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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 2015. évben elkészítette Pásztó Város 
Integrált Települési Stratégiáját (ITS), mely meghatározza a Város középtávú céljait a 2014-2020 
Európai Uniós programozási időszak átfogó stratégiája alapján. 
  
Az EU 2014-2020 programozási időszakra meghatározott tematikus céljai: 

-  a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, 
- az infokommunkiációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák 

használatának fokozása, 
- a KKV-k versenyképességének fokozása, 
- az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, 
- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és 

kezelésének elősegítése, 
- a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, 
- a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti 

akadályok elhárítása, 
- a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, 
- a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, 
- beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, 
- az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. 

 
A fenti célokhoz igazodva kerültek meghatározásra Pásztó Város alapvető és stratégiai céljai: 

- A népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása, az esélyegyenlőség és 
társadalmi szolidaritás erősítése 

- A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés 
- Városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás 
- Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energiaforrások kihasználásának bővítése, a 

természeti értékek megőrzése 
 

 
Jelen felülvizsgálat célja az EU 2014-2020 programozási időszakban meghatározott prioritások alapján 
megvalósuló fejlesztések és a 2015.évben elkészült ITS-ben lehatárolt Akcióterületek összhangjának 
megteremtése. 
A stratégia felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012 (XI.8). Korm. rendelet 3/A §. (3) bekezdés alapján a 2015. évben elkészült megalapozó 
dokumentumok felhasználásával készült, az ITS Helyzetfeltáró munkarésze és a Helyzetelemző és 
értékelő munkaszakasz nem került módosításra. 
A stratégiában meghatározott középtávú stratégiai célok, a célok rendszere nem változik, a célok 
elérésének dátumát – annak ellenére, hogy a fejlesztési eredmények a programozási időszak lezárultát 
követő években realizálódnak – jelen felülvizsgálat során nem módosítjuk. 
  
A stratégia komplex felülvizsgálatát az EU 2021-2027 programozási időszak célrendszerének és 
támogatáspolitikájának függvényében szükséges elkészíteni. 
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BEVEZETÉS  
 

Az EU 2014-2020 programozási időszak területfejlesztés-politikai irányai és 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezésének kapcsolata 

Az ITS-ben felhasznált dokumentumok 
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Az EU 2014-2020 várospolitikájának fő elemei és Magyarország ezzel kapcsolatos vállalásai 
Az EU 2014-2020 programozási időszakának átfogó stratégiájában kiemelt szerepet kapott – a lakosság 
túlnyomó többségét tömörítő – városhálózat fejlesztése. Cél a városok fenntartható, intelligens és a 
társadalmi befogadást biztosító fejlesztése. Ezzel kapcsolatosan az EU az alábbi célokat határozta meg, 
melyhez a 2020-ig elérendő, számszerűsített célértékeket is hozzárendelt. A táblázat az EU értékek 
mellett a hazánk által – ugyanerre az időszakra – vállalt célértékeket is tartalmazza: 

Célkitűzés megnevezése és tartalma Vállalt célérték 

EU Magyarország 

Foglalkoztatás:  
biztosítani kell, hogy a 20-64 éves lakosság foglalkoztatottsági aránya elérje a  

 
75 %-ot 

 
75 %-ot 

Kutatás, fejlesztés: 
a kutatásba, fejlesztésbe fektetett összeg a GDP 

 
3,0 %-a 

 
1,8 %-a 

Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 
az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest csökkenteni kell 
legalább 

a megújuló energiaforrások arányát növelni kell legalább 

az energiahatékonyságot javítani kell legalább 

 
20,0 %-kal 

20,0-ra 

20,0 %-kal 

 
10,0 %-kal 

14,65 %-ra 

10,0 %-kal 

Oktatás: 
a korai iskolaelhagyók aránya  

a 30-34 éves uniós lakosságban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 
legalább  

 
10,0 % alatt 

 
40,0 % 

a 18-24 éves 
népesség 10 %-
a 

30,3 % 

Küzdelem a szegénység és társadalmi kirekesztettség ellen: 
A szegénységben és kirekesztettségben élők száma csökkenjen legalább 

 
20 millió fővel 

 
5 %-kal 

Magyarország vállalásai az EU átlagnál szerényebbek, de még ennek elérése is jelentős fejlesztéseket 
és erőfeszítést igényel, mivel ma a kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP 1,2%-a, a megújuló 
energia használat csupán 8,7 % körül mozog, a magyar társadalomnak pedig kb. 40%-a (közel 4 millió 
fő) él a szegénységi küszöb alatt.  

Pásztón a KSH adatok szerint a munkaképes korú lakosság foglalkoztatottsága mindössze 54,2 %, tehát 
az országosan kitűzött cél eléréséhez a jelenlegi 138 %-ára kellene emelni a foglalkoztatottságot. A 
lakosság 13,3 %-ának legfeljebb általános iskolai végzettsége van, de a 15 éven felüliek 5,0 %-a még 8 
osztállyal sem rendelkezik, a 18 évesnél idősebbek csupán 46,1 %-a érettségizett és a felsőfokon 
végzettek aránya csak 15,2 %. A településen kutatás-fejlesztés gyakorlatilag nem folyik, az 
éghajlatvédelem és a megújuló energiák használata még gyerekcipőben jár. Így, ha a település legalább 
az országos szintet el akarja érni, jelentős erőfeszítésekre lesz szükség.  

Az EU 2014-2020 programozási időszakra meghatározott prioritásai 
Az ERFA a fenntartható városfejlesztés beruházási prioritásaiként az alábbi 11 tematikus célt 

határozta meg: 

 a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, 

 az info-kommunkiációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák 
használatának fokozása, 

 a KKV-k versenyképességének fokozása, 

 az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, 

 az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és 
kezelésének elősegítése, 

 a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, 

 a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti 
akadályok elhárítása, 

 a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, 

 a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, 

 beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, 

 az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. 
Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások: 

 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása, 

 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a 
levegőszennyezés mérséklését, 
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 a fenntartható városi közlekedés elősegítése, 

 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 

Az integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok: 

 a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több 
intézkedés koncentrálása, 

 a közösségi és privát erőforrások mobilizálása, 

 a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága, 

 az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása. 
Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a 2014-2020 közötti időszak kohéziós 
politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU 
megvalósítása. 

Az integrált településfejlesztési stratégia akkor lehet eredményes, ha 

 hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben ki tudja 
használni fejlődési potenciálját, 

 a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni a 2014-2020 közötti időszak EU kohéziós 
politikájához rendelt támogatási forrásokat, 

 a stratégiában rögzített fejlesztések jelentős része realizálható 2022-ig, ill. az ütemezetten 
megvalósítható, több programozási időszakra kiterjedő fejlesztések első üteme megvalósul, 

 az ITS általánosan ismertté és támogatottá válik, így a megvalósításba is sokan - vállalkozók, 
lakossági csoportok, szakmai szervezetek, stb. – bekapcsolódnak. 

 
Az ITS összeállításánál felhasznált dokumentumok  
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia többek között egyik feladata, hogy a korábban elkészült és 
jóváhagyott IVS-t aktualizálja, és a korábbi IVS-t követően elkészült koncepciókat, stratégiákat, 
fejlesztési törekvéseket integrálja, egységes rendszerbe foglalja, a sokoldalú törekvéseket egy nevezőre 
és az EU célkitűzésekkel, támogatásokkal összhangba hozza annak érdekében, hogy a középtávú 
fejlesztések átfogó és kiindulási alapjául szolgálhasson. 
Az átfogó és rész stratégiai célok, intézkedési csoportok, fejlesztési feladatok egy része valamelyik 
korábban készült koncepcióban is már megfogalmazásra került. 
A jelen ITS-t megalapozó koncepciók, stratégiák, egyéb fejlesztési anyagok az alábbiak:  

Térségi koncepciók, stratégiák: 
-- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) 2014-2020, 
-- Nemzeti Vidékfejlesztési stratégia 2012, 
-- Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, 2013, 
-- Nógrád megye Területfejlesztési Programja (2014-2020), 2014. 

Pásztói koncepciók, stratégiák, az ITS készítéséhez felhasznált anyagok: 
-- Pásztó Városfejlesztési Koncepciója 1999. (68/1999. (IV.27.) önkormányzati határozat) 
-- Pásztó Településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) Tervei 1999, 
-- Pásztó Város Környezetvédelmi Programja 1999, 
-- Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve 2005. (14/2005.(VII.4.) önkormányzati határozat), 
-- Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelme 
(15/2005.(VII.4.) önkormányzati rendelet) 
-- Pásztó Régészeti Örökségvédelmi Hatástanulmány 2005. 
-- Pásztó Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008. június, 
--Pásztó Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2008. 
-- Pásztó Város IVS-éhez készült Antiszegregációs Terv 2008. november, 
-- Pásztó Városi Önkormányzat Gazdasági Programja 2011. (69/2011.(III.24.) önkormányzati határozat), 
-- Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programja 2011. 
-- Pásztó város helyi építési szabályzata 2012. (22/2012.(X.26.) önkormányzati rendelet) 
-- Pásztó Város Helyi Esélyegyenlőségi programja 2013., felülvizsgálva: 2019.január 
--Pásztó város forgalomképes önkormányzati tulajdonkatasztere 2015. 

 

Az EU elkövetkező programozási időszakra megfogalmazott fenti célkitűzéseiből a Nógrád 
megyei fejlesztési koncepcióban kiemeltek (idézet): 
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A megyei fejlesztési koncepcióban nem került kiemelésre az EU célkitűzések közül a 10. számú: 
beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, valamint a 11. számú: 
az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. Pedig a térség – és Pásztó – 
felzárkóztatásának egyik záloga a népesség iskolázottsági szintjének emelése, az országos átlaghoz 
képest mért lemaradások pótlása. A magasabb képzettségi szint tenné lehetővé a korszerűbb gazdaság 
térségbe vonzását, valamint az segíthetne hozzá a lakosság vállalkozói kedvének és sikerességének 
növeléséhez, a KKV szektor megerősödéséhez, az innovatív gazdaság térhódításához is. A 
közigazgatás hatékonyságának fokozása pedig a térségi összefogás, a nem külön-külön 
településenkénti, hanem térségi fejlesztések kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása érdekében 
elengedhetetlen.  

A megyei fejlesztési koncepció a megye két elsőfokú fejlődési tengelyeként a 21. sz. főút és a 2. sz. főút 
menti területeket jelöli meg. Ezek közül Pásztót az előbbi érinti. A várost a megyei koncepció konkrétan 
is kiemeli É-D-i összekötő szerepe miatt. 

 

Pásztó a Kelet-nógrádi felzárkóztatandó térség része, amelynek fejlesztésére térségi 
átfogó/összefogott fejlesztések kidolgozása szükséges. E térségi fejlesztési programok bonthatók le 
településenkénti településfejlesztési akciókra.  

Nógrád megye 2014-2020 Fejlesztési Programjának középtávú célkitűzései a megyei fejlesztési 
koncepció hosszú távú elképzeléseiből erednek, de még mindig nagyon általános megfogalmazásúak, 
konkrét javaslatokra, megvalósítandó akciótervekre alig bonthatók le. 

Pásztót közvetlenül érinti a megyei fejlesztési program célkitűzései közül szinte valamennyi. A következő 
táblázat mutatja a megyei célkitűzéseket és azt, hogy Pásztó melyikhez tud kapcsolódni. Minél nagyobb 
lehet a kapcsolati intenzitás, annál sötétebb szín jelzi, ahol a kapcsolódás nem releváns, nincs szín. 
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Nógrád megyei Fejlesztési Koncepció 2014-2020 
Pásztó 
érintettsége 

 

 

 

Határon túli 
együttműködés 
a 21-es út 
mentén 

Jó lenne, de 
kicsi az esélye 

Logisztikai 
tevékenység, 
meglevő 
ágazatok 
fejlesztése 

Turizmus 
fejlesztés, 
hagyományőrző, 
népi faipar, 
mezőgazdasági 
termékfeldolgo-
zás (lekvár, 
pálinka) 
fenntartása 

 

nem releváns 

 

 

Társadalmi 
integrációs 
folyamat, 
programok 
erősítése, DK-i 
városrész 
rehabilitációja 

hátrányos 
helyzetű diákok 
integrált 
oktatása 

Középfokú ok-
tatás fejlesztése 

fiatalok helyben 
letelepedésének 
támogatása 

Járásközponti 
integrációs 
programok 
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Közterület 
rendezésekkel 
kellemesebb 
lakókörnyezet, 
vízparti parkok, 
közösségi terek 
kialakítása, 

A társadalmi és 
területi ellátási 
különbségek 
csökkentése, 
közlekedési 
kapcsolatok 
javítása 

Intézmények 
felújítása, 
korszerűsítése, 
funkciógazda-
gítása, strand 
rekonstrukció 

21-es út négy-
nyomúsítása, 
vasútvonal 
rekonstrukció 
sürgetése, 
állomás környék 
rendezése 

Térfigyelő rend-
szer fejlesztése, 
biztonságos 
közlekedési 
csomópontok 
kialakítása  
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása, a célok rendszere, célpiramis  
 

Alapvető cél: 

A Pásztón élők életkörülményei, megélhetési viszonyai, a munkához, oktatáshoz, kultúrához való 
hozzáférés lehetőségei, a komfortos, esztétikus és egészséges környezet - a fejlesztési erőforrások 
felélése nélkül, a természeti értékek megőrzése mellett jelentősen és fenntartható módon -- javuljanak.  

Pásztó kistérségi központ, történeti kisváros. Ennek megfelelően szerepe és feladata a kistérség 
központi funkcióinak ellátása mind közigazgatási, mind kereskedelmi-szolgáltatási, kulturális-oktatási, de 
nagyrész foglalkoztatási-gazdasági szempontból is. Ennek következtében intézményi hálózata a saját 
városi igényeknél nagyobb, fejlettebb és változatosabb kell legyen és gazdaságának is a térség 
húzóerejévé kellene válnia. Ez jelenleg sajnos nem teljesül, mind a kistérség, mind Pásztó veszített 
vonzerejéből, a működő tőke beruházásai elmaradnak/késnek és a térség nem tudja megtartani 
lakosságát, népességi vándorlási negatívummal rendelkezik. 
Pásztó – Nógrád megye Észak-magyarországi régiós fekvésénél fogva – elvileg Miskolc 
régióközponthoz „tartozik”, de földrajzi közelsége és közlekedési kapcsolatai miatt inkább Budapest, 
illetve Hatvan felé vonzódik. A megyeközpont Salgótarján is gazdasági hullámvölgyben van, így az 
igazgatási és egyes intézményi/szolgáltatási (pl. hulladékkezelés) kapcsolatokon túl a két város 
együttműködése nem túl dinamikus. Bár Pásztó Szlovákia irányába is közvetlen közúti kapcsolattal 
rendelkezik és mindkét ország EU csatlakozásával a határok megszűntek, a határon átnyúló 
kapcsolatok megerősödése még várat magára.  
A negatív társadalmi-gazdasági folyamatok fékezésére, az elvándorlás megállítására Pásztón (és 
térségében) szükséges: 

 a gazdaság megerősítése, a foglalkoztatási és megélhetési lehetőségek biztosítása, 

 a városi identitás és lokálpatriotizmus növelése, ennek érdekében a települési arculat és vonzerő 

erősítése, a települési szolgáltatások – intézményhálózat, sport-rekreációs lehetőségek, városi 

infrastruktúra - fejlesztése. 

Ezen fejlesztési irányok alapozzák meg a település stratégiai céljait. 

A gazdaság megerősítése meghatározó tényező, hiszen ez biztosítja a lakosság megélhetését. 
Jelenleg a város gazdasága még megyei viszonylatban sincs kedvező helyzetben, kedvező közlekedés-
földrajzi helyzete ellenére elmarad az országos fejlettségi szinttől, a működő tőke befektetései számára 
a város eddig nem volt vonzó. Pásztó gazdasági központ szerepe gyenge, nem sugároz fejlesztő hatást 
a kistérségre, gazdaságszervezési tevékenysége nem érvényesül. Alapvető tehát a város gazdasági 
vonzerejének növelése: 

 a befektetők Pásztóra vonzása (aktív városmarketinggel, kedvező telephelykínálattal, a 

rendelkezésre álló képzett munkaerő kiajánlásával), valamint  

 a turisztikai adottságok jobb kihasználására alapozott – térségi - turisztikai termékcsomag 

összeállításával és annak hatékony marketingjével, a turisztikai piacra jutás, aktív reklámozás 

elősegítésével. 

A sajátos települési arculat és vonzerő erősítése a lakossági identitástudat és lokálpatriotizmus, 
valamint a turisztikai vonzerő növeléséhez is elengedhetetlen. Az alapvető fizikai létet meghatározó 
munka/kereseti lehetőségek biztosításán túl a népesség megtartásához tudati/érzelmi szinten 
szükséges a településhez ragaszkodás, az érzelmi kötődés, a szoros társadalmi/emberi kapcsolatok 
rendszere. Ehhez segíthet hozzá: 

 a városi arculat további javítása, a helyi karakter, értékek védelme, tudatosítása, a települési 

érték-szemlélet erősítése, a lakosság aktívabb bevonása a városkép, települési életkörülmények 

alakításába, a lokálpatriotizmus, a települési büszkeség fokozása, 

 a városi szolgáltatások bővítése, a szabadidős, kulturális programkínálat gazdagítása, a 

sportolási lehetőségek szélesítése, a választék bővítése, 

 a társadalmi összetartozás érzésének fokozása, a civil szféra és a szolidaritás erősítése, az 

önkéntes munka hasznosságának biztosítása és értékének hangsúlyozása, a társadalmi 

megbecsülés általánossá/fontossá tétele. 
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Tematikus célok: 

-- A népességmegtartó képesség fokozása, a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség 
javítása; 
-- Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, 
-- Városi arculatépítés, környezetfejlesztés; 
-- Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energia erőforrások fokozódó hasznosítása, a természeti 
értékek megőrzése.  

A középtávú célok egyben hosszú távú célkitűzések is, hiszen azok nagy része középtávon csak 
részben valósítható meg.  
A táblázat az alapvető és a stratégiai és a célok és részcélok rendszerét mutatja be. Ezért a következő 
táblázatban megjelöltük azokat a fejlesztési célokat, melyek középtávon egy-egy városrészre, területre 
értelmezhetők, és azokat, amelyek a település egészére vonatkozó célokat jelölik, vagy azért mert nem 
fizikai jellegű beavatkozásokat igényelnek, azaz területileg nem nevesíthetők, vagy ezért mert átfogó 
jellegűek és a városrészek mindegyikére vonatkozhatnak. 
Egy-egy intézkedési csoport megjelenhet több stratégiai fejlesztési cél, illetve részcél alatt is. Ugyanis az 
egyes stratégiai célok összetevői átfedik egymást, azaz más célokat is szolgálnak. Különösen feltűnő a 
népességmegtartó képesség, városi kötődés szinte minden egyéb stratégiai fejlesztési célhoz 
kapcsolódik, hiszen mindegyik stratégiai cél részben vagy egészben az életkörülmények javítására is 
irányul, és így a népességmegtartó képességet is javítja. Az alábbi séma az egyes stratégia célok 
közötti összefüggéseket szemlélteti. A sémán jól érzékelhető hogy az összefüggések bonyolult rendszert 
alkotnak.  

 

A stratégiai célok összefüggései  

A következő fejezetben a város egészére, valamint csak egy-egy városrészre kiterjedő stratégiai 
fejlesztési célokat, részcélokat, intézkedési csoportokat rögzítettük, valamint az utóbbiakat tovább 
bontva a projektek felsorolását is megadtuk. Városrészenként, illetve a város egészére vonatkozó célok 
után, a célok ismertetését követően táblázatosan kivonatoltuk a vonatkozó projektek listáját is. A 
projektek listája alapján lehetett kiszűrni az átfedéseket, és lehetett összeállítani a későbbi fejezetekben 
az akcióterületenként, konkrét területi lehatárolással megjelölhető fejlesztési feladatokat. 

Megjegyzés: A következő célpiramis ábrában a sárgával alászínezett fejlesztési feladatok a város 
egészét érintik és általában nem köthetők terülthez, vagy a város egész területét lefedik, a zölddel 
alászínezett fejlesztési feladatok konkrét területhez, városrészhez köthetők, azaz akcióterületi 
fejlesztések.  
A célpiramis táblából az is látható, hogy a fejlesztési feladatok közül több a sárgával alászínezett, 
elsősorban szervezést, szellemi, szervezeti fejlesztést igénylő, mint a területhez kötött, tényleges fizikai 
fejlesztést, építést igénylő. 
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PÁSZTÓ CÉLPIRAMIS 
ALAPVETŐ CÉLOK 

A Pásztón élők életkörülményei, megélhetési viszonyai, a munkához, oktatáshoz, kultúrához való hozzáférés lehetőségei, a komfortos, esztétikus és egészséges környezet - a fejlesztési 
erőforrások felélése nélkül, a természeti értékek megőrzése mellett jelentősen és fenntartható módon – javuljanak, Pásztó kistérségi központ szerepe megerősödjön 

STRATÉGIAI CÉLOK 

T1 
A népességmegtartó képesség javítása, a 
városi kötődés fokozása, az esélyegyen-
lőség és társadalmi szolidaritás erősítése 

 

T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése a népességvonzás, népesség 
megtartás érdekében 

A munkahelyek számának és minőségi 
választékának növelése 

-- telephelykínálat és gazdasági 
infrastruktúra a vállalkozások vonzására 

-- a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő 
gazdasági profilok vonzása 

-- a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó, 
élőmunka-intenzív ágazatok fejlesztése 

A társadalmi igényekhez illeszkedő, 
családbarát, atipikus foglalkoztatási módok  

-- a női munkaerő és családosok számára 
rész- és rugalmas munkaidő, távmunka,  

--a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek 
bővítése, támogatása 

A munkaerő igényekhez alkalmazkodó 
képzések erősítésének támogatása 

--gazdasági igénynek megfelelő oktatás  

--szakképzések, munkahelyi 
továbbképzések rendszeressé tétele 

--az élethosszig való tanulás általánossá 
tétele ismeretek folyamatos megújítása 

Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel, 
tanácsadással, mentorálással, inkubáció 

--gazdasági, pénzügyi, jogi felkészítés, 
tanácsadás kezdő vállalkozóknak,  

--inkubátorház és technológiai inkubáció 
biztosítása az induló vállalkozásoknak 

--kedvezményes telephely-bérlet és helyi 
adókedvezmények kezdő vállalkozóknak 

T1/2 A városi vonzerő növelése a 
népesség megtartása érdekében 

A környezetszennyezés csökkentése 

--a városi gépjárműforgalom csökkenését 
elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

--a zöldfelületek növelése, porfogó, 
zajárnyékoló utcafásítások, sövények  

A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

--a közterületi és épületárnyékolás 
módszerei elterjesztésének támogatása 

--a közterületi növényzetintenzitás fokozása  

Közösségi terek és összefüggő gyalogos 
rendszer kialakítása 

--jól használható, változatosan felszerelt 
közösségi terek kialakítása 

-- vonzó köztéri architektúra, utcabútorozás 

Városkép javítás, a rendezettség fokozása 

--városképi törések javítása 

--városi értékek tudatosítása, lokálpatr. növ. 

--a civilek lakókörnyezet alakítási 
aktivitásának fokozása 

T1/3 A társadalmi összetartozás és 
szolidaritás erősítése 

A közbiztonság fokozása 

--köztéri térfigyelő kamerák felszerelése az 
indokolt helyeken 

--lakóterületi biztonság fokozása  

--közlekedési biztonságot fokozó csomópont 
átalakítások 

--közterületi, intézményi akadálymentesítés 

Esélyegyenlőség biztosítása 

--Az aktív és hasznos időskor feltételeinek 
megteremtése 

--a fogyatékkal élők integrációja 

--nemek esélyegyenlőségének garantálása 

--a családosokat támogató szolgáltatások fej 

--leszakadó rétegek felzárkózása 

--a városszerkezet miatti térbeli  
elszigetelődés oldása (Mátrakeresztes) 

Az önkéntes munka lehetőségeinek 
bővítése, civil szervezetek támogatása 

--civil mentorrendszer bevezetése a 
közoktatásban és tehetséggondozásban 

--az egyházak és civilek szerepnövelése a 
szociális ellátásban és egészségügyben 

--civil részvétel fokozása a kulturális és 
szabadidős programkínálatban 

--a leszakadó rétegek felzárkózását 
támogató civil mentorrendszer kialakítása 

T1/4 A szolgáltatások, programkínálat, 
sportolási, kulturális, szabadidős lehe-
tőségek bővítése a vonzerő növeléséért 

A szociális és egészségügyi hálózat 
minőségi javítása 

--kórház-fejlesztési terület biztosítása, a 
kórháznál parkoló-kapacitás növelés 

--egyházak és civil segítők bevonása a 
gondozásba 

--a lakosság egészségtudatosságának növ. 

--a prevenciós tevékenység és 
eredményesség növelése 

--a rehabilitáció fontosságának tudatosítása 

A gyerekjóléti és oktatási intézmények 
fejlesztése, hatékonyságának növelése 

--az iskolacentrum sportlétesítményeinek 
bővítése, tanuszoda létesítése 

--bölcsődés korú gyerekek elhelyezése 

--felzárkóztatás eredményességének fokoz. 

--a tehetséggondozás kiterjesztése 

--a felnőttoktatás szélesítése 

T2  
A gazdaság versenyképességének 
növelése, munkahelyteremtés, 
turizmusfejlesztés 

 

T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

Támogatási és ösztönző rendszerek 
kidolgozása 

--kiajánlható gazdasági telephelykínálat 
folyamatos biztosítása, új gazdasági 
telephelyek kialakítása, infrastruktúrával 
ellátása 

--környezetbarát telephelyfejlesztések 
ösztönzése 

--aktív gazdasági városmarketing a 
vállalkozók Pásztóra vonzása érdekében 

--helyi vállalatok termelőkapacitásai 
bővítésének ösztönzése 

--a beszállítói hálózat szélesítése, 
kisvállalkozók bekapcsolása a beszállítói 
hálózatba 

--induló vállalkozások, önfoglalkoztatók 
szakmai, jogi tanácsadói támogatása 

T2/2 A gazdasági versenyképesség 
fokozása 

Jobb, hatékonyabb gazdasági marketing 

--a „Szabad Vállalkozási Zóna” besorolás 
kedvezményeinek kihasználása 

--térségi értékesítési szövetkezetek 
megszervezésének elősegítése 

--Tourinform iroda létesítése, hatékony 
turisztikai marketing elindítása 

--a vasútvonal rekonstrukciójáért lobbizás 

--a megújuló energiahasználatra fokozatos 
áttérés 

T2/3 A megfelelő összetételű és 
minőségű munkaerő-háttér biztosítása 

A közoktatás és felnőtt oktatásfejlesztése, 
az élethosszig tanulás általánossá tétele 

--a térségi középfokú szakképzés és a 
munkaerő igények összehangolásának 
támogatása 

--gyakornoki programok támogatása, 
pályakezdők vállalati szakmai képzése 

--vállalkozói felkészítő oktatás 

--felnőttképzés, átképzés, továbbképzés 
hatékonyságának növelése 

--az élethosszig tanulás társadalmi 
elfogadtatása, általánossá tétele 

--számítástechnikai és idegennyelvi 
készségek fejlesztése, hatékonyabbá tétele 

T2/4 A turisztikai infrastruktúra és 
programkínálat erősítése 

Mátrakeresztes (üdülőfaluvá) fejlesztése 

--kereskedelmi szálláslehetőségek bővítése 

--az erdei iskola felújítása, 
kapacitásnövelése 

--faipari kézműves ház berendezése 

--a falusi turizmus változatos 
programkínálatának kialakítása 

--a gasztronómiai kínálat bővítése 

Pásztó és Hasznos turisztikai fejlesztése 

--a Hasznosi víztározó lehetőségeinek 
környezetbarát kihasználása 

--az általános iskola épületének 
turistaszállóvá átalakítása 

--a sárkány- és vitorlás reptér fejlesztése 

--a kalandpark kínálatának bővítése 

--a strand és termálfürdő fejlesztése 

--az eseményturizmus programkínálatának 
gazdagítása, ismertség és vonzerő növelés 

A turisztikai marketing hatékonyságának 
növelése 

--Tourinform iroda nyitása és aktív 
marketingtevékenység 

--térségi összefogott turisztikai kínálat 
kialakítása Pásztó szervező szerepével 

--turisztikai programcsomagok összeállítása 
és reklámozása 

--ifjúsági és iskolai turizmusba aktív 
bekapcsolódás 

 

T3 
Városi arculatépítés, környezetfejlesztés 
és ökonomikus területgazdálkodás 

 

T3/1 A városvédő és hagyományőrző 
civil szervezetek támogatása, 
megerősítése 

A civil részvétel fokozása 

--a lakossági aktivitás fokozása az örökségi 
értékek feltárásában és fenntartásában 

--helyi értékvédő, településtörténeti körök, 
gyűjtemények létrehozása 

--az értékek turisztikai bemutatásában való 
aktívabb civil részvétel kezdeményezése 

--lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi 
védelem fokozása a lakosság körében 

T3/2 Az ökonomikus területgazdálkodás 
érvényesítése 

Kompakt településszerkezet, gazdaságos 
területhasználat és területfenntartás 

--az alulhasznosított és használaton kívüli 
belterületi ingatlanok hasznosítása, új 
funkcióra átalakítása, használatba vétele 

--a belterület növelés elkerülése, 
megakadályozása 

T3/3 A környezet és utasbarát 
közlekedés megvalósítása 

A gépjármű-közlekedési igények 
csökkentése, a közösségi és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése 

--összefüggő és biztonságos városi 
kerékpárút hálózat a munkahelyek és 
intézmények megközelítéséért 

--utas- és környezetbarát járműparkért való 
lobbizás a közösségi közlekedésben 

--a vasútállomás és környékének 
rehabilitációja, rendezése a MÁV-val és 
Volánnal közösen 

--a parkolókapacitás növelése a nagy 
kiterjedésű intézményeknél (kórház, strand, 
sporttelep, temető) 

--új útszakaszok megnyitása (Gyárliget u. – 
piac) 

--veszélyes csomópontok átépítése 

--forgalomcsillapítás, parkolási rend 
átalakítása 

T3/4 „Fenntartható Zöld Pásztó” program 
megvalósítása 

A városi növényzetintenzitás növelése 

--„épületzöldítés”, erkélyek, ablakládák, 
zöldtetők, tűzfal befuttatások ösztönzése, 
támogatása (növény biztosításával) 

--közterületek és magánkertek intenzívebb 
beültetése, a lombtömeg növelése 

--a közterületeken szárazságtűrő, kevesebb 
locsolást igénylő növényzet telepítése 

 

T4 
Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló 
energiaforrások kihasználásának bővítése, 
a természeti értékek megőrzése 

 

T4/1 Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

Épületek energiaracionalizálása 

--épületek hőszigetelése (ahol az építészeti 
kialakítás megengedi) 

--épületek fűtési rendszereinek 
korszerűsítése, tüzelőanyag váltás 

--nyílászárók cseréje és (esetleg) 
rekuperációs szellőztető rendszerek beépítése 

T4/2 A magántulajdonú lakásállomány 
energetikai korszerűsítésének ösztönzése 

Lakossági szemléletformálás, informálás 

--a lakosság energiatudatosságának és 
környezetérzékenységének növelése 

--lakossági tájékoztatások elindítása, 
ismeretterjesztés, újszerű anyagok, technikai 
megoldások/lehetőségek bemutatása 

Pályázati (szellemi) támogatás nyújtása a 
lakosság részére 

--a központi támogatási rendszerek 
ismertetése, az aktuális pályázatokra a 
lakosság figyelmének felhívása, információ-
adás a támogatási feltételekről, tájékoztatók, 
fórumok szervezése 

--az aktuális központi pályázatokhoz 
pályázatírási segítség nyújtása a lakosságnak 

--az energetikai tanúsítványok elkészítéséhez 
önkormányzati segítségnyújtás, szakember 
biztosítás 

T4/3 A széndioxid kibocsátás csökkentése  

A fosszilis energiák háttérbe szorítása, 
kiváltása, a megújuló energiahasználat 
arányának növelése 

--a gázenergia használat csökkentése, a 
napenergia használat növelése (az 
önkormányzati épületeknél) 

--a környék mezőgazdaságából származó 
biomassza energetikai hasznosítása 

--tájékoztatók, fórumok szervezése az 
informáltság javítása érdekében, jó példák 
bemutatása 

--biogáz előállítás a szennyvíztelepen 

T4/4 Pásztó és környezete 
klímastratégiájának elkészítése és a 
megvalósítás elindítása 

A klímastratégia kidolgozása 

--helyi/regionális vizsgálatok elvégzése és 
prognózisok kidolgozása 

--a beavatkozási területek meghatározása, a 
feladatok részletes megfogalmazása 

A klímastratégia megvalósításának elindítása 

--a megvalósítás jogi/pénzügyi/szervezeti, 
fizikai feltételeinek feltárása 

--a megvalósításhoz szükséges eszközök 
számbavétele 

--cselekvési és pénzügyi ütemterv 
kidolgozása, a végrehajtás feltételeinek 
megteremtése 

T4/5 A gépjármű-közlekedési szükséglet 
mérséklése 

A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

--az egész várost lefedő, összefüggő 
hivatásforgalmi biztonságos kerékpárút 
hálózat kialakítása, az iskolák és 
közintézmények elérhetőségének biztosítása,  

-- kerékpártárolók építése 

T4/6 A zöldfelületi hálózat erősítése 

Városi parkok felújítása, a lombtömeg 
intenzitás növelése 

--összefüggő, területileg folyamatos 
zöldfelületi hálózat kialakítása 

--a növényzetintenzitás növelése három szintű 
növényzet telepítéssel 

--a vízfolyások menti zöldfolyosók fenntartása, 
intenzitásának fokozása, a vízfelületek 
méretének növelése 

T4/7 Klímavédelem a helyi mikroklíma 
javításával, a városi zöldfelületek minőségi 
megújításával 

Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek 

--a közterek mikroklímájának javítása, 
párásítók, árnyékoló lugasok, pergolák, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, 
„szélcsatornák” kialakítása 

--utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé 
tétele, nagylombú, nagy árnyékot adó fafajták 
telepítése, többszintes növényállomány 
telepítése, a növényfelület növelése 

Az épületek klímavédelme, hővédelme 

--az épületárnyékolás (napvédők, napernyők, 
rolók) széles körű elterjesztése a művi 
klímaberendezések elkerülése érdekében 

--az épület „zöldítés” általánossá tétele 
(zöldtetők, erkély/terasz árnyékoló lugasok, 
bütü/tűzfal befuttatások, stb.) 

T4/8 Víztakarékosság 

--az esővíz-gyűjtés kötelezettségének 
szabályozása, a közterületek csapadékvíz 
gyűjtésének megoldása 

--a használt „szürke-víz” lehetséges 
felhasználási módjainak ismertetése, 
ösztönzése, terjesztése, támogatása 

--víztakarékos épületgépészeti szerelvények 
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A kulturális élet élénkítése, „Családbarát 
Pásztó” megvalósítása 

--a városi könyvtár funkcióbővítő felújítása 

--gyerek-barát ügyintézés a közhivatalokban 

--a családi programkínálat gazdagítása 

--kulturális és vendéglátóhelyek 
gyerekbaráttá alakítása 

--időszakos gyerekfelügyeleti rendszerek 
megszervezése 

A sportolási és rekreációs lehetőségek 
bővítése 

--a sporttelep és szabadidőpark komplex 
rekonstrukciója, fejlesztése 

--a fogyatékkal élők sportolási 
lehetőségeinek bővítése 

--idősek egészségmegőrző sportolásának 
elősegítése 

--ifjúsági, lakóterületi sportkörök, szervezése 

T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

A fiatalok első lakáshoz jutásának 
támogatása 

--az önkormányzati lakásállomány növelése, 
egy részének fiatalok számára kiutalása 

--a fiatalok lakásépítéséhez az önerő 
előteremtéséhez önkormányzati támogatás,  

T1/6 Az idősek társadalmi integrálása, a 
növekvő idősgondozási igény kielégítése 

Aktív, társadalmilag hasznos öregkor progr. 

--az önkéntes munkalehetőségek bővítése 

--60+ programcsomag kidolgozása 

A napközbeni idősellátás bővítése  

--a segítségnyújtás fajtáinak bővítése és 
kapacitás növelése 

T1/7 A hátrányos helyzetű leszakadó 
rétegek társadalmi integrációja 

Az iskolai felzárkóztatás és 
tehetséggondozás bővítése 

--iskolai civil-mentor programok elindítása 

--a tehetséggondozás kiszélesítése 

--érettségire és felsőoktatásra felkészítés 
intenzitásának fokozása 

A családi kríziskezelés szélesítése 

--tanácsadó és jogsegélyszolgálat 
hatékonyságának növelése 

--család-mentor szolgálat 
megszervezésének támogatása 

Foglalkoztatási antiszegregáció  

--élőmunka-intenzív szektorok támogatása  

--a vállalkozóvá válás segítése, tanácsadás 

--munkaerőpiaci potenciált növelő 
felnőttoktatás, továbbképzés erősítése 

A közszolgáltatásokhoz való azonos 
hozzáférés biztosítása 

--hátrányos helyzetűek célzott egészségügyi 
szűrőprogramjai  

-- a kulturális lehetőségek bővítése, 
értékfelmérés és megőrzés 

T1/8 A fogyatékkal élők integrálása 

Speciális képzési/fejlesztési rendszerek 
bevezetése 

--az integrált oktatás szakmai és fizikai 
feltételeinek biztosítása 

--munkaerőpiaci bejutást segítő célzott 
képzések körének bővítése 

Családgondozás, tájékoztatás, jogvédelem 

--ápoló családtagok szakszerű 
felkészítésének megszervezése 

--fogyatékkal élők jogsegély- és tanácsadó 
szolgálatának működtetése 

Fogyatékkal élők foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítése 

--a szociális foglalkoztatás és az 
egészségesekkel együtt foglalkoztatás 
lehetőségeinek növelése 

--fogyatékkal élőket foglalkoztató munka-
helyek növelésének támogatása 

Komplex akadálymentesítés 

--közterületek, közintézmények, 
akadálymentesítése 

--lakóhelyi akadálymentesítés inform. támog. 

Társadalmi/tudati integráció, közösségépítés 

--egészségesek szemléletformálása,  

--helyi média esélyegyenlőséget növelő 
tevékenységének fokozása 

--fogyatékkal élők egyesületeinek támogat.  

T1/9 A nemek esélyegyenlősége 

A női és családbarát foglalkoztatás  

--atipikus foglalkoztatási módok elterjesztése 

--gyesről, gyedről munkába visszatérőket 
foglalkoztató vállalatok preferálása 

Humán-infrastruktúra fejlesztés 

--gyermekintézmények választékának fejl. 

„Családbarát Pásztó” program 

--gyerekbarát közintézményi ügyintézés 

--gyerekprogramok választék növelése 

T1/10 Oktatási esélyegyenlőség 

Felzárkóztató programok erősítése 

--egyéni közoktatási mentorhálózat kialakít. 

--felnőttoktatás hatékonyságának javítása 

Tehetséggondozás kiszélesítése 

--tehetséggondozó mentorok szervezése 

--hátrányos helyzetűek továbbtanulásra 
felkészítése 

T1/11 Foglalkoztatási esélyegyenlőség  

Munkahely-teremtés 

--alacsonyan iskolázottak alkalmaz támogat 

--az 50+ korosztály munkában tartásának 
segítése 

Élethosszig tanulás általánossá tétele 

--pályakezdők gyakornoki szakmai képzése 

--munkanélküliek átképzési hatékonyság növ 

--informatikai, nyelvi és szakmai képzések 
folyamatossá és általánossá tétele 

 

használatának szabályozása az új építések és 
épület-felújítások során 

--környezetbarát építőanyagok használatának 
ösztönzése 

T4/9 A lakosság környezet- és 
klímatudatosságának fokozása 

--információ átadás, ismeretterjesztő 
előadások, szóróanyagok összeállítása, a 
lakosság által is végrehajtható klímavédelmi 
tennivalók tudatosítása 

--a klímavédelemben aktív civil szervezetek 
szellemi, fizikai támogatása 
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1.2. Tematikus és területi fejlesztési célok bemutatása, összefüggései 
 

a) A város egészére kiterjedő középtávú fejlesztési célok 
Az alábbi táblázat Pásztó 2001. évi és 2011. évi főbb népszámlálási adatait hasonlítja össze, valamint a 
2020. évi célértékeket tűnteti fel. Az alászínezés a változás tendenciáját mutatja: a zöld szín javulást, a 
piros romlást jelez, a célértékek szürkével alászínezve jelennek meg.  
Megállapítható, hogy a népességcsökkenésen és az elöregedésen kívüli minőségi mutatók javultak: a 
népesség iskolázottsági szintje emelkedett (de még mindig elmarad az országostól), az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya csökkent (de még mindig magas), néhány százalékkal javult a teljes 
népességen belüli foglalkoztatottság is (de még alig több 50%-nál).  

A célértékek azt jelzik, hogy a javulás tovább folytatódik, de megáll a népesség rohamos csökkenése és 
elindul a születésszámok emelkedése. A nagyon alacsonyan kvalifikáltak – legfeljebb általános iskolát 
végzettek – aránya felére csökken, miközben a diplomásoké a jelenlegi 142%-ára emelkedik, de még 
így sem éri el az országosan kitűzött értéket. A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korosztályon 
belül jelentősen, a jelenlegihez képest több mint 20 %-kal növekszik, de várhatóan sajnos még mindig 
elmarad az országosan célként kitűzött aránytól, de ennél nagyobb növekedés sajnos aligha 
valószínűsíthető.  

A STATISZTIKAI MUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉV VÁROSI  

ADAT (fő) 

VÁROSRÉSZI SZÓRÁS 

MAX MIN 

LAKÓNÉPESSÉG 
2001 10 296 5 043 388 

2011 9 689 6 914 373 

2020 cél 9610 6880 330 

0-14 ÉVESEK ARÁNYA 
2001 17,0   

2011 12,9 13,6 9,7 

2020 cél 13,5 14,0 10,0 

LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL 
RENDELKEZŐK SZÁMA 

2001    

2011 13,3 23,2 8,8 

2020 cél 6,7 15,0 4,4 

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK A 25 ÉVES ÉS IDŐSEBB 
NÉPESSÉG ARÁNYÁBAN 

2001 9,6 10,6 3,0 

2011 15,2 22,3 4,0 

2020 cél 21,6 30,0 10,0 

ALACSONY KOMFORT FOKOZATÚ LAKÁSOK ARÁNYA 
2001 22,0 18,1 16,9 

2011 9,1 20,7 7,7 

2020 cél 4,1 10,0 3,5 

RENDSZERES MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐK 
ARÁNYA AZ AKTÍV KORUAKON BELÜL 

2001 54,0   

2011 41,1 48,2 36,2 

2020 cél 34,3 40,0 30,0 

FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA A 15-64 ÉVES NÉPESSÉGEN 
BELÜL 

2001 46,0 45,0 32,0 

2011 54,2 57,1 46,6 

2020 cél 65,7 70,0 60,0 

A javuló tendenciák folytatásához, fenntartásához, a célértékek eléréséhez azonban továbbra is vannak 
megoldandó problémák. Az integrált településfejlesztési stratégia gerincét a folyamatos javulás 
eléréséhez szükséges jövőbeli feladatok alkotják, és az a törekvés, hogy az ezek végrehajtásához 
lehetséges/megszerezhető pályázati támogatások, források maximálisan kihasználásra kerülhessenek. 

A stratégiai fejezet felépítése – az átláthatóság és a könnyebb tájékozódás érdekében - az alábbi 
struktúrában történt:  

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   Tennivalók, feladatok (területhez kötött) 

   Tennivalók, feladatok (szervezési, szervezeti, szellemi, vagy az egész városra kiterjedő) 

A betű-színek és az alászínezés a tájékozódást segíti. Az átfogó célokat mindig kék vastag betűk 
hangsúlyozzák, az ezen belüli stratégiai részcélok kék vékony betűkkel kiemeltek, a tennivalókat és 
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intézkedési csoportokat pedig halványzöld alászínezés jelzi. Valamennyi átfogó cél indításakor 
összefoglalásra kerül az, hogy mely problémák megoldásához milyen fejlesztési célok adnak segítséget. 
(A megoldandó problémák meghatározásának indoklása az ITS-hez készült helyzetelemző és 
helyzetértékelő kötetben található.) 
 
 

T1. A népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása, az esélyegyenlőség és 
társadalmi szolidaritás erősítése 

Az eddig elért eredmények a korábbi IVS (2008) óta eltelt időszakban: 
-- a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 2001-hez képest 

növekedett, 
-- az idősek otthona 57 főre, a családok átmeneti otthona 20 főre bővült; 
-- jelentősen csökkent a komforthiányos lakások száma és aránya; 
-- 2013-ban elkészült Pásztó esélyegyenlőségi programja, mely alapul szolgált a 

jelen fejlesztési célok meghatározásához. 

Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy a népesség fogyása megálljon, sőt még a 
csökkenés lassulását sem sikerült elérni. Ami méginkább problémát jelent, az a 
népesség gyorsuló elöregedése. Mivel Pásztó vándorlási veszteséggel 
rendelkezik és a mobilabb népesség mindig az – egzisztencia-teremtő - fiatalok 
köréből kerül ki, a vándorlási negatívum a negatív természetes szaporulatból 
eredő elöregedési folyamatot még gyorsítja is. 

A továbbiakban megoldandó problémák:  
-- a folyamatos népességcsökkenés; 
-- a negatív vándorlási egyenleg; 
-- az elöregedés gyorsulása;  
-- a magas munkanélküliség és az alacsony foglalkoztatottság;  
-- a társadalmi és a városszerkezetből adódó térbeli szegregációs problémák, 
-- az alacsony képzettség, 
-- a növekvő számú időskorú népesség ellátásának nehézségei; 
-- a leszakadó társadalmi rétegek integrációja; 
-- a nemek esélyegyenlősége még tovább javítható; 
-- a fogyatékkal élők esélyegyenlősége még nem mindig kielégítő. 

Fejlesztési célok:  
-- a folyamatos népességcsökkenés mérséklése jobb munkalehetőségek 

biztosításával; 
-- a negatív vándorlási egyenleg csökkentése, a fiatalok helyben tartása, lakáshoz 

jutásuk elősegítése; a lakhatási lehetőségek javítása, 
-- az elöregedés, alacsony vitalitási index (gyermekkorú és idős lakossági arány) 

romlásának mérséklése, a természetes szaporulat növelésének ösztönzése;  
-- a magas munkanélküliség csökkentése, ezáltal az alacsony foglalkoztatottsági 

szint emelése (jelenleg a 15-64 éves lakosság 54,2 %-a foglalkoztatott, a 2020-
ra az országosan vállalt 75%-hoz képest);  

-- a foglalkoztatottság növelése, a magasan kvalifikált népesség megtartása 
munkalehetőségeik bővítésével, munkahelyteremtés a nagyon alacsonyan 
képzettek számára is; 

-- az iskolázottsági szint további emelése a munkaerőpiaci lehetőségek jobb 
kihasználhatósága érdekében, 

-- a városi vonzerő növelése, a városkép további javítása, rendezettségének 
fokozása, a közösségi terek rendezése és komfortosabbá tétele a városi kötődés 
erősítése érdekében; 

-- a programkínálat és szabadidős-rekreációs, sportolási és kulturális lehetőségek 
bővítése; 

-- az intézményhálózat minőségi javítása, az oktatás és egészségügy 
hatékonyságának növelése;  

-- a környezetminőség javítása, a klímaváltozás hatásainak mérséklése;  
-- a közlekedés- és közbiztonság növelése, 
-- a városszerkezetből adódó térbeli szegregációs problémák oldása, 
-- a társadalmi szolidaritás és befogadás fokozása, a közösségi összefogás 
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erősítése, az esélyegyenlőség biztosítása minden téren, a leszakadó társadalmi 
rétegek felzárkóztatásának fokozása;  

-- a komplex (nem csak mozgássérült) akadálymentesítés folytatása; a 
fogyatékosok társadalmi integrációjának további elősegítése; 

-- a nemek és a (nagy)családosok esélyegyenlőségének biztosítása, 
-- az aktív és társadalmilag hasznos öregkor program, 60+ program kidolgozása, 
-- az egyházak és civil szervezetek kezdeményezéseinek ösztönzése és 

felkarolása, az önkéntes munka hatékony bevonása városi problémák 
megoldásába; 

-- a lakosság szemléletformálása, környezettudatosságának és egészség-
tudatosságának fokozása, 

-- az idősgondozás bővítése a demográfiai növekvő igényeknek megfelelően. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a népességvonzás, népesség megtartás 
érdekében 

  A munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

   -- vonzó telephelykínálattal és gazdasági infrastruktúrával további vállalkozások 
betelepedésének elősegítése 

   -- a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő gazdasági profilok vonzása 

   -- a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó élőmunka-intenzív ágazatok fejlesztése 

  A társadalmi igényekhez illeszkedő, családbarát, atipikus foglalkoztatási módok 
elterjesztése 

   -- a női munkaerő és családosok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a 
részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka, otthon-dolgozás elfogadottabbá és 
általánosabbá tétele 

   -- a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése és támogatása 

  A változó munkaerő-igényhez alkalmazkodó képzések erősítése 

   -- a középfokú oktatás folyamatos alakítása a gazdaság igényeinek megfelelően,  

   -- a szakképzések nagyobb munkaadókkal közös kialakítása és együttes működtetése 

   -- a munkahelyi továbbképzések rendszeressé tétele a nagyobb foglalkoztatóknál, 

   -- az élethosszig való tanulás általánossá tétele, a szakképzésen túl az idegen-nyelvi 
kompetenciák és infokommunikációs készségek fejlesztése 

  Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel, tanácsadással, mentorálással, inkubáció 

   -- gazdasági, pénzügyi, jogi támogatás, felkészítés és tanácsadás biztosítása a kezdő 
vállalkozóknak, folyamatos mentorálás a vállalkozás megerősödéséig 

   -- inkubátorház és technológiai inkubáció biztosítása az induló vállalkozóknak 

   -- kedvezményes telephely-bérlet és helyi adókedvezmények a vállalkozások első 
időszakában, meghatározott (1-2 év) időtartamra 

 T1/2 A városi vonzerő növelése, a környezetminőség javítása 

  A környezetszennyezés csökkentése 

   A városi gépjárműforgalom csökkenését elősegítő kerékpárút hálózat kiépítése 

   A zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények ültetése 

  A klímaváltozás hatásainak mérséklése 

   A közterületi és épület árnyékolás módszereinek lakossági ismertetése, alkalmazása 

   A közterületi növényzet intenzitás fokozása, utcafásítások végrehajtása, a gyalogos 
felületek fölött árnyékoló pergolarendszer, lugasok kialakítása 

   Az épületek hővédelme növényzettel, befuttatással 

   A „zöld/növényzeti” kerítésrendszer általánossá tétele 

   A magánkertek ösztönzése intenzívebb növényzet telepítésére, a lombtömeg növelése 

  A közösségi terek és összefüggő gyalogos rendszer kialakítása 

   Jól használható, változatosan felszerelt, közösségi együttlétre alkalmas terek létesítése 

   Esztétikus, vonzó köztéri architektúra és utcabútorozás kialakítása 

  A városkép javítása, a rendezettség fokozása 

   A vonzerő fokozása a városképi törések javításával, esztétikai rendezéssel 

   A városi értékek tudatosítása, a lokálpatriotizmus növelése 

   A civilek aktív részvételének fokozása a lakókörnyezet alakításában 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   Köztéri térfigyelő kamerák felszerelése (az indokolt helyeken) 



PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

GYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                            VÁTERV95                                2015 

26 

   A civil összefogás erősítésével a lakóterületi biztonság fokozása 

   Biztonságot fokozó közlekedési csomóponti átalakítások végrehajtása 

   Mindenki számára akadálymentes intézmények és közterületek kialakítása 

  Esélyegyenlőség biztosítása valamennyi érintett népességi réteg számára 

   Az aktív és hasznos időskor feltételeinek megteremtése 

   A fogyatékkal élők integrációja, munka- és szórakozási lehetőségeik bővítése  

   A nemek esélyegyenlőségének biztosítása  

   A (nagy)családosokat támogató szolgáltatások bővítése 

   A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásának segítése, támogatása 

   A városszerkezetből adódó térbeli elszigetelődés oldása, Mátrakeresztessel a 
közlekedési kapcsolatok, közlekedési szolgáltatások javítása 

  Az önkéntes munkavégzés lehetőségeinek bővítése a civil szervezetek támogatásával 

   Civil mentor-rendszer bevezetése a közoktatásban és tehetséggondozásban 

   Az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban és egészségügyben 

   A civil részvétel fokozása a kulturális és szabadidős programkínálatban 

   A leszakadó rétegek felzárkóztatásában mentor-rendszer kialakítása 

 T1/4 A városi szolgáltatások körének szélesítése a vonzerő növelése érdekében, a városi 
programkínálat, a sportolási és szabadidős, a kulturális lehetőségek bővítése 

  A szociális és egészségügyi ellátó hálózat minőségi javítása 

   Az egyházak és civil segítők fokozottabb bevonása a gondozásba, utógondozásba 

   Az egészségtudatosság fokozása minden korosztályban 

   A prevenciós tevékenység elősegítése, a szűrési részvétel fokozása 

   A rehabilitáció fontosságának tudatosítása 

  A gyermekjóléti és oktatási intézmények fejlesztése, hatékonyságának fokozása 

   A felzárkóztatás eredményességének növelése 

   A tehetséggondozás bővítése, kiterjesztése 

   A fogyatékosok integrált oktatási lehetőségeinek bővítése 

   A felnőtt-oktatás szélesebb körűvé tétele, a munkaerő-piaci igényekhez igazítása 

   Az informatikai és idegen-nyelvi készségek növelése 

   A dolgozó szülők bölcsődés korú gyerekeinek elhelyezése (korengedménnyel óvodában 
vagy családi napközik létrehozásának ösztönzésével) 

  A kulturális élet élénkítése és a „Családbarát Pásztó” megvalósítása 

   A gyerek-barát ügyintézés lehetőségeinek biztosítása a közhivatalokban 

   A családi programkínálat bővítése 

   Baba-mama programok, kismama programok választékának növelése 

   A kulturális és vendéglátóhelyek gyerek-baráttá alakítása (mosdók, székek, stb.) 

   Az időszakos gyermek-felügyeleti rendszerek megszervezése (civil részvétellel is) 

  A sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

   A fogyatékosok sportolási lehetőségeinek bővítése 

   Idősek egészségmegőrző, karbantartó sportolásának szervezeti elősegítése 

   Ifjúsági, lakóterületi sportkörök, közösségek szervezése 

 T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

  A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 

   Az önkormányzati lakások egy részének fiatalok számára kiutalása 

   A fiatalok lakásépítéséhez az önerő biztosításához önkormányzati hozzájárulás 

 T1/6 Az idősek integrálása és az idősgondozás növekvő igényeinek kielégítése 

  Az aktív és társadalmilag hasznos öregkor program megvalósítása 

   -- Az önkéntes munkalehetőségek körének szélesítése, ehhez a szervezeti háttér 
biztosítása 

   -- 60+ programcsomag kidolgozása és folyamatos fenntartása, működtetése, 

  A napközbeni idősellátás bővítése a demográfiai igényeknek megfelelően 

   -- A segítségnyújtás fajtáinak bővítése és szükség szerinti kapacitás növelése 

 T1/7 A hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregálódó rétegek társadalmi integrációja 

  Az iskolai felzárkóztatás és tehetséggondozás bővítése és hatékonyságának emelése 

   -- Az iskolai – civil – mentor-programok elindítása 

   -- A tehetséggondozás erősítése és kiszélesítése 

   -- Az érettségire és felsőoktatásra felkészítés intenzitásának fokozása 
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  A családi kríziskezelés és egyedi család-mentorálás szélesítése 

   -- Tanácsadó- és (kisebbségi) jogsegély szolgálat hatékonyságának növelése 

   -- Család-mentor szolgálat megszervezése 

  Foglalkoztatási antiszegregációs programok általánossá tétele 

   -- élőmunka-intenzív szektorok támogatása, az alacsonyan kvalifikáltakat alkalmazó 
vállalkozások (iparűzési adó) kedvezményekben részesítése 

   -- a vállalkozóvá válás segítése, ehhez oktatás, tanácsadás biztosítása 

   -- a munkerőpiaci érvényesülést segítő felnőttoktatás, továbbképzés bővítése 

  A közszolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés biztosítása 

   -- a hátrányos helyzetűekre célzott egészségügyi programok és szűrések indítása 

   -- kulturális lehetőségek bővítése, kulturális értékfelmérés- és megőrzés fokozása 

 T1/8 A fogyatékkal élők integrálása 

  Speciális képzési/fejlesztési rendszerek kidolgozása és bevezetése 

   -- Az integrált oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása 

   -- A munkaerőpiacra bejutást elősegítő célzott képzések körének bővítése 

  Családgondozás, tájékoztatás, jogvédelem 

   -- Az ápoló családtagok szakszerű felkészítésének megszervezése a fejlesztő/gondozó 
munkára 

   -- Fogyatékkal élők számára jogsegélyszolgálat és tanácsadás működtetése 

  A fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 

   --A szociális foglalkoztatás és az egészségesekkel integrált foglalkoztatás bővítése,  

   -- A fogyatékkal élőket foglalkoztató munkahelyek számának növelése, a fogyatékosokat 
alkalmazó vállalkozások (adókedvezménnyel) támogatása 

  Komplex akadálymentesítés 

   -- Közterületek, közintézmények és tömegközlekedés komplex akadálymentesítése 

   -- A lakóhely akadálymentesítésének támogatása 

  Társadalmi/tudati integráció, közösségépítés 

   -- Szemléletformálás, az egészségesek empátiakészségének növelése 

   -- A helyi média esélyegyenlőséget erősítő szerepvállalásának növelése  

   -- A fogyatékkal élők kulturális és sportegyesületeinek megerősítése, 
integrálása/kapcsolaterősítése az egészségesek hasonló szervezeteivel 

 T1/9 A nemek esélyegyenlőségének fokozása 

  A női és családbarát foglalkoztatás fejlesztése 

   --atipikus (rugalmas, részmunkaidő) foglalkoztatási módok széles körű elterjesztése 

   -- gyesről, gyedről munkába visszatérést támogató vállalatok preferálása (pl. iparűzési 
adókedvezmény) 

  Humáninfrastruktúra fejlesztések 

   -- gyermekellátási intézmények választékának fejlesztése (bölcsőde, családi napközi, 
valamint időszakos/átmeneti gyermekfelügyelet megszervezése is) 

  „Családbarát Pásztó” program megvalósítása 

   -- játszóház, (átmeneti időre) gyerekfoglalkoztató, babyszitter szolgálat bővítése 

   --a gyerek-barát közintézményi ügyintézés feltételeinek biztosítása 

   -- kismama, baba-mama, családi és gyerekprogramok választékának növelése 

 T1/10 Oktatási esélyegyenlőség megteremtése 

  Felzárkóztatási programok erősítése 

   -- egyéni mentorhálózat kialakítása a közoktatásban 

   -- a felnőttoktatás hatékonyságának és munkaerőpiaci megfelelőségének erősítése, az 
elérhetőség megkönnyítése 

  A tehetséggondozás kiszélesítése 

   -- az egyéni mentorprogramon belül tehetséggondozási rendszer kialakítása 

   -- a hátrányos helyzetűek továbbtanulásra felkészítése 

 T1/11 Foglalkoztatási esélyegyenlőség megteremtése 

  Munkahelyteremtés 

   -- az alacsonyan kvalifikáltakat is foglalkoztatni képes ágazatok támogatása 

   -- az 50+ korosztály munkában tartásának segítése (cégek adókedvezménye) 

  Felnőttoktatás, szakmai továbbképzés, élethosszig tanulás általánossá tétele 

   -- az oktatás és a munkerőpiaci igények folyamatos összehangolása 

   -- a pályakezdők szakmai képzése a pályakezdő munkanélküliség csökkentéséért 
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   -- városi (informatikai, nyelvi) és céges (szakmai) képzések rendszeressé tétele 

   -- a munkanélküliek át/továbbképzési hatékonyságának növelése 
 

A népességmegtartó erő fokozásával elérendő célként a népességfogyás fékezését tűzi ki a 
város: ennek eredményeképpen 2020-ra Pásztó népességi célja 9610 fős lakónépesség (2011-ben 
9665 fő volt, de a korábbi csökkenéshez képest a tervezett csökkenési ütem jelentős mértékben 
mérséklődik). Ezen belül cél az elöregedés fékezése, a születésszám növelése ill. a fiatalok 
helyben tartása és a betelepedés elősegítése, a cél szerint a népességen belül a 0-14 éves 
korosztály aránya 2020-re 13,5 %-ra növekszik (2011-ben 12,9 % volt, de a korábbi gyors fogyás 
mértékét mutatja, hogy 2001-ben még 17 % volt a gyerekek aránya). Javul az iskolázottsági szint, 
a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya felére: 13,3 %-ról 6,7 %-ra csökken, miközben a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 15,2 %-ról 21,6 %-ra növekszik.  
 

T2 A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés 

Az eddig elért eredmények a korábbi IVS (2008) óta eltelt időszakban: 
-- Pásztó Önkormányzat Gazdasági Programjának kidolgozása és elfogadása 

(69/2011.(III.24.) határozattal)  
-- a Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programjának kidolgozása (2011) és 

elfogadása. 

A továbbiakban megoldandó problémák:  
-- kevés a tőkeerős, sok munkahelyet biztosító nagyobb vállalkozás,  
-- a foglalkoztatottság az országos szint alatt van, 
-- a mezőgazdasági termék-előállítás és terményfeldolgozás szerepe mérséklődött; 
-- a városi munkaerő képzettségi szintje alacsony, még nem elegendő ahhoz, hogy 

célirányosan fokozni lehessen új innovatív, fejlett technológiával rendelkező vállalkozások 
városba vonzását, ugyanakkor a helyi gazdaság nem eléggé vonzó a magasan kvalifikált 
népesség megtartásához, 

-- a turizmus az adottságokhoz képest fejletlen. 

Fejlesztési célok:  
-- a versenyképesség erősítése, a gazdasági pályázatokhoz segítségnyújtás biztosítása, 
-- az energiagazdálkodás átalakítása, a megújuló energiák használatának növelése, 
-- Pásztó Önkormányzat Gazdasági Programjának végrehajtása, 
-- a Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programjának megvalósítása, kiemelt figyelemmel 

az idegenforgalmi marketingre és a Tourinform iroda kialakítására és aktív 
közreműködésére. 

-- strukturált térségi és tematikus projektek, térséget átfogó, komplex fejlesztési programok 
kialakításában és megvalósításában aktív szerep felvállalása; 

-- a nagyszámú munkahelyet teremtő vállalkozások Pásztóra betelepedésének ösztönzése 
mind a magasan kvalifikáltak, mind az alacsonyan képzettek számára új munkahelyek 
létesítése érdekében; 

-- innovatív és korszerű technológiájú vállalkozások, valamint a jelentős élőmunkát igénylő 
vállalkozások betelepedésének ösztönzése; 

-- az egyéni-, kis- és középvállalkozások támogatása, kezdő vállalkozások és 
önfoglalkoztatók segítése; 

-- telephelykínálat és – szükség esetén – inkubáció biztosítása, 
-- a meglevő vállalatok termelési volumen-növelésének és a beszállítói hálózat 

szélesítésének ösztönzése. 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

  Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 

   -- gazdasági terület, kiajánlható telephelykínálat folyamatos biztosítása 

   -- a környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

   -- aktív gazdasági marketing vállalkozók Pásztóra vonzása érdekében 

   -- vállalati termelőkapacitások bővítésének ösztönzése 

   -- induló vállalkozások, önfoglalkoztatók szakmai, jogi, tanácsadói támogatása 

 T2/2 A gazdaság versenyképességének fokozása  

  Jobb, hatékonyabb gazdasági marketing  

   --a „Szabad Vállalkozási Zóna” besorolás kedvezményeinek kihasználása 

   -- térségi értékesítési szövetkezetek megszervezése 
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   -- Tourinform iroda létesítése, aktív és hatékony turisztikai marketing létrehozása 

   -- a vasútvonal rekonstrukciójának sürgetése, lobbizás a vasúti korszerűsítésért 

   -- a megújuló energiahasználatra való fokozatos áttérés 

 T2/3 A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő-háttér biztosítása 

  A közoktatás, felnőtt oktatás és az élethosszig tanulás fejlesztése, társadalmi elfogadása 

   -- a térségi középfokú szakképzés és a gazdasági munkaerő igények összehangolása 

   -- gyakornoki programok támogatása, a fiatalok, pályakezdők vállalati szakmai képzése 

   -- vállalkozói felkészítő oktatás, jogi-pénzügyi ismeretek az induló vállalkozóknak 

   -- a felnőttképzés, átképzés, szakmai továbbképzés általánossá, hatékonyabbá tétele 

   -- az élethosszig tanulás társadalmi elfogadtatása és a részvétel fokozása 

   -- a számítástechnikai ismeretek széleskörű terjesztése, a változások követése 

   -- az idegen-nyelvi készségek fejlesztése, a nyelvtanítás hatékonyságának javítása 

 T2/4 A turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 

  Mátrakeresztes üdülőfaluvá fejlesztése 

   -- a kereskedelmi szálláslehetőségek bővítése 

   --az erdei iskola korszerűsítése, kapacitásnövelése 

   -- a falusi turizmus változatos programkínálatának kialakítása (helyi hagyományok, 
kézműves foglalkozások, biológiai/természeti ismeretterjesztés, életmód-turizmus, 
természetjáró és kerékpáros turizmus, stb.) 

   -- a gasztronómiai kínálat bővítése 

  Pásztó és Hasznos turisztikai fejlesztése 

   -- a Hasznosi víztározó adta lehetőségek kiaknázása 

   -- a sárkány-reptér fejlesztése 

   -- a városi kalandpark felszereltségének, kínálatának bővítése 

   -- a városi strand és termálfürdő fejlesztése 

   -- az eseményturizmus programjának gazdagítása, az ismertség és a vonzerő növelése 

  A turisztikai marketing hatékonyságának növelése, gazdasági erővé tétele 

   -- Tourinform iroda nyitása Pásztón az egész térség összefogott turisztikai kínálatának 
kiajánlására 

   --térségi összefogott turisztikai kínálat kialakítása Pásztó szervező szerepével 

   -- turisztikai programcsomagok összeállítása és reklámozása 

   -- az ifjúsági és iskolai (kirándulási) turizmusba való aktív bekapcsolódás 
 

A gazdaságfejlesztés eredményeképpen 2020-ra cél a munkaképes korú lakosságon belül a 
foglalkoztatottak arányát 66 %-ra emelni (2011-ben 54,2 % volt). Ez még mindig elmarad az 
országos 75 %-os céltól, de nem reális nagyobb növekményt előirányozni. A turizmus fejlesztés 
célja 2020-ra elérni, hogy az ezer lakosra jutó szállásférőhely kapacitás legalább 50 %-kal 
növekedjen: a belvárosi szálloda újra megnyíljon, Hasznos városrészben a tervezett turistaszálló 
megépüljön és Mátrakeresztesen az erdei iskola valamint magánszállás férőhelyek is bővítésre 
kerüljenek. A vendégéjszakák száma a jelenlegihez képest duplájára növekedjen, ezen belül a 
külföldi vendégek aránya 2,5 %-ról 10 %-ra emelkedjen, az átlagos tartózkodási idő pedig 1,9 
éjszakáról 3,0 éjszakára növekedjen. 
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás 

Az eddig elért eredmények a korábbi IVS (2008) óta eltelt időszakban: 
A város arculatában az utóbbi években jelentős pozitív változások következtek be: 
-- megújult a történeti városmag, a műemléki környezet rendezésre került, kellemes park 

alakult ki körülötte; 
-- a főutca megőrizte kereskedőutca arculatát; 
-- a piac rendezésre került, 
-- a Kövicses patak menti területek egy része rendezve lett. 
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A továbbiakban megoldandó problémák:  
-- a városi vonzerő alacsony, a népesség megtartásához nem elégséges ereje, 
-- a felújított történeti városmag körül még rendezetlen területek, városképi törések vannak, 

ezért folytatni szükséges és térben ki kell terjeszteni a rehabilitációt (pl. malom környék 
rendezése, Hársfa utcai garázssor bontása); 

-- a belterület nagyságának növekedését kerülni kell, mert az a gazdaságos városüzemeltetést 
nehezíti, a kompakt városszerkezetre törekvést folytatni kell; 

-- az alulhasznosított és használaton kívüli területek az esztétikai káron túl a városüzemeltetés 
hatékonyságát is rontják;  

-- a belterületen áthaladó Kövicses patak partja helyenként még rendezést igényel, a 
vízfolyás menti zöldterületek fejlesztése, a sétány/kerékpárút folyamatossá tétele fontos, 

-- a használaton kívüli telephelyek, ill. épületek újrahasznosítása gazdasági és esztétikai, 
valamint városüzemeltetési szempontból is szükséges. 

Fejlesztési célok: 
 -- a történeti városrészek rehabilitációjának folytatása, helyi karakterű gyalogos közösségi 

terek létrehozása, a város történelmi múltját és a jelenkor esztétikai igényeit is tükröző városi 
környezett kialakítása, a városképi törések kiküszöbölése; 

-- a jelenlegi kedvező minőségű területek színvonalas fenntartása, további gazdagítása; 
-- a helyi jelentőségű építési értékek fennmaradásának biztosítása és szerves illesztése az új 

építésekhez, azokkal harmonikus egység megteremtése; 
-- az értékes épületek felújításával, és életteli funkciók telepítésével a városi arculat 

egyediségének növelése; 
-- az alulhasznosított területek rehabilitálása, funkciógazdagítása; 
-- a strand és termálfürdő felújítása, környezetének rendezése, 
--a sporttelep rekonstrukciója, 
--a közlekedés és közbiztonság fokozása, 
-- az üres/használaton kívüli köz- (volt szakrendelő) és lakóépületek újra hasznosítása; 
-- Pásztó további „zöldítése” funkcionális, környezetvédelmi és esztétikai szempontból 

egyaránt. 

 T3/1 A városvédő és hagyományőrző civil szervezetek támogatása, megerősítése 

  A civil részvétel fokozása 

   -- a lakosság aktivizálása az örökségi értékek feltárásában és fenntartásában 

   -- helyi értékvédő, településtörténeti körök/gyűjtemények létrehozása 

   -- az értékek turisztikai bemutatásában való aktívabb részvétel kezdeményezése 

   -- a lakóhelyi környezetesztétika és utcakép-védelem fokozása a lakosság körében 

 T3/2 Az ökonomikus területgazdálkodás érvényesítése 

  Kompakt településszerkezet, gazdaságos területhasználat és területfenntartás 

   -- az alulhasznosított és használaton kívüli belterületi ingatlanok felhasználása 

   -- a belterület növelés elkerülése, megakadályozása 

 T3/3 A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

  A gépjármű-közlekedés továbbfejlesztése, az igények csökkentése, a közösségi és 
kerékpáros közlekedés fejlesztése 

   -- összefüggő és biztonságos városi kerékpárút-hálózat a munkahelyek és 
intézmények megközelítéséért 

   --közlekedésbiztonságot fokozó csomóponti átalakítások 

   -- utas- és környezetbarát járműparkért való lobbizás a közösségi közlekedésben 

  A vasúti közlekedés fejlesztése 

   --lobbizás a vasútvonal mielőbbi rekonstrukciójáért 

   --a vasútállomás és környékének rehabilitációja 

 T3/4 A „Fenntartható Zöld Város Program” megvalósítása 

  A városi növényzet-intenzitás növelése 

   -- „épületzöldítés”, erkélyek, ablakládák, zöldtetők, tűzfal befuttatások ösztönzése 

   -- közterületek és magánkertek intenzívebb beültetése, a lombtömeg növelése 

   --a közterületeken szárazságtűrő, kevesebb locsolást igénylő növényzet 
telepítése a gazdaságos/fenntartható városüzemeltetés érdekében 
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A városi arculatfejlesztés célja, hogy a városközpont rehabilitációja befejeződjön 2020-ig, a Fő 
utcai városképi törések enyhüljenek, több legyen a kulturált, közösségi együttlétre alkalmas 
köztér (pl. Kövicses patak menti sétány és kerékpárút, Csillag tér rendezése) és szabadidős 
létesítmény (pl. a strand és sporttelep rekonstrukciója, szabadidőpark funkcióbővítő felújítás, 
stb. megvalósuljon). A lakásállomány minősége jelentősen javul, az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya kevesebb, mint felére: 9,1 %-ról 4,1 %-ra csökken. 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló természetes energiaforrások kihasználásának 
bővítése, a természeti értékek megőrzése 

A továbbiakban megoldandó problémák:  
-- a pásztói épületek energiaracionalizálása lassan halad, a napenergia hasznosítása a 

lehetőségektől elmarad; 
-- a környező mezőgazdasági melléktermék mennyigéséhez képest nincs biomassza 

hasznosítás, 
-- a klímaváltozás hatásai Magyarországon az átlagosnál is negatívabb hatásokkal fognak járni; 
-- az időjárás szélsőségei (aszály, egyenetlen csapadékeloszlás, kiugróan magas hőmérséklet) a 

várost terhelni fogják, emiatt a porterhelés is tovább növekedhet; 
-- a klímaváltozás egészségterhelő hatása növekszik, emiatt a lakosság egészségi állapota 

romolhat, a szélsőséges hőmérséklet a városi komfortérzetet ronthatja, 
-- a városüzemeltetés költségesebbé válhat (pl. nagyobb öntözési igény). 

Fejlesztési célok:  
-- a gépjármű közlekedés mérséklése; 
-- a városi zöldfelületek további növelése, árnyékolt közterületek összefüggő rendszerének 

kialakítása, a hőmérsékletet csökkentő lombtömeg növelése, a gyalogos közterületek helyi 
mikroklímájának javítása, 

-- a közintézmények megújuló energiahasznosításának növelése, az épületek energia 
racionalizálása. 

 T4/1 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

  Épületek energiaracionalizálása 

   -- épületek hőszigetelése (ahol az építészeti kialakítás megengedi) 

   -- az épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése, tüzelőanyag váltás 

   -- nyílászárók cseréje és (esetleg) rekuperációs szellőztető rendszerek beépítése 

 T4/2 A magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítésének ösztönzése 

   -- a lakosság energiatudatosságának és környezet-érzékenységének növelése 

   -- lakossági tájékoztatás elindítása, ismeretterjesztés, az anyagok, technikai 
megoldások/lehetőségek, pályázati támogatási rendszerek bemutatása, 

   -- az aktuális központi/országos támogatási rendszer és támogatási feltételek 
lakossági ismertetése, pályázatírási segítségnyújtás a lakosság részére 

   -- az energetikai tanúsítványok elkészítéséhez önkormányzati segítségnyújtás, 
szakember biztosítás 

 T4/3 A széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával 

   -- a gázenergia használat csökkentése, a napenergia felhasználásának növelése 
(az önkormányzati épületeknél),  

   -- a környék mezőgazdaságából származó biomassza energetikai hasznosítása 

   --biogáz előállítás a szennyvíztelepen 

 T4/4 Pásztó és környezete klímastratégiájának elkészítése és a megvalósítás elindítása 

  A klímastratégia kidolgozása 

   -- helyi/regionális vizsgálatok elvégzése és prognózisok kidolgozása 

   -- a beavatkozási területek meghatározása, a feladatok részletes megfogalmazása 

  A megvalósítás elindítása 

   -- a megvalósítás jogi/pénzügyi/szervezeti, fizikai feltételeinek feltárása,  

   -- a megvalósításhoz szükséges eszközök számbavétele, előteremthetőségük 
felmérése 

   -- cselekvési és pénzügyi ütemterv kidolgozása, a végrehajtás feltételeinek 
megteremtése 

 T4/5 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 
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  Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- az egész várost lefedő, összefüggő, hivatásforgalomi biztonságos kerékpárút 
hálózat kiépítése, az iskolák és közintézmények kerékpáros elérhetőségének 
biztosítása, kerékpártárolók kialakítása 

   --kerékpártárolók építése 

 T4/6 A zöldfelületi hálózat kialakítása 

  Városi parkok felújítása, a lombtömeg intenzitás növelése 

   -- összefüggő zöldfelületi hálózat kialakítása 

   -- a növényzet intenzitás növelése a közterületeken és a magánkertekben is 

   -- a vízfolyások menti zöldfolyosók fenntartása, intenzitásnövelése, a vízfelületek 
méretének növelése 

 T4/7 A helyi mikro-klíma javítása, a városi zöldfelületek minőségi fejlesztése 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek  

   -- a közterek mikro-klímájának javítása, párásítók, árnyékoló lugasok, művi 
árnyékoló felületek, vízfelületek, szökőkutak, „szélcsatornák” kialakítása 

   -- utcafásítások folyamatossá és intenzívebbé tétele, „zöld kerítésekkel” (sövény, 
befuttatás) az utcai párologtató növényfelület növelése 

  Az épületek klímavédelme, hővédelme 

   -- az épület-árnyékolás (napvédők, napernyők, rolók) széles körű elterjesztése 

   -- az épület „zöldítés” általánossá tétele (zöldtetők, erkélyládák, erkély/terasz-
árnyékoló lugasok, végfalak/tűzfalak befuttatása, stb.) 

 T4/8 Víztakarékosság 

   -- az esővízgyűjtés kötelezettségének szabályozása, a közterületek csapadékvíz 
gyűjtésének megoldása, 

   -- a használt „szürke” vizek lehetséges felhasználási módjainak ismertetése, 
ösztönzése, terjesztése és támogatása, 

   -- víztakarékos épületgépészeti szerelvények használatának szabályozása az új 
építések és felújítások során, 

   -- környezetbarát építőanyagok használatának ösztönzése 

 T4/7 A lakosság környezet/klímatudatosságának fokozása 

   -- információ átadás, ismeretterjesztő előadások, szóróanyagok összeállítása, a 
lakosság által is végrehajtható klímavédelmi tennivalók tudatosítása 

   -- a klímavédelemben aktív civil szervezetek szellemi, fizikai és anyagi támogatása 

 
A klímaváltozásra felkészülés keretében cél 2020-ra, hogy az önkormányzati intézmények 
energiaracionalizálása megtörténjen, a lakások 5 %-a ugyancsak energetikai korszerűsítésre 
kerüljön és megújuló energiát (is) használjon. A közterületeken általánossá váljon a klímatudatos 
növénytelepítés, az árnyékolás, a mikroklímatikus viszonyok javítása, a víztakarékos öntözési 
rendszerek kialakítása és a szárazságtűrő növények telepítése.  
 
A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ (ÖSSZVÁROSI), AKCIÓTERÜLTEKEN KÍVÜLI általános érvényű 
feladatok gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
Területtől független projektek 

1. a képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudó szervezetek ösztönzése, támogatása 

2. a női munkaerő és családosok foglalkoztatási lehetőségek, a részmunkaidő, rugalmas munkaidő, 
távmunka, otthon-dolgozás támogatása 

3. a szociális foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése és támogatása 

4. gazdasági, pénzügyi, jogi támogatás, felkészítés és tanácsadás biztosítása a kezdő 
vállalkozóknak, folyamatos mentorálás a vállalkozás megerősödéséig 

5. kedvezményes telephely-bérlet és helyi adókedvezmények a vállalkozások első időszakában, 
meghatározott (1-2 év) időtartamra 

6. az éghajlatváltozásra való felkészüléssel kapcsolatos tájékoztatások (épületek növényzettel való 
befuttatása, zöldtetők létesítése, árnyékolás technika), a klímavédelemben aktív civil szervezetek 
szellemi, fizikai és anyagi támogatása 

7. a városi értékek tudatosítása, a lokálpatriotizmus növelése, a civilek aktív részvételének fokozása 
a lakókörnyezet alakításában 

8. biztonságot fokozó közlekedési csomóponti, gyalogos átkelőhelyi átalakítások végrehajtása 
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9. a (nagy)családosokat támogató szolgáltatások bővítése, civil segítők közreműködése a 
„Családbarát Pásztó” programban 

10. a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásának segítése, családmentor-rendszer 
működtetése támogatással 

11. civil mentor-rendszer bevezetése a közoktatásban, felzárkóztatásban és tehetséggondozásban 

12. az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban és egészségügyben, az idősek 
gondozásában, a szabadidős tevékenységekben és a kulturális életben 

13. a civil részvétel fokozása a kulturális és szabadidős programkínálatban 

14. az e-ügyintézés fejlesztése 

15. az egészségtudatosság fokozása minden korosztályban, tájékoztatással, szűrővizsgálatokkal 

16. az élethosszig tartó tanulás általánossá tétele, a munkaerő-piaci igényekhez igazítása, az 
informatikai és idegen-nyelvi készségek növelése 

17. a gyerek-barát ügyintézés lehetőségeinek biztosítása a (köz)hivatalokban 

18. baba-mama programok, kismama programok választékának további növelése 

19. a kulturális és vendéglátóhelyek gyerek-baráttá alakítása (mini-mosdók, székek, stb.) ösztönzéssel 

20. az időszakos gyermek-felügyeleti rendszerek megszervezése, bővítése 

21. a fiatalok lakásépítéséhez, az önerő biztosításához való önkormányzati hozzájárulás 

22. városi ösztöndíjjal a máshol tanuló pásztói fiatalok visszacsalogatásának folytatása 

23. az önkéntes munkalehetőségek körének szélesítése, ehhez a szervezeti háttér biztosítása 

24. 60+ programcsomag kidolgozása és folyamatos fenntartása 

25. tanácsadó- és (kisebbségi) jogsegély szolgálat elindítása 

26. a munkerőpiaci érvényesülést segítő felnőttoktatás, továbbképzés bővítése 

27. az integrált oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása 

28. fogyatékkal élők számára jogsegélyszolgálat és tanácsadás működtetése 

29. a szociális foglalkoztatás és az egészségesekkel integrált foglalkoztatás bővítése  

30. a fogyatékkal élőket foglalkoztató munkahelyek számának növelése, a fogyatékkal élőket 
alkalmazó vállalkozások támogatása 

31. közterületek, közintézmények és közösségi közlekedés komplex akadálymentesítése 

32. a lakóhely akadálymentesítésének támogatása 

33. szemléletformálás, az egészségesek elfogadó-képességének növelése, a helyi média 
esélyegyenlőséget erősítő szerepvállalásának fokozása,  

34. a fogyatékkal élők kulturális és sportegyesületeinek megerősítése, integrálása/kapcsolaterősítése 
az egészségesek hasonló szervezeteivel 

35. gyesről, gyedről munkába visszatérést támogató vállalatok preferálása  

36. a hátrányos helyzetűek felsőoktatási továbbtanulásra felkészítése 

37. a pályakezdők szakmai képzése a pályakezdő munkanélküliség csökkentéséért 

38. városi (informatikai, nyelvi) és céges (szakmai) képzések rendszeressé tételének ösztönzése 

39. a munkanélküliek át/továbbképzési hatékonyságának növelése, a lemorzsolódás csökkentése 

40. gyakornoki programok támogatása, a fiatalok, pályakezdők szakmai képzése 

41. a lakóhelyi környezetesztétika és utcakép-védelem fokozása (pl. településtörténeti körök erősítése, 
létrehozása, aktivitásának ösztönzése) a lakosság körében 

42. az oktatásból kiesők számának csökkentése, a közép- és felsőfokon továbbtanulók arányának 
növelése 

43. a szabadidős- és hobby-sport lehetőségek bővítése minden korosztály számára 

44. civil mentor-szolgálat beindítása a tehetséggondozásban és az iskolai felzárkóztatásban 

45. természetes személyek innovatív ötleteinek megvalósítása  

46. gazdasági és civil kezdeményezések innovatív ötleteinek támogatása 

47. az éghajlatváltozással és az arra való felkészüléssel kapcsolatos több szintű rendezvénysorozat 
megrendezése, a változásokra való felkészülés közösségi és lakossági lehetőségek/tennivalók 
ismertetése, tudatosítása, az aktivitás fokozása 

48. önkormányzati épületek energiaracionalizálása, hőszigetelése, a fűtési rendszerek 
korszerűsítése és energiaforrás váltása, a nyílászárók cseréje  

49. a lakosság energiatudatosságának és környezet-érzékenységének növelése, lakossági 
tájékoztató központ felállítása, ismeretterjesztés, az anyagok, technikai megoldások/lehetőségek, 
pályázati támogatási rendszerek bemutatása 

50. pályázatírási segítségnyújtás a lakosság részére, 

51. az energetikai tanúsítványok elkészítéséhez önkormányzati segítségnyújtás, szakember 



PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

GYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                            VÁTERV95                                2015 

34 

biztosítása 

52. a mezőgazdasági melléktermékekre, hulladék anyagokra alapozott energetikai célú biomassza 
felhasználás bővítése, a szennyvíztelep korszerűsítésekor a biogáz termelés lehetőségének 
vizsgálata 

53. helyi/regionális klímavizsgálatok elvégzése, prognózisok kidolgozása és arra alapozott helyi 
klímastratégia kidolgozása 

54. a takarékos vízhasználat módszereinek elterjesztése 

55. a környezetbarát építőanyagok ismertségének növelése és használatának ösztönzése 
 

 
b) Városrészenkénti középtávú fejlesztési célok 
 

Az alábbiakban a fejlesztési célok rendszeréből kiemeltük a város területi adottságaiból adódóan 
elkülöníthető városrészekben középtávon megvalósítható fejlesztési célokat. A városrészenkénti 
bemutatást követően a 2.1 fejezetben kerülnek kijelölésre azok az összefüggő Akcióterületek, 
melyekre vonatkozó konkrét fejlesztési területeket elemezzük, meghatározva a célok elérése 
érdekében szükséges feladatokat, az elérhető eredményeket. 
 
VÁROSKÖZPONT (A) 

A város történeti, igazgatási és kulturális központja. A legtöbb közhivatal, kulturális és oktatási 
közintézmény, a kereskedelem és vendéglátás, a szakbolt hálózat és a vendéglátóhelyek, turisztikai 
vonzerők jelentős része itt helyezkedik el. A középkori műemléki terület és környéke történeti beépítése, 
egységes és vonzó arculata és az ápolt, esztétikus központi zöldterületek emblematikus jelentőségűek. 
Itt található Pásztó műemlékeinek jelentős része és a helyi karaktert biztosító helyi védettségű épületek 
közül is több. A városrész lakónépessége a jelenlegi összvárosi népesség 15,2 %-át teszi ki, 
lakosságának korösszetétele valamivel kedvezőbb, mint egész Pásztóé. Az itteni lakosság képzettségi 
szintje meghaladja a városi átlagot. A munkaképes korú lakosság foglalkoztatottsága a központi 
városrészben 56,0 %, az egész városban 54,2%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (35,6 %) itt 
kisebb a pásztói átlagnál (41,8 %), de ugyanakkor aktív korúakon belül munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya megegyezik az átlagos mértékkel. A városközpont átlagosnál jobb társadalmi 
helyzetére utal, hogy az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya kisebb, mint 
a város egészében, annak 83,3%-a, és a munkanélküliek aránya is kisebb, mint az egész településben, 
de ezen belül a tartós munkanélküliség megegyezik a pásztói szinttel. A komforthiányos lakások 
szempontjából a városrész valamivel kedvezőbb az egész városnál, de itt több az egyszobás lakás. 

 

Az előző IVS (2008) -ben elhatározottak megvalósult elemei:  
- a központi műemléki terület és környékének rehabilitációja nagyrészt – példamutató 

minőségben – megvalósult, de az elmaradt részek (pl. malom) rehabilitációját folytatni kell, 

- az oktatási tömb rehabilitációja lezajlott, 

- Szent-Margit Kórház fejlesztése – vagy inkább funkció módosulása – az országos 

egészségügyi koncepciónak megfelelően elkészült, a szakrendelés bekerült a kórház 

területére, hasznosítatlanná vált azonban a korábbi szakrendelő épülete, aminek 

funkcióváltását az elkövetkező időszakban kell megoldani. 

 

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   lehetséges projektek 
 

T1. Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása 

A továbbiakban kezelendő problémák a népességmegtartó képességben, a városi kötődésben és az 
ifjúság helyzetében: 

-- a 2001-2013 évek összehasonlításban a népesség csökken, a fiatalok száma csökken, az 
öregek száma nő;  

-- a történeti városmag rehabilitációja ellenére kicsi az idegenforgalom, bezárt a szálloda, nincs 
turisztikai bevétel, 
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-- a Fő utca menti városképi törések, térfal-hiányok nem mindenhol oldódtak meg (pl. volt áruház 
épület kubusa); a városképi javítások egy része még hátravan, 

-- a történeti városmag felújítását folytatni szükséges, a malom környék és a Hársfa utcai 
garázssor rendezésre szorul; 

Fejlesztési célok:  
-- a Belváros népességmegtartó erejének növelése; 
-- a történeti városmag rehabilitációjának folytatása, területi kiterjesztése; 
-- a turizmus fellendítése, az esemény-turizmus ill. komplex térségi turisztikai csomagok számára 

élénkebb programkínálat kidolgozása, jobb idegenforgalmi marketing, a vendéglátási 
infrastruktúra fejlesztése, a szálloda újra megnyitása, az ifjúsági/iskolai túrizmusba való aktív 
bekapcsolódás megszervezése, a belvárosban Tourinform iroda nyitása, a belvárosi pincék 
turisztikai hasznosításának elkezdése, 

-- a Fő utcai városképi törések korrekciója, az üzletutca parkolási problémáinak rendezése, 
-- az iskolák fejlesztése sportlétesítményekkel, tanuszodával. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a népességmegtartás érdekében 

  A munkahelyek számának és választékának bővítése 
   Tourinform iroda nyitása, aktív idegenforgalmi marketing kidolgozása, az 

eseményturizmus fejlesztése, térségi szervezőközponttá válás által többlet 
munkahelyek létrehozása a kvalifikált, agilis, nyelveket beszélő munkaerő számára 

   A szálloda újranyitásával képzett és kevésbé képzett (konyhai személyzet, szobalány) 
valamint jelentős számban női munkaerő alkalmazása 

   Vendéglátóhelyek választékának bővítésével és a borturizmus elindításával új 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtése 

 T1/2 A városi vonzerő növelése 

  Városkép-javítás, a rendezettség fokozása 

   A történeti városmag rehabilitációjának folytatása, területi kiterjesztése,  

   A városképi törések javítása, a térfal-hiányok pótlása 

   A közterek utcabútorozásának gazdagítása esztétikai és használati szempontból 
egyaránt, gyalogos és forgalom-csillapított területek kialakítása 

   A Fő utcai parkolási gondok rendezése 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   A közterületi és intézményi akadálymentesítés teljes körűvé tétele 

   Köztéri térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken 

   Biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése az iskolákhoz, közintézményekhez 

 T1/4 A városi szolgáltatások, kulturális és sportlehetőségek bővítése 

  A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése 

   A kórházi parkoló-kapacitás növelése, közlekedési rendezése 

  A gyerekjóléti és oktatási intézmények fejlesztése 

   Az iskolai sportlétesítmények fejlesztése, sportcsarnok és tanuszoda építés 

   Óvodaépületek felújítása 

  A kulturális élet élénkítése 

   A városi könyvtár funkcióbővítő felújítása, a használaton kívüli részek bevonása 

   Kultúrház korszerűsítése 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a városközpont 
-- népességét a 2011 évi 1 473 főről sikerül. 1 500 főben stabilizálni; 
-- több új munkahely alakul ki a belvárosban, ezáltal a foglalkoztatottsági szint emelkedik a 2011-

es 56,0 %-ról 70,0 %-ra, 
-- fellendül a turizmus, több vállalkozást is eltart az idegenforgalom, ezáltal emelkednek a város 

bevételei is; 
-- vonzóbbá válik a belváros, ez a kereskedelmi forgalomnak és a városimázsnak is hasznára 

van, 
-- a városközpont gyalogos területei és zöldfelületei gazdagodnak, pihenésre és közösségi 

együttlétre alkalmasabbá válnak, lakossági és turisztikai vonzerejük és közösség-alakító 
összetartó erejük is növekszik. 

 

T2. A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés  
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A továbbiakban kezelendő problémák: 

A pásztói gazdaság élénkítése jelentős részben szervezési és marketing kérdés, ezek fejlesztése 
nem elsődlegesen építési, hanem szervezeti probléma, ami a központi intézmények révén 
nagyrészt a belvároshoz köthető: 
- a városközpont az intézményi és oktatási központ, így a meglevő intézményhálózat 

gazdaságot támogató funkcióbővítése, valamint a hatékonyság növelése, és 

- a – részben ugyancsak a városmaghoz kapcsolható – idegenforgalom fejlesztés (és annak 

szervezetfejlesztési része) is a belváros problémája. 

Fejlesztési célok:  
-- a gazdasági versenyképesség fokozása, a városi vonzerő növelése és az idegenforgalom, 

turisztikai marketing fejlesztése révén; 
-- az iskolák képzési-pedagógiai fejlesztése, a két-tannyelvű oktatás fenntartása a megfelelő 

munkaerő-háttér biztosításáért; 
-- a meglevő kulturális és oktatási létesítményekben a felnőttképzés, át/továbbképzés, az 

élethosszig tanulás folyamatossá és általánossá tétele. 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra fejlesztés  

  Támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása 
   -- aktív városmarketing kidolgozása az önkormányzat (és a gazdasági kamarák) 

bevonásával 

   -- induló vállalkozásokat támogató jogi-, gazdasági-, szakmai tanácsadó hálózat 
kialakítása 

 T2/2 A gazdasági versenyképesség fokozása 

  Jobb, hatékonyabb gazdasági marketing 

   -- térségi értékesítési szövetkezetek megszervezése, gazdaságszervező iroda 
létrehozása 

   --aktív és hatékony Tourinform iroda megnyitása a városközpontban 

 T2/3 A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása 

  A közoktatás és felnőttoktatás fejlesztése 

   --a meglevő kulturális és oktatási létesítményekben a felnőttképzés, át/továbbképzés, az 
élethosszig tanulás, a nyelvi és számítástechnikai képzések folyamatossá és 
általánossá tétele, hatékonyságának növelése, 

 T2/4 A turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 

   --Tourinform iroda nyitása, aktív és hatékony idegenforgalmi marketing kidolgozása, az 
eseményturizmus fejlesztése, térségi szervezőközponttá válás  

   --a szálloda újranyitása és a vendéglátóhelyek számának, kínálatának növelése 

   --a rehabilitált történeti városközpont látogatóbaráttá tétele, idegenforgalmi 
szolgáltatásokkal, programkínálattal bővítése, a múzeum bevonása a 
múzeumpedagógiába és interaktív múzeummá fejlesztése 

   --a Fő utcai pincerendszer feltárása, borturisztikai hasznosítása 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a városközpont  
-- Pásztó gazdaságának motorjává, szellemi szervező központjává válik; 
-- a (kis)térség idegenforgalmi szervező ereje és reklámközpontja lesz, 
-- a környék munkaerő képzésében, utánpótlásában jelentős szerepet játszik és  
--a városmarketing fontos gazdasági erőt képvisel. 

 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés  

A továbbiakban kezelendő problémák a városi arculatépítésben és a környezeti állapotokban:  
-- a történeti városmag közvetlen környékének rehabilitációja elmaradt,  
-- a kerékpárút-hálózat hiányos; 
-- veszélyes közlekedési csomópont, útkereszteződés alakult ki, 
-- az utóbbi évek törekvései ellenére is vannak még városképi törések és térfal hiányok; 
-- helyenként lehetne kedvezőbb az utcabútorozás és gazdagabb a köztéri architektúra, de 

különösképpen a zöldfelületek lombtömeg intenzitása. 

Fejlesztési célok:  
-- a városközpont gyalogos rendszerének folytatása, kiegészítése; 
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-- a Fő utca parkolási rendjének átalakítása; 
-- a kerékpárutak hálózatának továbbfejlesztése; 
-- körforgalmú csomópont építése a Hunyadi út – Fő utca – Szentlélek utca kereszteződésénél, 
-- a zöldfelületek intenzitásának növelése, a háromszintű növényállomány alkalmazása; 
-- az elhanyagolt területek rendezése, felújítása, a városmag rehabilitációjának folytatása, a 

csatlakozó területek rendezése; 
-- a sajátos építészeti karaktert hordozó épületek értékének tudatosítása. 

 T3/1 A városvédő és hagyományőrző civil szervezetek megerősítése 

  A civil részvétel fokozása 
   -- az épített értékek turisztikai bemutatásában aktívabb civil részvétel kezdeményezése 

   -- a lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi védelem fokozása a lakosság körében 

 T3/2 Az ökonomikus területhasználat érvényre juttatása 

  Az alulhasznosított ingatlanok újrahasznosítása 

   --a volt szakrendelő felújítása, új funkcióra hasznosítása szociális városrehabilitáció 
keretében 

 T3/3 Környezet és utasbarát közlekedés kialakítása 

  A gépjármű közlekedési igények csökkentése, a kerékpáros közlekedés fejlesztése 

   --városközponti forgalomcsillapított övezet létrehozása 

   --az összvárosi kerékpárút hálózat belvárosi szakaszának megépítése, kerékpártárolók 
létesítése a közintézményekhez és iskolákhoz 

   --a parkolási rend átalakítása a Fő utcában és a kórháznál 

 T3/4 „Fenntartható Zöld Pásztó” program megvalósítása 

  A városi növényzet intenzitás fokozása 
   -- „épület-zöldítés”, erkélyek növényzetesítése, ablakládák általánossá tétele a belvárosi 

többszintes házakon 

   -- közterületek intenzívebb beültetése, nagy árnyékot biztosító és/vagy szárazságtűrő, 
kevesebb locsolást igénylő növényfajták alkalmazása 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a városközpontban  
- kompletten befejeződik a történeti településrész rehabilitációja, 

- környezetbaráttá és biztonságossá válik a közlekedés, 

- intenzívebbé és jobban hasznosítottá válnak a közterületek, esztétikai és közösségépítő 

szerepük növekszik, 

- az épített értékek aktívan hozzájárulnak az idegenforgalom fellendüléséhez, 

- az iskolai és lakossági sportolási lehetőségek javulnak, egészségesebbé válik a népesség, 

- a városias, többszintes beépítés esztétikailag és használati értékben is gazdagodik a 

növényzetesítés révén, 

- a lakossági elégedettség és érték-tudat növekszik, intenzívebbé és hatékonyabbá válik a lakók 

részvétele a környezetalakításban. 
 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energiák használatának növelése  

A témában kezelendő problémák:  
-- a felmelegedés hatásai Magyarországot az átlagosnál erősebben érintik, a hőmérséklet 

növekedés negatív hatásai elsősorban a városokat veszélyeztetik, rontva a lakosság közérzetét 
és megterhelve egészségi állapotát, ezért a városi mikroklíma alakítás kiemelt figyelmet 
érdemel; 

-- a csapadékeloszlás szélsőségesebbé válása miatt vízgazdálkodási problémák léphetnek fel, 
növekszik az öntözési igény, megemelkedhet a porterhelés, ez ronthatja a környezetminőséget 
és megemelheti a városüzemeltetés költségeit. 

Fejlesztési célok:  
-- a városi hőmérsékletemelkedés fékezése, mikroklimatikus hatások elérése, a természetes 

árnyékolástechnika preferálása a klímaberendezésekkel szemben, 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklése, a megújuló energiák használatának növelése, a fosszilis 

energiák háttérbe szorítása, 
-- a zöldfelületi hálózat minőségi fejlesztése, a városi lombtömeg növelése, 
-- víztakarékosságra törekvés. 

 T4/1 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 
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  Épületek energiaracionalizálása 

   -- épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyagváltás, napenergia 
használat  

 T4/3 A széndioxid kibocsátás csökkentése 

  A fosszilis energia használat mérséklése,  

   -- a napenergia használat ösztönzése a városközponti többszintes házaknál 

 T4/5 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   -- összefüggő, folyamatos hivatásforgalmi kerékpárút hálózat kialakítása, valamennyi 
intézmény biztonságos kerékpáros elérhetőségének biztosítása 

   -- közterületi és intézményekhez kapcsolódó kerékpártárolók kialakítása 

 T4/6 A zöldfelületi hálózat erősítése 

  Városi parkok lombtömeg intenzitásának növelése 

   --a növényzetintenzitás fokozása háromszintű növénytelepítéssel a belvárosban 

 T4/7 Klímavédelem a helyi mikroklíma alakításával 

  Közterületi árnyékoló és hűtő felületek 

   --mikroklíma javítás párásítókkal, árnyékolókkal, vízfelületekkel, „szélcsatornák”-kal 

   --utcafásítások tömörebbé tétele, nagy árnyékot adó fajták telepítése, gyalogos felületek 
fölött pergolák, lugasok létesítése 

 T4/8 Víztakarékosság 

   --belvárosi burkolt felületek csapadékvíz gyűjtésének megoldása 

   --szárazságtűrő, kevesebb öntözést igénylő növényállomány telepítése a köztereken 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a Belvárosban  
-- csökken az önkormányzati épületek üzemeltetési költsége, 
-- összességében mérséklődik az energiaigény, ezen belül növekszik a megújuló energiák 

használata és csökken a széndioxid kibocsátás, 
-- gazdaságosabbá válik a városüzemeltetés, csökken a vízigény, 
-- javul a lakosság közérzete, enyhülnek a klímaváltozás negatív hatásai, emelkedik a lakossági 

elégedettség. 

A városközpont meghatározó mutatói a fejlesztések eredményeképpen az alábbiak szerint változnak: 

téma 2011 adat 2020 cél 

1. lakónépesség száma 1 473 
(városi adat 9665 fő) 

1 500 
(városi cél: 9610 fő) 

2. 0-14 évesek aránya 13,6 % 
(a városi átlag 12,9 %) 

14 % 
(városi cél: 13,5 %) 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya 7,7 % 
(a városi átlag 9,1 %) 

3,5 % 
(városi cél: 4,1 %) 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

22,3 % 
(a városi átlag 15,2%) 

30,0 % 
(városi cél: 21,6 %) 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

8,8 % 
(a városi átlag 13,3 %) 

4,4 % 
(városi cél: 6,7 %) 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

56,0 % 
(a városi átlag 54,2 %) 

66,0 % 
(városi cél: 66 %) 

 
A VÁROSKÖZPONTI projektek gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
Aktív városmarketing kidolgozása az önkormányzat, a vállalkozók és a gazdasági kamarák bevonásával 

Induló vállalkozásokat támogató jogi-, gazdasági-, szakmai tanácsadó hálózat kialakítása, inkubátorház, 
technikai inkubáció  

Térségi értékesítési szövetkezetek megszervezése, gazdaságszervező iroda létrehozása 

Tourinform iroda nyitása, aktív idegenforgalmi marketing kidolgozása, az eseményturizmus fejlesztése, térségi 
szervezőközponttá válás által többlet munkahelyek létrehozása a kvalifikált, agilis, nyelveket beszélő 
munkaerő számára 

A szálloda újranyitásával képzett és kevésbé képzett (konyhai személyzet, szobalány) valamint jelentős 
számban női munkaerő alkalmazása 

Vendéglátóhelyek választékának bővítésével, a pincék hasznosításával elindítandó borturizmus révén új 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtése 

A történeti városmag rehabilitációjának folytatása, területi kiterjesztése, a védett épületek aktív bevonása az 
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idegenforgalmi programkínálatba, a múzeum interaktívvá alakítása, a Hársfa utcai garázssor helyén 
turisztikai szolgáltatások elhelyezése  

A városképi törések javítása, a térfal-hiányok pótlása, a közterek utcabútorozásának gazdagítása esztétikai és 
használati szempontból egyaránt 

A közlekedésbiztonságot növelő csomóponti átépítések végrehajtása, a Fő utcai és kórház előtti parkolási 
gondok rendezése 

A városközpontban forgalomcsillapított övezet kialakítása 

Összefüggő, folyamatos hivatásforgalmi kerékpárút hálózat kialakítása, valamennyi intézmény biztonságos 
kerékpáros elérhetőségének biztosítása, közterületi és intézményekhez kapcsolódó kerékpártárolók 
kialakítása 

A közterületi és intézményi akadálymentesítés teljes körűvé tétele 

Köztéri térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken 

Az iskolatömbben sportcsarnok és tanuszoda létesítése a diákok – és tanítási időn kívül – lakossági 
használatra 

A városi könyvtár funkcióbővítő felújítása, használaton kívüli területeinek hasznosítása 

Művelődési ház korszerűsítése 

A meglevő kulturális és oktatási létesítményekben a felnőttképzés, át/továbbképzés, az élethosszig tanulás, a 
nyelvi és számítástechnikai képzések folyamatossá és általánossá tétele, hatékonyságának növelése 

„Épület-zöldítés”, erkélyek növényzetesítése, ablakládák általánossá tétele a belvárosi többszintes házakon 

Közterületek intenzívebb beültetése, háromszintű növénytelepítés, nagy árnyékot biztosító és szárazságtűrő, 
kevesebb locsolást igénylő növényfajták alkalmazása, gyalogos felületek fölött pergolák, lugasok létesítése, 
mikroklíma javítás párásítókkal, árnyékolókkal, vízfelületekkel, „szélcsatornák”-kal 

Épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyag-váltás, a napenergia használat 
ösztönzése (különösen a városközponti többszintes házaknál) 

A belvárosi burkolt felületek csapadékvíz gyűjtésének megoldása 

 
A KÜLSŐ VÁROSRÉSZ (B) 
Pásztó központi belterületének városközpontot körülvevő része képezi a városrész területét. Elsősorban 
lakóterület, bár intézményekkel és gazdasági területekkel is rendelkezik. A városrész lakónépessége a 
pásztói teljes népesség több mint 70 %-át teszi ki, így a lakossági túlsúly miatt e városrész jelentős 
mértékben meghatározza a városi átlagokat is. Az itt élő lakosság képzettségi szintje kissé alacsonyabb, 
mint az egész városé. A munkaképes korúak foglalkoztatottsága a városrészben kis mértékben elmarad 
a pásztóitól, valamivel magasabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is az átlagosnál, de az 
eltérések nem jelentősek. 
 

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   lehetséges projektek 
 

T1. Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése 

A továbbiakban kezelendő problémák – a városi vonzerő növelése, a munkahelyteremtés, és az 
intézményi hálózat javítása - érdekében:  

-- a strand és termálfürdő alacsony színvonala; 
-- a sportpálya nem megfelelő színvonala; 
-- a kórház bővítése, parkolási problémáinak megoldása, 
-- a vasútállomás és környékének rendezetlensége, 
-- a használaton kívül került lakó- és középületek újrahasznosítása, 
-- a gazdasági területek erősítése, a foglalkoztatás bővítése, az É-i területen a lakóterületeket 

nem zavaró megközelíthetőség kialakítása, 
-- további új külső gazdasági területek beindítása, inkubátorház létesítése 

Fejlesztési célok:  
-- a strand rehabilitáció végrehajtása; 
-- a sportpálya rekonstrukció megvalósítása, 
-- a kórház bővítési területének biztosítása, a kórházi parkolás kapacitásának növelése, 
-- a volt szakrendelő funkcióváltó felújítása, 
-- a vasútállomás és környékének felújító rendezése, 
-- a használaton kívül került (magántulajdonú) lakóépületek újrahasznosításának támogatása, 
-- az É-i gazdasági területre vezető elkerülő út kiépítése, 
-- a D-i iparterület fejlesztése, 
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-- további gazdasági területfejlesztés és inkubátorház építése, 
-- összefüggő, az egész várost behálózó kerékpárút rendszer kialakítása, a munkahelyek 

bekapcsolása a kerékpárutakhoz, 
-- a veszélyes csomópontok, útkereszteződések közlekedésbiztonságot fokozó átépítése. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a népességmegtartás érdekében 

  A munkahelyek számának és választékának bővítése 

   -- A meglevő iparterületeken jelenleg használaton kívül levő telephelyek, épületek 
újrahasznosítása, a telephelyek kihasználtságának növelése 

   -- Újabb gazdasági terület beindítása a 21. sz. főközlekedési út Ny-i oldalán, 

   -- az É-i iparterület bővítése, iparterület-fejlesztés, az oda vezető út és közművek 
megépítése 

   -- a D-i iparterület bővítése, út és közművek kiépítése 

   --Inkubátorház/technológiai inkubátorház építése a Ny-i iparterületen 

   -- Az É-i iparterület lakóterületet elkerülő megközelíthetőségének kiépítése 

 T1/2 A városi vonzerő növelése a népesség megtartása érdekében 

  A környezetterhelés csökkentése 

   --A gépjárműforgalmi szükségletet csökkentő hivatásforgalmi, összefüggő, a 
városrészeket összekapcsoló kerékpárút-hálózat kialakítása 

  Városkép javítás, a rendezettség fokozása 

   --A Csillag tér rendezése 

   --A Hársfa utcai garázssor rendezése 

   --Az igénytelenül kialakított utcák rendezése, az utcafásítások folyamatossá tétele 

   --Rendezésre kerül a vasútállomás környéke közlekedési (autóbusz, parkolás) és 
esztétikai szempontból egyaránt 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság fokozása 

   --közlekedésbiztonságot fokozó csomópont átépítés az Árpád u. – Fő u. 
kereszteződésében 

   --térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken 

   -- komplex közterületi akadálymentesítés 

 T1/4 A szolgáltatások, programkínálat, sportolási, kulturális, szabadidős kínálat bővítése a 
vonzerő növeléséért 

  A sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

   --a strand komplex rehabilitációja 

   --a sporttelep funkcióbővítő felújítása 

 T1/5 A lakhatási lehetőségek javítása 

  Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása 

   --a volt szakrendelő funkcióváltó felújítása városi célra (pl. ifjúsági garzonház, 
önkormányzati bérlakások) 

   --a használaton kívüli családiházak megvásárlásához, felújításához nyújtott segítő 
támogatási rendszer kidolgozása az első lakáshoz jutás keretében 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a Külvárosban:  
-- nő a város gazdasági teljesítménye, több lesz a munkahely, 
-- az iparterületi forgalom nem zavarja a lakóterületet, 
-- a rekreációs lehetőségek bővülnek, felújul és funkciókban is gazdagodik a strand és 

termálfürdő valamint a sportterület; 
-- a volt szakrendelő új közösségi vagy lakófunkciót kap és felújításra kerül; 
-- kevesebb lesz az üresen álló lakóház, a fiatalok helyben tartásával mérséklődik a népesség 

elöregedési üteme, 
-- megépül a biztonságos kerékpáros úthálózat, a balesetveszélyes csomópont(ok) átépül(nek), 

az akadálymentesítés következtében (is) növekszik a közlekedés-biztonság; 
-- rehabilitációra kerül a vasútállomás és környéke, 
--.javul a városkép, kevesebb lesz a rendezetlen, nem megfelelő színvonalú közterület. 

 

T2 A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés 

A továbbiakban kezelendő probléma, hogy: 
--alacsony a város gazdasági versenyképessége, kevés a befektetés, 
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--az adottságokhoz képest fejletlen a turizmus. 

Fejlesztési célok:  
--a gazdasági területek és a versenyképesség fejlesztése, a jövedelmezőség növelése, 
-- a turizmus fejlesztése. 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra fejlesztés 

  Támogatási és ösztönző rendszerek, a gazdasági tőke-vonzó képesség növelése 

   --a kiajánlható gazdasági telephelykínálat folyamatos biztosítása az É-i és D-i 
iparterületek fejlesztésével, közműveiknek és útjaiknak kiépítésével 

   --környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

   -- a meglevő iparterületeken jelenleg használaton kívül levő telephelyek, épületek 
újrahasznosítása, a telephelyek kihasználtságának növelése 

   -- újabb gazdasági terület beindítása a 21. sz. főközlekedési út Ny-i oldalán, 

   --inkubátorház/technológiai inkubátorház építése, 

   -- az É-i iparterület lakóterületet elkerülő megközelíthetőségének kiépítése 

 T2/4 A turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 

   --a strand és termálfürdő funkciógazdagító felújítása 

   --a sportterület rehabilitációja 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra 
--gyarapodik a pásztói gazdasági telephelyek száma és az ott megjelenő foglalkoztatási létszám, 
--növekszik a turista forgalom és emelkednek az idegenforgalmi bevételek. 

 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés, ökomenikus területgazdálkodás  

A továbbiakban kezelendő problémák a városi arculatépítésben és a környezeti állapotokban:  
-- a belső úthálózat problémái, nem biztonságos csomópont, keskeny útszélességből adódó 

parkolási kapacitás hiány; 
-- a hivatásforgalmi kerékpáros közlekedési hálózata nem teljes; 
--a vasútállomás környékének rendezetlensége, 
-- a zöldfelültek egy része felújításra vár; 
-- a közterületek esetenként nem magas színvonala, nem elégséges utcabútorozottság, 

rendezetlen, nem vonzó közterületek városkép rontó hatása (pl. Csillag tér, Hársfa u.-i 
garázssor) 

Fejlesztési célok:  
-- a balesetveszélyes útkereszteződések átépítése, 
-- a kerékpárút hálózat folyamatos rendszerré kiépítése, 
-- a vasútállomás és környékének rendezése, 
-- a nem vonzó közterületek esztétikai és funkcionális rendezése,  
-- a zöldfelületek növényzetintenzitásának fokozása, a felszereltség funkcionális és esztétikai 

gazdagítása. 
 T3/2 Az ökonomikus területfelhasználás érvényre juttatása 

  Kompakt településszerkezet, gazdaságos területhasználat és fenntartás 

   --az alulhasznosított és használaton kívüli belterületi ingatlanok ismételt használatba 
vétele 

 T3/3 A környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

  A gépjármű közlekedési szükségletek csökkentése, a kerékpáros és közösségi 
közlekedés fejlesztése  

   --összefüggő és biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyek és 
intézmények megközelítésére, kerékpártárolók létesítése 

   -- a vasútállomás és környéke felújítása, rendezése 

   --a balesetveszélyes csomópontok (pl. Fő u. – Árpád u. kereszteződés) átépítése  

 T3/4 A fenntartható „Zöld Város” arculat elérése 

  A városi növényzet intenzitás növelése  

   -- zöldtömeg növelés a közterületeken és magánkertekben egyaránt, sövény-kerítések, 
befuttatások általánossá tétele 

   -- „épület-zöldítések” elterjesztése 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a külvárosi területeken: 
--gazdaságosabbá válik a területhasználat és a városüzemeltetés, 
--megújulnak a közösségi rekreációs intézmények és gazdagodik a szabadidős programkínálat 
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a strand és a sportterület felújítása nyomán, 
--biztonságosabbá és környezet baráttá válik a közlekedés, 
--a vasútállomás körül rendezett városkapu alakul ki, 
--vonzóbbá válik a város arculata, a zöldfelületi fejlesztések révén javul a környezetminőség. 

 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energiák használatának bővítése  

A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- a klímaváltozás Magyarországot az átlagosnál erősebben érinti,  
-- a megújuló energiák használata jelenleg nagyon alacsony, elmarad az EU irányelvekben 

meghatározottól; 
-- az épületek energiahatékonysága nem megfelelő és magas a fosszilis energiák aránya. 

Fejlesztési célok:  
-- a széndioxid kibocsátás csökkentése, a megújuló energiák használatának fokozása; 
--az épületállomány energiahatékonyságának javítása, 
--a gépjárműforgalom mérséklése, 
--a városi mikroklíma javítása, a nyári csúcshőmérsékletek negatív hatásainak csökkentése, 
-- zöldfelületek felújítása, minőségi fejlesztése, a növényzetintenzitás és a lombtömeg növelése. 

 T4/1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

  Önkormányzati épületek energia-racionalizálása 

   --épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyag váltás, megújuló 
energiahasznosítás, nyílászárók cseréje, stb. 

 T4/3 A széndioxid kibocsátás csökkentése 

  A fosszilis energiák háttérbe szorítása, kiváltása 

   -- a biomassza hasznosítás fokozása, biogáz előállítás a szennyvíztelepen 

 T4/5 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   --összefüggő és biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyek és 
intézmények megközelítésére, kerékpártárolók létesítése 

 T4/6 A zöldfelületi hálózat erősítése 

  Zöldfelületek felújítása, a lombtömeg növelése 

   --összefüggő, területileg folyamatos zöldfelületi rendszer kialakítása, az utcafásítási 
hiányok pótlása 

   --a növényintenzitás növelése, háromszintes növényállomány telepítése 

   --a Kövicses patak menti zöldfolyosó fenntartása, intenzitásának növelése 

 T4/7 Klímavédelem a helyi mikroklíma javításával 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek 

   --közterületek mikroklímájának javítása, párásítók, lugasok, pergolák kialakítása a 
gyalogos és pihenő felületek fölött 

   -- nagylombú, nagy árnyékot adó fafajták telepítése, többszintes növényállomány 
kialakítása 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra a külső városrészben: 
-- csökken a széndioxid kibocsátás, fokozódik a megújuló energiák használata, 
-- beindul a biomassza hasznosítás és a biogáz üzem a szennyvíztelepen, 
-- javul az épületállomány energetikai hatékonysága, 
-- kiépülnek a kerékpárutak, a gépjárműforgalom csillapítása megtörténik; 
-- a zöldfelületek intenzitása növekszik, megnő az árnyékos felületek aránya; 
-- a meglévő épületek növényesítése, növényekkel való befuttatása részben megtörténik. 

A külvárosi városrészekben tervezett fejlesztési akciók hatására várhatóan a városrész jelenlegi mutatói 
az alábbiak szerint fognak változni 2020-ra: 

téma 2011 adat 2020 cél 

1. lakónépesség száma (mérséklődik a csökkenés) 6 914 
(városi adat 9665 fő)  

6 880 
(városi cél: 9610 fő) 

2. 0-14 évesek aránya (enyhén növekszik) 13,3 % 
(a városi átlag 12,9 %) 

14,0 % 
(városi cél: 13,5 %) 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya (felére 8,1 % 4,0 % 
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csökken) (a városi átlag 9,1 %) (városi cél: 4,1 %) 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában (növekszik) 

14,7 % 
(a városi átlag 15,2%) 

20,0 % 
(városi cél: 21,6 %) 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (felére csökken) 

14,2 % 
(a városi átlag 13,3 %) 

7,1 % 
(városi cél: 6,7 %) 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül (jelentősen növekszik) 

53,8 % 
(a városi átlag 54,2 %) 

65,0 % 
(városi cél: 65,7 %) 

 
A KÜLSŐ VÁROSRÉSZ projektjeinek-gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
A meglevő iparterületeken jelenleg használaton kívül levő telephelyek, épületek újrahasznosítása, a 

telephelyek kihasználtságának növelése, a kiajánlható gazdasági telephelykínálat folyamatos biztosítása 

Újabb gazdasági terület beindítása a 21. sz. főközlekedési út Ny-i oldalán, inkubátorház építés 

A környezetbarát telephelyfejlesztések ösztönzése 

Az É-i iparterület bővítése, iparterület fejlesztés 

Az É-i iparterület lakóterületet elkerülő megközelíthetőségének kiépítése 

A vasútállomás és környéke felújítása, rendezése 

A gépjárműforgalmi szükségletet csökkentő hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat kialakítása, összefüggő és 
biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyek és intézmények megközelítésére, kerékpártárolók 
létesítése 

A balesetveszélyes csomópontok (pl. Fő u. – Árpád u. kereszteződés) átépítése 

A Csillag tér rendezése és a Hársfa utcai garázssor rendezése 

Térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken 

Komplex közterületi akadálymentesítés 

A strand komplex rehabilitációja, funkciógazdagító felújítása 

A sporttelep funkcióbővítő rehabilitációja 

A kórházbővítés számára a terület rendelkezésre bocsátása, a kórházi parkolás rendezése, kapacitás-növelése 

A volt szakrendelő funkcióváltó felújítása városi célra (pl. ifjúsági garzonház) 
A használaton kívüli családiházak megvásárlásához, felújításához nyújtott segítő támogatási rendszer 

kidolgozása és alkalmazása az első lakáshoz jutás keretében 

Zöldtömeg növelés a közterületeken és magánkertekben egyaránt, sövény-kerítések, befuttatások általánossá 
tétele,„épület-zöldítések” elterjesztése 

Épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyag-váltás, megújuló energiahasznosítás, 
nyílászárók cseréje, stb. 

A biomassza hasznosítás fokozása, biogáz előállítás a szennyvíztelepen 

Összefüggő, területileg folyamatos zöldfelületi rendszer kialakítása, az utcafásítási hiányok pótlása, a 
növényintenzitás növelése, háromszintes növényállomány telepítése, nagylombú, nagy árnyékot adó 
fafajták alkalmazása 

A Kövicses patak menti zöldfolyosó fenntartása, intenzitásának növelése 

A közterületek mikroklímájának javítása, párásítók, lugasok, pergolák kialakítása a gyalogos és pihenő 
felületek fölött 

 
MÁTRAKERESZTES VÁROSRÉSZ (C) 
Önálló városrész, területileg, fizikailag tulajdonképpen önálló kistelepülés, amely közigazgatásilag 
Pásztóhoz tartozik. A központi belterülettől K-re, a település egészétől elkülönülve a Mátrában 
helyezkedik el a várostól több km távolságban. A városrész lakónépessége mindössze 373 fő, a 
jelenlegi összvárosi népesség 3,85 %-a. A lakosságának korösszetétele jelentősen eltér az átlagostól: a 
gyermekkorúak aránya a városi átlag mindössze háromnegyede, a munkaképes korúak aránya kicsivel 
marad el egész Pásztóétól, de az időseké jelentősen meghaladja azt. Az itteni lakosság képzettségi 
szintje kedvezőtlenebb az átlagosnál, a diplomások aránya az itteni lakók mindössze 4,0%-a, ami 
elmarad a városi 15,2 %-tól. A munkaképes korúak foglalkoztatottsága alatta marad a városi szintnek, 
de különösen kedvezőtlen, hogy a foglalkoztatottak is többnyire az alacsony presztízsű ágazatokban 
dolgoznak. A munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek részaránya is itt magasabb, mint Pásztó 
egészében, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is meghaladja a városi szintet. A városrész 
hátrányos helyzete a komforthiányos lakások magasabb arányában is tükröződik. 

 

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   lehetséges projektek 
 

T1. Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése 
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A továbbiakban kezelendő problémák a népességmegtartó képességben: 
--alig van Mátrakeresztesen munkahely, a turizmus a kedvező táji adottságok ellenére fejletlen 
--a lakosság kis száma miatt helyben nem fenntartható az intézményhálózat, ezért 

gyakorlatilag már nincs is, 
-- Pásztóval a közösségi közlekedési kapcsolatok nem kielégítőek, emiatt a városi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés hátrányosabb, mint a többi városrészben, 
-- a népesség csökkenése és elöregedése gyorsabb, mint az egész városé. 

Fejlesztési cél összességében a népességmegtartó képesség megerősítése.  
-- az idegenforgalmi infrastruktúra és programkínálat fejlesztése, a turisztikai marketing 

javítása, 
-- a helyi hagyományos kézműipari faipar fenntartása, sajátos karakterének megőrzése, 

piacképességének fokozása, a marketing erősítése, 
-- az intézményhálózat ill. a városi szolgáltatások elérhetőségének javítása. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a népesség megtartása érdekében 

  A munkahelyek számának és választékának növelése 

   - az alacsonyan képzett munkaerőt is foglalkoztatni képes, élőmunka-intenzív (faipari) 
ágazat fejlesztése, sajátos arculatának erősítése és a piacra jutás segítése 

   - a turizmus infrastruktúrájának és kínálatának szélesítése, vonzerejének növelése, új 
munkahelyek létesítése az idegenforgalomban 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  Az esélyegyenlőség biztosítása 

   --a városszerkezet miatti térbeli elszigetelődés oldása: a mobil szolgáltatások 
bevezetésével/körének szélesítésével,  

   -- a városközponti közlekedési kapcsolatok gyakoriságának fokozása és/vagy 
(kiskapacitású) városi szállítóeszközök beállítása (hívórendszer alapján), 

  Az önkéntes munkalehetőségek bővítése 

   --az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban, a központtól távol eső 
területeken az egyéni (civil) gondozás szolgáltatásainak bővítése 

 T1/4 A szolgáltatások és programkínálat bővítése a vonzerő növelés érdekében 

   -- az atipikus, helyi/személyi szolgáltatások bevezetése a területi elkülönültség miatt 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Mátrakeresztes városrészben  
-- fejlődik a turizmus, ebben munkahelyek jönnek létre és a növekvő látogatottság nagyobb 
lakossági bevételeket eredményez, 
-- fennmarad, sőt egyediségében megerősödik a fafeldolgozó kézműipar, ez az alacsonyan 
kvalifikáltak munkalehetőségeit szélesíti, 
-- javulnak az életkörülmények, a városi intézmények, szolgáltatások elérhetősége jobbá válik, 
részben a közlekedési kapcsolatok erősödésével, részben a speciális - házi - gondozási formák 
szélesebb körű elterjedésével és ebben a civilek és egyházak nagyobb részvételével, 
-- erősödik a lakossági összetartás és a helyben maradási igény, felértékelődik a kedvező 
természeti környezet 

 

T2. A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, a turizmus fejlesztése 

A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- helyben kevés a munkalehetőség, 
-- nem kielégítőek a kifelé irányuló gazdasági kapcsolatok 

Fejlesztési célok:  
- új munkahelyek létrehozása, 
- a turizmus erősítése. 

 T2/1 Gazdasági infrastruktúra fejlesztés 

   --Helyi faipari vállalkozások kapacitásának növelése, a sajátos karakter erősítése, az 
esztétikusabb megjelenés biztosítása 

 T2/2 A gazdasági versenyképesség fokozása 

  Jobb, hatékonyabb gazdasági marketing 

   -- Faipari termékek értékesítési szövetkezetének megszervezése, jobb piaci marketing 

   --A turisztikai marketing erősítése, információs központ felállítása 

 T2/4 A turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 

  Mátrakeresztes üdülőfaluvá fejlesztése 
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   --A kereskedelmi szállásférőhely kapacitás növelése 

   --A falusi és természeti turizmus változatos programkínálatának kialakítása 

   --Az erdei iskola kapacitásnövelő felújítása 

   --A gasztronómiai kínálat bővítése 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Mátrakeresztes városrészben:  
-- növekszik a faipari munkahelyek száma és az ágazat jövedelmezősége, 
-- fejlődik a turizmus, a foglalkoztatottak létszáma és a lakosság idegenforgalmi bevételei 

emelkednek 
 

T3. Városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás 

A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- a helyi épített értékek elhanyagolása, nem jó karban tartása, 
-- a külső közösségi közlekedési kapcsolatok korlátozott kapacitása, a településrész elszigeteltsége, 
térbeli „leszakadása” Pásztóról, 
-- a talaj csúszásveszélyessége 

Fejlesztési célok:  
-- Mátrakeresztes hagyományos építészeti és településszerkezeti értékeinek megőrzése, erősítése, 
szakszerű felújítása és identitástudatot növelő erővé, valamint gazdasági-turisztikai vonzerővé tétele; 
-- a Pásztóval való közlekedési kapcsolatok fejlesztése – akár nem tipikus módon (egyedi, 
hívórendszeres kiskapacitású szállító eszközökkel) – is, 
-- a természeti környezet megóvása a növekvő turisztika mellett is. 

 T3/1 Az értékvédelem és hagyományőrzés megerősítése  

  A civil részvétel fokozása 

   --A lakossági aktivitás fokozása az örökségi értékek feltárásában és fenntartásában, a 
helytörténeti értékek turisztikai bemutatásában való civil részvétel növelése 

   --Az értékek tudatosítása, a lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi védelem fokozása 
a lakosság körében, az épített értékek felújításához szakmai (és anyagi) támogatás 
nyújtása 

 T3/2 Az ökonomikus területhasználat érvényesítése 

  Gazdaságos területhasználat és fenntartás 

   --Az erdei iskola területének intenzívebb hasznosítása a felújítás során, további 
szállásférőhelyek létesítése 

 T3/3 Környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

  A gépjármű-közlekedési szükségletek csökkentése, a közösségi és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése 

   --Kerékpárút kiépítése Pásztó és Mátrakeresztes között 

   --Pásztó felé a közösségi közlekedési kapcsolatok erősítése 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Mátrakeresztes városrészben:  
-- vonzóbbá válik a település, ami a turizmuson keresztül gazdasági erővé válik, 
-- erősödik az értékvédelem, szakszerű felújításra és hasznosításra kerülnek a hagyományőrző 
falusias épületek, 
-- jobbá válnak Pásztó felé a közlekedési kapcsolatok, a kerékpárút hozzájárul a turizmus 
fejlődéséhez is. 

A fejlesztések hatására várhatóan Mátrakeresztes városrész jelenlegi mutatói az alábbi cél-értékekre 
változik 2020-ig:  

 

téma 2011 adat 2020 cél 

1. lakónépesség száma (a csökkenés lassul) 373 
(városi adat 9665 fő) 

330 
(városi cél: 9610 fő) 

2. 0-14 évesek aránya (enyhén növekszik) 9,7 % 
(a városi átlag 12,9 %) 

10,0 % 
(városi cél: 13,5 %) 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya (felére 
csökken) 

20,7 % 
(a városi átlag 9,1 %) 

10,0% 
(városi cél: 4,1 %) 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában (növekszik, de még 
mindig alacsonyabb, mint a többi városrészben) 

4,0 % 
(a városi átlag 15,2%) 

10,0 % 
(városi cél: 21,6 %) 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 23,2 % 15,0 % 
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téma 2011 adat 2020 cél 

rendelkezők aránya (jelentősen csökken) (a városi átlag 13,3 %) (városi cél: 6,7 %) 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül (nagymértékben nő) 

46,6 % 
(a városi átlag 54,2 %) 

60,0 % 
(városi cél: 65,7 %) 

 
MÁTRAKERESZTES VÁROSRÉSZ projektek-gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
Az alacsonyan képzett munkaerőt is foglalkoztatni képes, élőmunka-intenzív (faipari) ágazat fejlesztése és a 

piacra jutást segítő marketing tevékenység eredményességének fokozása, a faipari vállalkozások 
kapacitásának növelése, a sajátos karakter erősítése, az esztétikusabb megjelenés biztosítása 

A turizmus infrastruktúrájának és kínálatának szélesítése, vonzerejének növelése, a kereskedelmi 
szállásférőhely kapacitás növelése, az erdei iskola bővítése, falusi és természeti turizmus változatos 
programkínálatának kialakítása, a gasztronómiai kínálat bővítése, a turisztikai marketing erősítése, 
információs központ felállítása 

A városszerkezet miatti térbeli elszigetelődés oldása a mobil szolgáltatások bevezetésével, ill. körének 
szélesítésével, az egyházak és civilek szerepnövelése a szociális ellátásban, a központtól távol eső 
területeken az egyéni, házi gondozás szolgáltatásainak bővítése 

Pásztó felé a közlekedési kapcsolatok gyakoriságának fokozása és/vagy (kiskapacitású) városi 
szállítóeszközök beállítása (hívórendszer alapján), kerékpárút kiépítése Pásztó és Mátrakeresztes között 

A lakossági aktivitás fokozása az örökségi értékek feltárásában és fenntartásában, a helytörténeti értékek 
turisztikai bemutatásában való civil részvétel növelése, az értékek tudatosítása, a lakóhelyi 
környezetesztétikai és utcaképi védelem fokozása a lakosság körében, az épített értékek felújításához 
szakmai (és anyagi) támogatás nyújtása. 

 
PÁSZTÓ HASZNOS VÁROSRÉSZ (D) 
A városrész Pásztó történeti településhez közvetlenül kapcsolódik, bár kialakulását tekintve egykor 
önálló település volt. Ezt településszerkezete ma is tükrözi, de földrajzilag – és egyre inkább 
működésében is – szervesebben kapcsolódik Pásztóhoz, mint Mátrakeresztes. Jellemzően lakóterület 
néhány intézménnyel, de Pásztó felé a területfelhasználási kapcsolatot gazdasági területek teremtik 
meg. A városrészt középfokon iskolázott, dolgos népesség lakja, foglalkoztatási és munkanélküliségi 
adatai rendre kedvezőbbek, mint egész Pásztóé. Sajnálatos viszont, hogy a népesség korstruktúrája 
kedvezőtlenebb, mint az összvárosi. A városrész-központ rehabilitáció és a helyi alapfokú intézmények 
bővítése, felújítása az előző években lezajlott. 
 

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   lehetséges projektek 
 

T1 A népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása, az esélyegyenlőség és 
társadalmi szolidaritás erősítése 

A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- a népesség elöregedésének fékezése, fiatalok Hasznosra vonzása.  

Fejlesztési cél  
-- a városrész környezetminőségének további javítása; 
--a városi szolgáltatásokhoz, intézményekhez való azonos hozzáférési esélyek biztosítása, 
-- a helyi munkahelyek számának növelése az idegenforgalom fejlesztése révén, 
-- a társadalmi összetartozás és lokálpatriotizmus erősítése. 

 T1/1 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a népesség megtartása érdekében 

  A munkahelyek számának és választékának növelése 

   --A helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztésével új munkahelyek létrehozása 

 T1/2 A városi vonzerő növelése a népességmegtartás érdekében 

  A környezetminőség javítása, a környezetszennyezés csökkentése 

   --A zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények létesítése 

 T1/3 A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése 

  A közbiztonság növelése 

   --Köztéri térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken 

   --Közterületek, intézmények komplex akadálymentesítése 

   --biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása a városrészen belül és Pásztó többi része 
felé is 
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 T1/4 A közösségi szolgáltatások bővítése 

  A kulturális élet élénkítése, közösségi intézmények fejlesztése 

   --kultúrház korszerűsítése 

   --orvosi rendelő korszerűsítése, családbaráttá alakítása 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Hasznos városrészben  
-- növekszik a munkahelyek száma, ezzel javulnak a lakosság megélhetési lehetőségei, 
--vonzóbbá és biztonságosabbá válik a települési környezet, jobbak lesznek a humán 

szolgáltatások. 
 

T2 A gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés 

A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- a környezeti lehetőségek (víztározó, sárkány-reptér, várrom) hasznosítatlansága.  

Fejlesztési cél  
-- a városrész környezetminőségének további javítása; 
-- a környezeti lehetőségekre alapozott rekreációs és turisztikai fejlesztések. 

 T2/4 A turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 

   --A víztározó adta lehetőségek környezetbarát hasznosítása (vízparti sétány, pihenő- és 
piknikhelyek, vízi élővilágot bemutató tanösvény, stb.) 

   --A sárkány- és siklóernyő reptér fejlesztése, programok, események szervezése, 
ismertségének növelése, a vár bekapcsolása a programkínálatba 

   --A volt iskolaépület turistaszállóvá alakításával a szálláskapacitás növelése, az ifjúsági- 
és diákturizmusba bekapcsolódás erősítése 

   --A Kövicses patak menti kalandpark szorosabb bekapcsolása a turisztikai kínálatba 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Hasznos városrészben  
-- növekszik és gazdasági tényezővé válik az idegenforgalom, ez további munkahelyeket és 

jövedelmi lehetőségeket biztosít a városrész lakosságának. 
 

T3 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás 

A továbbiakban kezelendő problémák az esélyegyenlőség területén: 
-- az akadálymentesítés még sok helyen hiányzik, 
-- a közterületek felszereltsége nem minden esetben ideális. 

Fejlesztési cél: 
-- a lakossági lokálpatriotizmust és összetartást erősítő, a turizmus számára is vonzó 
környezetrendezés, a közterületek használhatóságát növelő utcabútorozás 
-- az akadálymentesítés teljes körűvé tétele. 

 T3/1 A városvédelem és hagyományőrzés megerősítése, civil szervezetek támogatása 

  A civil részvétel fokozása 

   --Aktív civil részvétel a helyi értékek turisztikai bemutatásában 

   --A lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi védelem fokozása a lakosság körében 

 T3/3 Környezet- és utasbarát közlekedés 

  A kerékpáros közlekedés fejlesztése 

   -- Összefüggő és biztonságos városi kerékpárút hálózat kiépítése az összvárosi rendszer 
részeként Hasznos városrészben is 

 T3/4 „Fenntartható Zöld Pásztó” program megvalósítása 

  A növényzetintenzitás növelése 

   --Közterületek és magánkertek intenzívebb beültetése, a lombtömeg növelése 

   --Szárazságtűrő, kevesebb locsolást igénylő fajták telepítése 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020- ra a Hasznos városrészben  
-- kiépül a városrészt a többi településrésszel összekötő és a turisztikai vonzerőt is növelő kerékpárút 
hálózat, 
-- javul a városrészi arculat, zöldebbé válnak a közterületek; 
-- aktívabbá válik a lakosság a helyi arculat alakításában. 

 

T4 Felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energiák használatának bővítése  
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A továbbiakban kezelendő problémák: 
-- a klímaváltozás Magyarországot az átlagosnál erősebben érinti,  
-- a megújuló energiák használata jelenleg nagyon alacsony, elmarad az EU irányelvekben 

meghatározottól; 
-- az épületek energiahatékonysága nem megfelelő és magas a fosszilis energiák aránya. 

Fejlesztési célok:  
-- a széndioxid kibocsátás csökkentése, a megújuló energiák használatának fokozása; 
--az épületállomány energiahatékonyságának javítása, 
--a gépjárműforgalom mérséklése, 
--a városi mikroklíma javítása, a nyári csúcshőmérsékletek negatív hatásainak csökkentése, 
-- zöldfelületek felújítása, minőségi fejlesztése, a növényzetintenzitás és a lombtömeg növelése. 

 T4/1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

  Önkormányzati épületek energia-racionalizálása 

   --épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyag váltás, megújuló 
energiahasznosítás, nyílászárók cseréje, stb. 

 T4/3 A széndioxid kibocsátás csökkentése 

  A fosszilis energiák háttérbe szorítása, kiváltása 

   -- fűtési energiaként megújuló energiák használata fokozatosan növekvő arányban 
(faelgázosító kazánok, napkollektorok, fotovoltaikus napelemek használatának 
fokozatos elterjesztése a földgázhasználat helyett) 

 T4/5 A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 

  A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

   --összefüggő és biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása Pásztó és Mátrakeresztes 
felé, a munkahelyek és intézmények megközelítésére, kerékpártárolók létesítése 

 T4/6 A zöldfelületi hálózat erősítése 

  Zöldfelületek felújítása, a lombtömeg növelése 

   --összefüggő, területileg folyamatos zöldfelületi rendszer kialakítása, az utcafásítási 
hiányok pótlása, a bel- és külterületi zöldfelületek összekapcsolása 

   --a növényintenzitás növelése, háromszintes növényállomány telepítése 

   --a Kövicses patak menti zöldfolyosó fenntartása, intenzitásának növelése 

 T4/7 Klímavédelem a helyi mikroklíma javításával 

  Közterületi árnyékoló és hűtőfelületek 

   --közterületek mikroklímájának javítása, lugasok, pergolák kialakítása a gyalogos és 
pihenő felületek fölött 

   -- nagylombú, nagy árnyékot adó fafajták telepítése, többszintes növényállomány 
létrehozása, szárazságtűrő fajták alkalmazása 

A tervezett beavatkozás eredményeként 2020-ra Hasznos városrészben: 
-- csökken a széndioxid kibocsátás, fokozódik a megújuló energiák használata, 
-- javul az épületállomány energetikai hatékonysága, 
-- kiépül a kerékpárút hálózat; 
-- a zöldfelületek intenzitása növekszik, megnő az árnyékos felületek aránya. 

A fejlesztések hatására Hasznos városrész jelenlegi meghatározó jellemzői 2020-ig a következőképpen 
változnak:  

téma 2011 adat 2020 cél 

1. lakónépesség száma (megáll a csökkenés, 
gyakorlatilag stagnál) 

908 
(városi adat: 9665 fő) 

900 
(városi cél: 9610 fő) 

2. 0-14 évesek aránya (sikerül megtartani a jelenlegi 
szintet, nem gyorsul az elöregedés) 

10,1 % 
(a városi átlag 12,9 %) 

10,0 % 
(városi cél:13,5 %) 

3. alacsony komfortfokozatú lakások aránya (felére 
csökken) 

9,7 % 
(a városi átlag 9,1 %) 

4,5 % 
(városi cél:4,1 %) 

4. felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népesség arányában (kétszeresére 
növekszik) 

12,8 % 
(a városi átlag 15,2%) 

25,0 % 
(városi cél:21,6 %) 

5. legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (felére csökken) 

9,2% 
(a városi átlag 13,3 %) 

4,5 % 
(városi cél:6,7 %) 
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téma 2011 adat 2020 cél 

6. foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül (jelentősen növekszik) 

57,1 % 
(a városi átlag 54,2 %) 

70,0 % 
(városi cél:65,7 %) 

 

HASZNOS VÁROSRÉSZ projektjeinek-gyűjteménye – az átfedések figyelembevételével 
A helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztésével új munkahelyek létrehozása 

A zöldfelületek növelése, porfogó, zajárnyékoló utcafásítások, sövények létesítése, ezáltal a településrészi 
vonzerő növelése 

Összefüggő és biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása Pásztó és Mátrakeresztes felé, a munkahelyek és 
intézmények megközelítésére, kerékpártárolók létesítése 

Közterületek és intézmények komplex akadálymentesítése 

A víztározó adta lehetőségek környezetbarát hasznosítása (vízparti sétány, pihenő- és piknikhelyek, vízi 
élővilágot bemutató tanösvény, stb.) 

A sárkány- és siklóernyő reptér fejlesztése, programok, események szervezése, ismertségének növelése 

A volt iskolaépület átalakítása turistaszállóvá 

Az orvosi rendelő korszerűsítése 

A művelődési ház felújítása 

A Kövicses patak menti zöld-folyosó és kalandpark szorosabb bekapcsolása a turisztikai kínálatba 

Aktív civil részvétel megszervezése a helyi értékek turisztikai bemutatásában 

A lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi védelem fokozása a lakosság körében 

Közterületek és magánkertek intenzívebb beültetése, a lombtömeg növelése, szárazságtűrő, kevesebb 
locsolást igénylő fajták telepítése 

Épületek hőszigetelése, fűtési rendszereik korszerűsítése, fűtőanyag-váltás, megújuló energiahasznosítás, 
nyílászárók cseréje, fűtési energiaként megújuló energiák használata fokozatosan növekvő arányban 
(faelgázosító kazánok, napkollektorok, fotovoltaikus napelemek használatának fokozatos elterjesztése a 
földgázhasználat helyett) 

Összefüggő, területileg folyamatos zöldfelületi rendszer kialakítása, az utcafásítási hiányok pótlása, a bel- és 
külterületi zöldfelületek összekapcsolása, a növényintenzitás növelése, háromszintes növényállomány 
telepítése 

A Kövicses patak menti zöldfolyosó fenntartása, intenzitásának növelése 

A közterületek mikroklímájának javítása, lugasok, pergolák kialakítása a gyalogos és pihenő felületek fölött, 
nagylombú, nagy árnyékot adó fafajták telepítése, többszintes növényállomány létrehozása, szárazságtűrő 
fajták alkalmazása 

 



PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

GYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                            VÁTERV95                                2015 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása  
 

A fenti elemzés alapján a problémák és a fejlesztési célok városrészenkénti összehangolására 
támaszkodva, kijelölésre kerültek a fejlesztési akcióterületek, azokon belül a fejlesztési területek, 
meghatározva a fejlesztési célokat és az azok elérést szolgáló feladatokat. 
 
A lehetséges akcióterületeket és a fejlesztési célokhoz tartozó lehetséges fejlesztési területeket a város 
egészére kiterjedő átnézeti vázlaton, együttesen és sémaszerűen ábrázoltuk. A kiválasztáshoz 
felhasználtuk a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, mégpedig a társadalmi jellegű problémák területi 
halmozódása alapján. 
 

 

 

 Városközpont akcióterület 

 Külvárosi akcióterület 

 Szociális városrehabilitció akcióterület 

 Hasznos- Mátrakeresztes akióterület 

 Hasznos víztározó akcióterület 

 

 

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a város jövőbeni eredményességét nem csak a tényleges 
fizikai, az akcióterületeken lebonyolítható építési, rehabilitációs tevékenységek befolyásolják, hanem – 
legalább ilyen mértékben – a szervezési, szervezeti, marketing tevékenységbeli „szellemi” fejlesztések, 
valamint a lakosság képzettségét, mentalitását befolyásoló oktatási-társadalmi változ(tat)ások is. 
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2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések 

összefoglaló bemutatása, a fejlesztések ütemezése, a vázlatos pénzügyi terve  
 
Az alábbiakban ismertetjük városrészenként a lehatárolt akcióterületeket, az azokon belül 
megvalósítandó fejlesztési feladatcsoportokat, projekteket és azok jellemzőit, valamint a fejlesztések 
eredményeként várható hatásokat és a kiindulási és eredményindikátorokat. 
Városrészek akcióterületeinek lehatárolása: 
 

1. Városközpont akcióterület (V): 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
V1- a történeti városrész rehabilitációjának D-i irányú folytatása, a Monostor 
malom és környéke rekonstrukciója, a Rajeczky ház és a műemléki híd 
rekonstrukciója, a turisztikai szolgáltatások bővítése, a műemléki épületek aktív 
bevonása a programkínálatba, interaktív múzeum kialakítása, Művelődési Ház 
felújítása és funkciókkal való bővítése, a zöldfelületek gazdagítása, fedett sétány 
kialakítása, utcabútorozás, pihenőhelyek létesítése, városközpont funkcióbővítő 
felújítása, arculatjavítása 
 
V2- Városközponti zöldfelületek rendezése, szabadidős-, sport- és rekreációs-
területek kialakítása; Strand környéki közterületek rendezése, autóparkolók 
kialakítása, pihenő és játszóhelyek kialakítása; Vasútállomás környékének 
közterületi rendezése; Hunyadi udvar zöldterületi rendezése, multifunkciós 
sportpálya kialakítása; Stromfeld udvaron pihenő és játszóhelyek kialakítása, Piac 
fejlesztése; Kishegyi szabadidőpark rehabilitációja 
 
V3- Strand és termálfürdő funkcióbővítő rehabilitációja, épületek, öltözők és 
medencék szükség szerinti felújítása, újak építése, a funkciók és szolgáltatások 
körének bővítése, terület parkosítása, a növényállomány 
 
V4- Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, Bölcsőde kialakítása, iskolaépületek 
és iskolaudvarok korszerűsítése, fejlesztése, energiaracionalizálása 
 
V5- a városközpont közlekedésének rendezése, körforgalom kialakítása a Hunyadi 
u. – Fő u. – Szentlélek u. találkozásánál, belvárosi forgalomcsillapított övezetek 
kialakítása, a parkolási rend módosítása, parkoló-kapacitás növelése, az 
összefüggő kerékpárhálózat városközponti szakaszának megépítése 
 
V6- Vasútállomás környékének rendezése 
 
V7 - Kórház bővítése, a parkolás megoldása, a parkoló-kapacitás növelése 

 
2. Külvárosi akcióterület (K): 

Észak-Külvárosi Akcióterület (ÉK) 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
ÉK1- Északi iparterület alapinfrastruktúra kialakítása, vízvezeték, 
szennyvízcsatorna, gázvezeték kiépítése a gazdasági telephely kínálat biztosítása 
érdekében 

 
Déli-Külvárosi Akcióterület (DK) 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
DK2- Déli iparterület kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítése, az iparterület közúti 
és kerékpáros kapcsolatának kiépítése, az iparterület bővítési lehetőségeinek 
feltárása 
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DK2- Kövicses-patak mederrendezése, részű, mederburkolat építés, árvíz-veszély 
csökkentés 

 
Nyugati-Külvárosi Akcióterület (NyK) 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
NyK1- Ny-i iparterület fejlesztés és inkubátorház kialakítása, iparterület útjának, 
szervízútjának kiépítése 
 
NyK2- Zagyván túli területek csapadékvíz elvezetése 
 
NyK3 - Sporttelep rehabilitációja 
 
NyK4- Iskolaépületek és iskolaudvarok korszerűsítése, fejlesztése, 
energiaracionalizálása 
 

3. Szociális városrehabilitációs Akcióterület (SZV) 
 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
SZV1- szegergátum és környezetének fejlesztése 
 

4. Hasznos-Mátrakeresztes Akcióterület (HM) 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek:  
HM1- Városi aktív rekreációs területek, nyitott és zárt közösségi terek kialakítása, 
fedett színpad létrehozása, öltöző épület kialakítása 
 
HM2- Művelődési Házak energetikai korszerűsítése; Hasznosi Művelődési Ház 
felújítása, Mátrakeresztesi Művelődési Ház felújítása 
 
HM3- Hasznos,orvosi rendelő és orvosi szolgálati lakás korszerűsítése 
 
HM4- Mátrakeresztes erdei iskola felújítása, kapacitásbővítése, a terület jobb 
kihasználása érdekében a szállásférőhelyek számának emelése, ifjúsági- és 
diákturizmus fokozása 
 
HM5- Mátrakeresztes, a - lakófunkció fenntartása mellett – üdülőfaluvá fejlesztés 
programjának és cselekvési tervének kidolgozása, a meglévő, alulhasznosított 
épületállomány felhasználásával és értékőrző felújításával, információs pont 
létesítése, a vendéglátási kapacitás fejlesztése a helyi lakosság vendéglátásba 
bekapcsolásával, faipari kézműves-ház létesítése 

 
5. Hasznosi víztározó Akcióterülete (HV) 

 

Az Akcióterületen belül megvalósuló fejlesztési területek: 

HV1- részletes turisztikai fejlesztési program kidolgozása a víztározó környéke, a 
vár, a Nyikom és Gombás tetői sportreptér hasznosítására, bemutatására, 
ökoturisztikai tanösvények kialakítása a víztározó térségében, a 
megközelíthetőség javítása, turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
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2.2.1 Városközpont akcióterület (V) 

Pásztó város kulturális, idegenforgalmi értékei nagyrészt itt találhatók, a történeti városmag értékes és 
vonzerőt képviselő terület, a Fő u. pedig a város kereskedelmi és kisvárosi építészeti karakterét is 
meghatározó üzletutca. Ezek megőrzése és továbbfejlesztése, minden városlakónak elemi érdeke, mert 
életkörülményeit, közérzetét, kötődését a településhez javítani fogja. Az idelátogatóknak pedig növekvő 
vonzerőt jelent, a turistaforgalom fellendítéséhez hozzájárul, és ezzel a városban élők életkörülményeit a 
munkalehetőségek növekedésével, az ellátottsági viszonyok fejlődésével tovább javítja.  

A városközpont helyzete ma valamennyi városrész között a legjobb, népességének korösszetétele, 
iskolázottsága és foglalkoztatottsági szintje is a városi átlag fölötti. Idegenforgalma azonban gyenge. 

 

 
 

 Akcióterület lehatárolása 

 V1 jelű fejlesztési terület 

 V2 jelű fejlesztési terület 

 V3 jelű fejlesztési terület 

 V4 jelű fejlesztési terület 

 V5 jelű fejlesztési terület 

 V6 jelű fejlesztési terület 

 V7 jelű fejlesztési terület 
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V1 jelű fejlesztési terület: a történeti városrész rehabilitációjának déli irányú folytatása 

Feladat: a műemléki terület és közvetlen környezete rendezésének befejezése, az öregmalom felújítása, 
a már rehabilitált épületek aktív bekapcsolása az idegenforgalomba, a múzeum interaktívvá tétele, a 
területen a turisztikai szolgáltatások, vendéglátás minőségi fejlesztése, a városkép javítása (Hársfa u.). 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a népességmegtartó képesség javítását, a városi kötődés erősítését, 
-- a városi arculatépítést és környezetfejlesztést, 
-- Pásztó idegenforgalmi vonzerejének növelését. 
 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a történeti városmag és környezetének funkcionális és esztétikai fejlesztése, 
-- összefüggő, kulturált zöldfelületek, pihenő és közösségi terek létesítése, a közösségi 

funkciók gazdagítása, parkterületek és sétányok rendezése, kialakítása, 
-- a városközpont funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a kulturális és közösségi létesítmények fejlesztő felújítása, 
-- az idegenforgalmi vonzerő és bevételek fokozása, a „vendég-megállító” képesség 
növelése, a Pásztón eltöltött idő meghosszabbítása, a – turisztikai és kereskedelmi 
munkahelyek számának emelése, 
-- a felmelegedés kedvezőtlen hatásainak mérséklése, árnyékoló-felületek létesítése és 

a zöldfelületek funkcionális és esztétikai gazdagítása, kellemes belvárosi mikroklíma 
kialakítása, 

-- a városkép javítása, imázs-erősítés. 

A fejlesztések hatására a történeti városmag területei egységesebbé és rendezettekké válnak. Az 
élmény-teli parkfelületek a városban élők közösségi életét gazdagítani fogják, és ezzel a 
települési kötődés erősödését szolgálják. A városba látogatókra kedvező hatással lesz a 
kulturált környezet, ami az idegenforgalom növekedéséhez járul hozzá. A városközpont 
– és egész Pásztó - népességmegtartó képessége javulhat:  
-- a városközpont jelenlegi népességszáma 2020-ra stabillá válik, kismértékben még 

növekedhet is (a jelenlegi 1 473-ról 1 500 főre);  
-- a fiatalok népességaránya a városi átlagnál ma kedvezőbb, a fejlesztési 
beavatkozások hatására a fiatalok aránya nem csökken.  

 

V2 jelű fejlesztési terület: zöldfelületek rendezése, szabadidős, sport és rekreációs felületek 
kialakítása 

Feladat: A fejlesztések során feladat a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát 
megújítása azzal, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltésére, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság 
követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez és fenntartásához járuljanak 
hozzá. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a népességmegtartó képesség javítását, a városi kötődés és összetartás erősítését, 
-- a gazdasági versenyképesség növelése, turizmusfejlesztés 
-- a városi arculatépítést és környezetfejlesztést, 
-- az idegenforgalmi vonzerő és jövedelmezőség növelését, 
-- a kereskedelem fejlesztését,  
-- a kulturális és közösségi intézmények fejlesztését, 
-- a felkészülést a klímaváltozásra. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a városkép javítása, rendezettebbé, vonzóbbá tétele, 
-- a turizmus fejlesztése révén a város idegenforgalmi bevételeinek növelése, 
-- a városközpont funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a kulturális és közösségi létesítmények fejlesztő felújítása, 
-- a közterületek és zöldfelületek rendezése, gazdagítása, megújítása, 
-- a hőmérsékletemelkedés káros hatásainak mérséklése, kellemesebb mikroklíma 

kialakítása, kedvezőbb városi közérzet elérése, 
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-- a városközpont forgalmi és parkolási rendjének racionalizálása. 

A fejlesztések hatására a városba érkezőkre kedvező hatással lesz a kulturált fogadó környezet, Pásztó 
népességmegtartó képessége javul, a lakossági közérzet jobb lesz, az elégedettségi 
szint emelkedik, a vonzerő és turisztikai potenciál nő, emelkednek a városi bevételek. 

 

 
V3 jelű fejlesztési terület: Strand és termálfürdő funkcióbővítő rehabilitációja 
 

Feladat: a funkciók és szolgáltatások körének szélesítéséhez a szükséges feltételek megteremtése, az 
épületek, öltözők és medencék felújítása, újak építése, a terület parkosítása, a növényállomány 
gazdagítása, a terület berendezettségének, bútorozottságának fejlesztése, pihenő és játszó helyek 
kialakítása 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a sportolási és rekreációs lehetőségek bővítését, a programkínálat szélesítését, 
-- az idegenforgalmi vonzerő fokozásával a város gazdasági versenyképességének 
javítása, 
-- a város vonzerejének növelése,  
-- a fentiek által a népességmegtartó képesség és a városi kötődés erősítését. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a szabadidő eltöltés egészséges és kulturált lehetőségeinek bővítése, 
-- az alulhasznosított és rendezetlen területek rehabilitációja, jobb kihasználása, 
-- a városkép javítása,  
-- a lakosság egészségi állapotának javítása és az elégedettségi szint emelése. 

A fejlesztések hatására Pásztó vonzereje nő, a városkép javul, bővülnek a rekreációs lehetőségek, 
növekszik az idegenforgalom és ezáltal a városi bevételek, új munkahelyek jönnek létre, 
javul a népesség edzettsége, egészségi állapota, elégedettsége, közérzete, Pásztó 
népességmegtartó képessége erősödik. 

 
 
V4 fejlesztési terület: Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, Bölcsőde kialakítása, 
iskolaépületek és iskolaudvarok korszerűsítése, fejlesztése, energiaracionalizálása  

Feladat: közoktatási intézményekben (óvoda, iskola) folyó nevelő-oktató munka infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése, a három éven aluli gyermekek megfelelő színvonalon történő gongozása, 
nevelése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a népességmegtartó képesség javítását, a városi kötődés erősítését, 
-- a népesség képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítását, 
-- a közösségi intézményekhez, szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés lehetőségét, 
-- az idegenforgalmi vonzerő növelését a sportolási lehetőségek bővítésével és az 

eseményturizmus sportlétesítményekre alapozott fejlesztésével, 
-- a kulturális és közösségi intézmények fejlesztését, 

A fejlesztések konkrét céljai: 
   -- települési szolgáltatások, intézményellátás javítása 

-- oktatási intézmények színvonalának és felszereltségének emelése, 
-- a városközpont funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának növelése, 
-- az esélyegyenlőség javítása, 
-- fentiek által a népességmegtartó erő és a humán erőforrások növelése 
-- üzemeltetési költségek csökkentése 

A fejlesztések hatására Pásztó népességmegtartó képessége javul, a diákság egészségi állapota és 
edzettsége jobbá válik, a lakossági elégedettség/közérzet jobb lesz, erősödik az 
esélyegyenlőség. 
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V5 fejlesztési terület: a városközpont közlekedési rendszerének rendezése 

Feladat: a városközpontban forgalomcsillapított övezet (Nagymező u. –Deák Ferenc u. –Kölcsey u.) 
kialakítása, a parkolási rend módosítása, összefüggő kerékpárút rendszer kialakítása, az 
intézményeknél kerékpárdokkok, tárolók építése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a népességmegtartó képesség javítását, a városi kötődés erősítését, 
-- a forgalomterhelés csökkentését, ezáltal a környezetvédelmet, 
-- a széndioxid kibocsátás mérséklését,  
-- a népesség közérzetének és egészségi állapotának javítását, 
-- az idegenforgalmi vonzerő növelését, 
-- a kulturális és közösségi intézmények fejlesztését. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a városközpont funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a lakosság megelégedettségének, városi kötődésének növelése, 
-- a közlekedésbiztonság erősödése, 
-- fentiek által a népességmegtartó erő növelése. 

A fejlesztések hatására Pásztó népességmegtartó képessége nő, javul a környezetminőség mind fizikai, 
mind esztétikai értelemben, a lakossági elégedettség/közérzet jobb lesz. 

 
 
V6 fejlesztési terület: a vasútállomás környékének rendezése 

Feladat: a vasútállomás előtti térség rendezése, buszforduló, buszváró kialakítása, az állomásépület 
rehabilitációja a kulturált utas kiszolgálás feltételeinek biztosítására, fásított gépjármű parkoló 
kialakítása,  

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város funkcionális és városképi javítása, vonzerejének növelése, a népességmegtartó képesség és 
a kötődés erősítése. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a leromlott és alulhasznosított, rendezetlen területek rehabilitációja, jobb kihasználása, 
-- a vasúti és autóbusz közlekedés kulturált kapcsolatának megteremtése és az utasellátás 
színvonalának emelése, 
-- a városkép javítása, a növényállomány gazdagítása, a parkolás kulturált megoldása. 

A fejlesztések hatására Pásztó rendezettsége javul. vonzereje nő, népességmegtartó képessége 
erősödik. 
 

V7 fejlesztési terület: a kórház bővítése, a parkolás megoldása, a parkoló-kapacitás növelése 

Feladat: a kórház fejlesztése, területének bővítése  

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a városban fellelhető humán infrastruktúra fejlesztése, a népességmegtartó képesség és a kötődés 
erősítése. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a kórház és az ott található szakorvosi rendelő jobb közlekedési kiszolgálása, a parkolás kulturált 
megoldása. 

A fejlesztések hatására Pásztó rendezettsége javul. vonzereje nő, népességmegtartó képessége 
erősödik. 
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2.2.2. Külvárosi akcióterületek (K) 

Pásztó központi belterületének városközpontot körülvevő része képezik a Külvárosi Akcióterületek, 
melynek területén zömében gazdasági funkciót ellátó területek találhatók, de lakóterületeket és 
intézményeket is találunk. Fejlesztés szempontjából ez az akcióterület elsősorban a település gazdasági 
versenyképességéhez járulhat jelentősen hozzá, hiszen a területen találhatók a város főbb gazdasági 
területei. 
 
2.2.2.1. Észak-Külvárosi akcióterület (K) 

 

 
 
 
ÉK1 fejlesztési terület: Északi iparterület alapinfrastruktúra kialakítása, vízvezeték, 
szennyvízcsatorna, gázvezeték és közvilágítás kiépítése a gazdasági telephely kínálat biztosítása 
érdekében 

Feladat: az É-i iparterület fejlesztése, belső úthálózat kialakítása, szennyvízcsatornával, csapadék- és 
ivóvízvezetékkel, gázvezetékkel történő ellátása, a közlekedési kapcsolatok javítása. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a település gazdasági potenciáljának, versenyképességének növelése 
-- városi népességmegtartó képesség erősödése 
-- környezetminőség javítása, környezetterhelés csökkentése 
 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- belső úthálózat kiépítése 

-- a gazdasági területre a szennyvíz- ivóvíz- és csapadékvíz-elvzetés kiépítése, 

-- a gazdasági területre a szennyvízcsatorna kiépítése 

-- a gazdasági területre gázvezeték kiépítése 

-- a gazdasági területre közvilágítás kiépítés 
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A fejlesztések hatására Pásztón növekszik a gazdasági telephelykínálat, megoldódik az újabb 
telephelyek közműellátása és megközelíthetősége, ezáltal javulnak a befektetési lehetőségek, 
növekedhet a munkahelyek száma és a foglalkoztatás. 
 
2.2.2.2. Dél-Külvárosi akcióterület (K) 
 

 
 

 
DK1 fejlesztési terület: Déli iparterület kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítése, az iparterület 
közúti és kerékpáros kapcsolatának kiépítése, az iparterület bővítési lehetőségeinek feltárása, 
ipari csarnok építése 
 

Feladat:  
-- a D-i iparterület fejlesztése, közművek kivezetése a gazdasági területre. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a település gazdasági erejének és versenyképességének növelése 
-- munkalehetőségek bővítése 
-- településen élők életkörülmények javítása, a város népességmegtartó erejének 
fokozása 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a gazdasági területre a vízvezeték kiépítése  

-- a gazdasági területre a szennyvízcsatorna kiépítése  

-- gázvezeték kiépítése  

-- belső úthálózat kiépítése 

A fejlesztések hatására Pásztón növekszik a gazdasági telephelykínálat, megoldódik az újabb 
telephelyek közműellátása, ezáltal javulnak a befektetési lehetőségek, növekedhet a munkahelyek 
száma és a foglalkoztatás. 
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DK2 fejlesztési terület: Kövicses-patak mederrendezése, részű, mederburkolat építés, árvíz-
veszély csökkentés 
 

Feladat: a Kövicses patak 3338 és 2878 hrsz szakaszán a mederrendezés az extrém csapadékokból 
eredő ill. a Hasznosi víztározó vészleeresztésével megnövelt árvizek biztonságos elvezetési feltételeinek 
kialakítása. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a lakossági közbiztonság fokozása, árvízveszély elhárítás. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a mederrézsű védelme, mederburkolat, esetenként támfal kiépítése, 

-- 5,0 m széles parti (árvíz-védekezési) sáv kialakítása, 

-- mederbővítés a szükséges helyeken, 

-- mederlehajtó ill. mederfelhajtó a víz megközelíthetőségére. 

A fejlesztések hatására Pásztón növekszik a közbiztonság, megelőzhető, elhárítható árvízi 
katasztrófahelyzetek kialakulása. 
 
 
2.2.2.3. Nyugat-Külvárosi akcióterület (NyK) 
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NyK1 fejlesztési terület: Ny-i iparterület fejlesztés és inkubátorház kialakítása, iparterület útjának, 
szerviz-útjának kiépítése 
 

Feladat: a tervezett 60 ha-os gazdasági terület részletes műszaki és megvalósítási terveinek, 
ütemezésének kidolgozása, gazdasági telkek kialakítása, inkubátorház megépítése, a területre 
vonatkozó értékesítési marketing elindítása (Nógrád megyei TOP-ban kiemelt projekt) 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése, 
-- a munkalehetőségek bővítése;  
-- fentiek hatására a településben élők életkörülményeinek javítása, a városi 

népességmegtartó erejének fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a gazdasági telephely kínálat növelése, a város (és környéke) befektető-vonzó erejének 

javítása, 

-- a munkahely választék mennyiségi és minőségi szélesítése, ezáltal a lakosság foglalkoztatási 

arányának növelése, 

-- az inkubátorház által a kezdő vállalkozások segítése, a versenyképesség javítása. 

A fejlesztések hatására Pásztó és térsége gazdasági teljesítménye, a megtermelt GDP növekedik, az 
ebből származó városi adóbevételek és lakossági jövedelmek emelkednek, biztosabbá válik a népesség 
megélhetése és emelkedik az életszínvonal. Pásztó népességmegtartó képessége erősödik. 
 

 
NyK2 fejlesztési terület Zagyván túli területek csapadékvíz elvezetése 
 

Feladat: a Zagyván túli területek csapadékvíz elvezetése megkezdett projektjének befejezése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a települési környezet javítása, a közműellátás fejlesztése, 
-- a lakossági komfortérzet és közbiztonság fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a József Attila u., Zagyva köz, Bajcsy-Zs. utca csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

A fejlesztések hatására Pásztón javul a települési minőség, növekszik a köz- és vagyonbiztonság, 
fokozódik a lakossági komfortérzet. 
 
 
NyK3 fejlesztési terület: a sporttelep rehabilitációja 

Feladat: A Hajós Alfréd úti sportpályák felújítása, újak létesítése, a kiszolgáló épületállomány 
rekonstrukciója, kisméretű lelátó építése, a terület zöldfelületi rehabilitációja, a sportterület körüli 
közterületek rendezése, parkoló kialakítása. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a sportolási és rekreációs lehetőségek bővítését, a programkínálat szélesítését, 
-- az idegenforgalmi vonzerő fokozásával a város gazdasági versenyképességének javítása, 
-- a város általános vonzerejének növelése,  
-- a fentiek által a népességmegtartó képesség és a városi kötődés erősítését. 

A fejlesztések konkrét céljai:  
-- a szabadidő eltöltés egészséges és kulturált lehetőségeinek bővítése, 
-- a leromlott és alulhasznosított, rendezetlen területek rehabilitációja, jobb kihasználása, 
-- a városi közösség, különösen a fiatalok közösségének, összetartásának, kötődésének erősítése,  
-- a lakosság egészségi állapotának javítása, edzettségi szintjének emelése. 

A fejlesztések hatására Pásztó vonzereje nő, bővülnek a sportolási lehetőségek, javulnak a turizmus 
lehetőségei, jobb lesz a népesség edzettsége, egészségi állapota, elégedettsége, 
közérzete, Pásztó népességmegtartó képessége erősödik. 
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NyK4 fejlesztési terület- Iskolaépületek és iskolaudvarok korszerűsítése, fejlesztése, 
energiaracionalizálása,  

Feladat: az oktatási létesítményekhez kapcsolódó sportolási lehetőségek javítása, a mindennapos 
testnevelés színvonalas feltételeinek megteremtése, az úszásoktatás helyben biztosítása, az iskolai 
sportlétesítmények tanítási időn kívüli (hétvégi, szünidei) lakossági használata. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a népességmegtartó képesség javítását, a városi kötődés erősítését, 
-- a népesség képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítását, 
-- a közösségi intézményekhez, szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés lehetőségét, 
-- az idegenforgalmi vonzerő növelését a sportolási lehetőségek bővítésével és az 

eseményturizmus sportlétesítményekre alapozott fejlesztésével, 
-- a kulturális és közösségi intézmények fejlesztését, 

A fejlesztések konkrét céljai: 
   -- települési szolgáltatások, intézményellátás javítása 

-- oktatási intézmények színvonalának és felszereltségének emelése, 
-- a városközpont funkcionális és környezeti fejlesztése, 
-- a lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának növelése, 
-- az esélyegyenlőség javítása, 
-- fentiek által a népességmegtartó erő és a humán erőforrások növelése 
-- üzemeltetési költségek csökkentése 

A fejlesztések hatására Pásztó népességmegtartó képessége javul, a diákság egészségi állapota és 
edzettsége jobbá válik, a lakossági elégedettség/közérzet jobb lesz, erősödik az 
esélyegyenlőség. 

 
 

2.2.3 Szociális városrehabilitációs Akcióterület (SZV) 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) 
Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutatók alapján a terület 
szegregátumnak minősül. A területen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül, és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mutatók értéke 
meghaladja a Kormányrendeletben előírt értéket. 
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SZV1 fejlesztési terület: Szociális városrehabilitációs terület (szegergátum és környezetének) 
fejlesztése 
Feladat: a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők társadalmi integrációja, 

amely hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség 

fenntartásához támogató szociális tevékenységekkel. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- népességmegtartó képesség javítása 
-- városi kötődés fokozása 
-- esélyegyenlőség és társadalmi szolidaritás erősítése 
-- városi arculatépítés 
-- a lakossági komfortérzet és közbiztonság fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- önkormányzati bérlakások felújítása 

-- hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációja 

-- a leszakadó rétegek felzárkózását segítő rendszer kialakítása 

A fejlesztések hatására Pásztón javul a leszakadó társadalmi rétegek társadalmi integrációja, a 
települési minőség, növekszik a köz- és vagyonbiztonság, fokozódik a lakossági komfortérzet. 
 
 

2.2.4 Hasznos- Mátrakeresztes akcióterület (HM) 

Hasznos- Mátrakeresztes akcióterület településszerkezetileg egymástól és a várostól fizikailag különálló 
városrészeket foglal magában. Mindkét érintett településrész jellemzője a fogyó lakosságszám és az itt 
lakók átlagéletkorának növekedése. Adottságaikból adódóan hasonló stratégiai célok, területek 
fejlesztésével növelhető a terület népességmegtartó ereje és a helyi identitás fejlesztése. 
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HM1 fejlesztési terület: Városi aktív rekreációs területek, nyitott és zárt közösségi terek 
kialakítása, 

 

Feladat: A fejlesztések során feladat a városrészek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása 
azzal, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük 
hasznos eltöltésére, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, 
a városi zöld környezet megteremtéséhez és fenntartásához járuljanak hozzá. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- népességmegtartó képesség javítása 
-- városi kötődés fokozása 

-- a sportolási és rekreációs lehetőségek bővítését, a programkínálat szélesítését, 
-- az idegenforgalmi vonzerő fokozásával a város gazdasági versenyképességének 
javítása, 

 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a szabadidő eltöltés egészséges és kulturált lehetőségeinek bővítése, 
-- a városi közösség, különösen a fiatalok közösségének, összetartásának, 
kötődésének erősítése, 

A fejlesztések hatására: a külső városrészek rekreációs területei fejlődnek, a szabadidő hasznos 
eltöltésére alkalmas területek kialakításával a helyi identitás fokozódik. 

 
HM2 fejlesztési terület: Művelődési Házak energetikai korszerűsítése; Hasznosi Művelődési Ház 
felújítása, Mátrakeresztesi Művelődési Ház felújítása 

 

Feladat: Művelődési Házak energiaracionalizáló korszerűsítése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- az önkormányzati intézmények, épületek energiahatékonyságának növelése, 
-- a széndioxid kibocsátás csökkentése.  
-- a közösség erősítése, a társadalmi összetartozás és települési kötődés fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a Művelődési Házak épületének energia-hatékony felújítása (nyílászáró cserék, fűtés-

korszerűsítés, hőszigetelés), a megújuló energia használat növelése, ezáltal az üzemeltetési 

költségek mérséklése, a környezetvédelem javítása. 

A fejlesztések hatására a Művelődési Házak energiaigénye kisebb lesz, ezáltal csökken a széndioxid 
kibocsátás, javul a környezet, gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. 

 
 

HM3 fejlesztési terület: Hasznos,orvosi rendelő és orvosi szolgálati lakás korszerűsítése 

Feladat: Hasznos városrész orvosi rendelőjének külső-belső korszerűsítése, akadálymentesítése, 
családbaráttá tétele. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- az egészségügyi alap-ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése, 
-- a településben élők életkörülményeinek jobbá tétele, a város népességmegtartó 

erejének fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a házi- és gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat épületének energia-hatékony felújítása, 

akadálymentesítése, családbaráttá tétele. 

A fejlesztések hatására Pásztó-Hasznos egészségügyi ellátása színvonalasabb lesz, javul a lakosság 
közérzete és elégedettségi szintje, barátságosabbá és környezetbaráttá válik az orvosi épület, csökken 
az energiaigény, ezáltal a széndioxid kibocsátás, javul a környezet. 

 



PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

GYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                            VÁTERV95                                2015 

65 

HM4 fejlesztési terület: Mátrakeresztes erdei iskola felújítása, kapacitásbővítése, a terület jobb 
kihasználása érdekében a szállásférőhelyek számának emelése, ifjúsági- és diákturizmus 
fokozása 

 

Feladat: az 1,2 ha-os terület adottságainak jobb kihasználása, a jelenlegi épületek korszerűsítése, újabb 
szállásférőhelyek létesítése.  

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése, 
-- a munkalehetőségek bővítése;  
-- a mátrakeresztesi lakosság helyben maradásának erősítése. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- az idegenforgalom fellendítése, a vendégszám növelése, az öko- és ifjúsági turizmus 

fejlesztése,  

-- a turizmusból származó bevételek emelése, 

-- a helyi munkahelyek számának és választékának szélesítése, 

-- az épületek felújítása, jó karban tartása, kapacitás növelése. 

A fejlesztések hatására Mátrakeresztesen nő a szálláskapacitás, több lesz a látogató, növekednek a 
turisztikai bevételek, javul az épületek fizikai állaga, Mátrakeresztes népességmegtartó képessége 
erősödik. 
 
HM5 fejlesztési terület: Mátrakeresztes, a - lakófunkció fenntartása mellett – üdülőfaluvá 
fejlesztés programjának és cselekvési tervének kidolgozása, a meglévő, alulhasznosított 
épületállomány felhasználásával és értékőrző felújításával, információs pont létesítése, a 
vendéglátási kapacitás fejlesztése a helyi lakosság vendéglátásba bekapcsolásával, faipari 
kézműves-ház létesítése 

 

Feladat: az üdülőfaluvá fejlesztés részletes terveinek kidolgozása, az alulhasznosított épületek 
újrahasznosítása, a vendéglátási és programkínálat fejlesztése, turisztikai mini-központ, információs 
pont létesítése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése, 
-- a munkalehetőségek bővítése;  
-- a lakosság életkörülményeinek javítása, a népességmegtartó képesség erősítése. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- az idegenforgalmi vonzerő és látogatottság növelése,  

-- a turizmusból származó városi és lakossági bevételek emelése, 

-- a munkahelyek számának és választékának szélesítése helyben, ezáltal a térben elszigetelt 

városrész foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, 

-- a helyi épített értékek megőrzése, szakszerű felújítása,  

-- az üresen álló, pusztuló épületállomány hasznosítása. 

A fejlesztések hatására Mátrakeresztesen javulnak a munkalehetőségek, ezáltal növekednek a 
jövedelmek, felújításra kerülnek épületek, javul a településkép és az épületek fizikai állaga, biztossá válik 
az értékmegőrzés, Mátrakeresztes népességmegtartó képessége erősödik. 
 
 

HM6 fejlesztési terület: a volt hasznosi általános iskola épületének átépítése 

Feladat: a használaton kívül került épület funkcióváltó felújítása, közvetlen környezetének 
idegenforgalmi szempontú rendezése, játszó és pihenőhelyek kialakítása, felszereltségük gazdagítása, 
a programlehetőségek szélesítése (pl. tanösvények a víztározó térségében), a létesítmény hatékony 
turisztikai marketingjének megalapozása, a turistaszálló bekapcsolása az ifjúsági- és diákturizmusba. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése, 
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-- a munkalehetőségek bővítése;  
-- lakosság életkörülményeinek javítása, a város népességmegtartó erejének fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a használaton kívül levő ingatlan újrahasznosítása, 

-- az idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése, a kínálat növelése, a turisztikai férőhelyek 

számának emelése, 

-- a munkahely választék mennyiségi és minőségi szélesítése, a foglalkoztatottság növelése. 

A fejlesztések hatására Pásztó bevételei növekednek, új munkahelyek jönnek létre, Pásztó 
látogatottsága és ismertsége javul, népességmegtartó ereje nő. 
 

 

2.2.5 Hasznosi víztározó akcióterület (HV) 

A terület külön akcióterületként történő lehatárolását a környező területektől eltérő funkcionalitás adja, 
melynek fejlesztése egy átfogó, komplex programmal valósítható meg. 

 

 

 

HV1 fejlesztési terület: turisztikai fejlesztési program a víztározó, a sportreptér, Nyikom tető és a 
vár környékének hasznosítására 

Feladat: turisztikai program, részletes gazdasági, megvalósíthatósági, környezetvédelmi és műszaki 
tervek kidolgozása Hasznos idegenforgalmi fejlesztésére, marketing stratégia kidolgozása.  

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a város gazdaságának fejlesztése az idegenforgalom növelése által, 
-- a munkalehetőségek bővítése;  
-- fentiek hatására a településben élők életkörülményeinek javítása, a városi 

népességmegtartó erejének fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a város (és környéke) vonzerejének javítása, 

-- a munkahely választék mennyiségi és minőségi bővítése, a foglalkoztatási arány emelése, 

-- az adottságok hasznosítása a környezetminőség megőrzésével/javításával. 

A fejlesztések hatására a városba vonzott (turisztikai) befektetői tőke növekedhet, megvalósulás esetén 
a városi adóbevételek és lakossági jövedelmek emelkednek, javulnak a megélhetési lehetőségek és 
emelkedik az életszínvonal, ezzel Pásztó népességmegtartó képessége is. 
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2.3. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, az egész várost vagy több 

területet érintő fejlesztések  
 

 

E1 akcióterv: a városi kerékpárút hálózat egyes szakaszainak megépítése (hivatásforgalmi és 
turisztikai hasznosításra egyaránt) 

Feladat:  

 -- Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között  

-- Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között 
-- a Kövicses patak mentén kerékpározásra és sétányként használható út kiépítése a szabadidőparktól a 
D-i városhatárig, ill. a D-i iparterületre  
--kerékpárút kiépítése az É-i gazdasági területre, 
--kerékpárút kiépítése a városközponttól a Zagyván túli lakóterületek érintésével a tervezett Ny-i 
gazdasági területig, 
--a Fő utcától K-re (Kövicses patak mellett) és Ny-ra levő kerékpárutak kereszt-irányú összekötéseinek 
kiépítése 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a környezetminőség javítása, 
-- a településben élők életkörülményeinek jobbá tétele, a város népességmegtartó 

erejének fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a közlekedésbiztonság növelése, 

-- a zajterhelés és levegőszennyezés csökkentése, 

-- a széndioxid kibocsátás csökkentése, a gépjármű-közlekedési igények mérséklése, 

-- az egészséges életmód terjesztése, az edzettségi szint javítása. 

A fejlesztések hatására Pásztón környezetbarátabbá válik a közlekedés, csökken a zaj- és 
légszennyezés, nő a közlekedésbiztonság, szélesedik a szabadidős kínálat és javulnak a sportolási 
lehetőségek, erősödik a turisztikai vonzerő és a népességmegtartó képesség. 
 

E2 akcióterv: zöldfelület fejlesztés 
A városi zöldfelületek fejlesztése fontos lakossági közérzetfejlesztő hatású és jelentősen emeli a város 
befektető és turisztikai vonzerejét is. Esztétikai értékén túl – közterületi, közösségi tér jellege 
következtében - nagymértékben hozzájárul a városi társadalom összetartozásának erősítéséhez, a 
funkcionális fejlesztésekkel a lakossági elégedettséghez, lakossági közösségek kialakulásához. Teret 
nyit – a szó szoros értelmében is – a közösségi rendezvények, városi megmozdulások, rendezvények 
számára. Segíti a mikro-klimatikus viszonyok javítását is, azaz a klímaváltozásból eredő negatív hatások 
csökkentését szolgálja. A fizikai környezetvédelmet szolgálja, megköti a porszennyezést, az 
oxigéntermelés javítja a levegőminőséget, mérsékli a zajterhelést, stb. Ezáltal elengedhetetlen része a 
kulturált, vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztéseknek.  
A zöldfelület fejlesztések a teljes belterületet lefedik. Ide tartozik – a valamennyi utcára vonatkoztatható 
– utcafásítás, a meglevő parkok minőségi felújítása, a klímavédelem érdekében a lombtömeg intenzitás 
fokozása, a háromszintes növényállomány kialakítása, az árnyékolás intenzívebbé tétele: lugasok, 
pergolák kialakítása a gyalogos felületek felett, a forgalomból kieső „hulladék” közterületek zöldítése, 
stb. A zöldfelület fejlesztési feladatok a teljes belterületre kiterjednek, egyes tereket, parkokat – ahol 
koncentráltabban jelentkeznek parkosítási feladatok - azonban nevesíteni is lehet. Ezek az alábbi 
táblázatban feltűntetésre kerültek. 

Feladat: a város zöldfelületeinek korszerűsítése, felújítása, a növényintenzitás fokozása, a zöldfelületek 
használhatóságának és felszereltségének javítása. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a városkép javítása, a települési vonzerő növelése, 
-- a környezetminőség javítása, a felmelegedés mérséklése, 
-- a közösség erősítése, a társadalmi összetartozás és települési kötődés fokozása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
-- a zöldfelületek esztétikai és használati értékének emelése, 
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-- a közterületek fizikai állapotának javítása, 

-- a környezetvédelem fokozása. 

A fejlesztések hatására Pásztón kellemesebbé és tisztábbá válik a környezet, nő a lakossági 
elégedettség és az összetartás, javul a népesség egészségi állapota, fokozódik a város vonzereje. 
 

E3 akcióterv: Pásztó közvilágításának fejlesztése 

Feladat: a közvilágítás energiatakarékossá tétele, területi kiterjesztése, a megvilágítási fényerő 
növelése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a közbiztonság fokozása, 
-- energiatakarékosság, 
-- a városüzemeltetés gazdaságosságának javítása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
- a közvilágítási lámpatestek cseréje 

- a közvilágításba be még nem kapcsolt és az új fejlesztési területeken a közvilágítás kiépítése. 

A fejlesztések hatására csökken a városüzemeltetés költsége, javul a közbiztonság, nő a lakossági 
komfortérzet.  

 

E4 akcióterv: városrészek lakóútjainak felújítása, kiépítése 

Feladat: a leromlott városrészekben a tönkrement útburkolatok, járdák felújítása, cseréje, a hiányzók 
pótlása. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a városi környezet minőségének javítása, 
-- a közlekedésbiztonság és a lakosság komfortérzetének növelése,  
-- a népességmegtartó erő fokozása.  

A fejlesztések konkrét céljai: 
- a leromlott városrészek minőségi javítása,  

- a városi szolgáltatások javítása, bővítése, 

- a lakókörnyezet színvonalának emelése. 

A fejlesztések hatására megszűnik a rossz minőségű utakon a balesetveszély, növekszik a közlekedés 
és közbiztonság, rendezettebbé válik a lakókörnyezet, javul a városkép, elégedettebb lesz a lakosság és 
erősödik Pásztó népességmegtartó képessége. 
 

E5 akcióterv: Pásztó ivóvíz és szennyvíz rendszereinek fejlesztése 

Feladat: a meglevő hálózatok felújítása, korszerűsítése, szükség esetén kapacitás bővítése, az új 
fejlesztési területek belső hálózatainak kiépítése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- városi infrastruktúra szolgáltatások minőségi javítása 

A fejlesztések konkrét céljai: 
- avult vezetékszakaszok cseréje 

- hálózat bővítése. 

A fejlesztések hatására javul a lakosság és a gazdasági területek ellátottsága, növekszik az 
elégedettség. 

 

E6 akcióterv: a szennyvíztisztító telep felújítása, fejlesztése 

Feladat: a szennyvíztisztító technológiájának felújítása, korszerűsítése, igény esetén (a gazdasági 
területek fejlesztése következtében) kapacitásnövelése, a biogáz termelés lehetőségeinek esetleges 
hasznosítása, a biogáz felhasználás lehetőségeinek bővítése. 

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi átfogó stratégiai fejlesztési célokat szolgálja: 
-- a települési szolgáltatások színvonalának emelése, 
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-- a települési környezet javítása, 
-- a városüzemeltetés gazdaságosságának javítása. 

A fejlesztések konkrét céljai: 
- a szennyvíztisztítási technológia korszerűsítése, 

- a biogáz termelés lehetőségeinek vizsgálata, 

- igény szerinti kapacitásbővítés. 

A fejlesztések hatására javul a tisztított szennyvíz minősége, lehetővé válik az új gazdasági telephelyek 
ellátásba bekapcsolása, a biogáz hasznosítás lehetőségeivel növekedhet a megújuló energiák 
használata, csökkenhet a széndioxid kibocsátás, javul a települési környezet minősége. 
 

2.4 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések 

összefoglalása  
 

A város 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszakot érintő Európai Uniós operatív programok 
támogatásából, kormányzati és önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztési programjának átfogó 
bemutatása: 
 
V- Városközponti akcióterület 

- „Varázsvölgy Pászón” – TOP-1.2.1 
- Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása – TOP-2.1.2 
- Pásztói bölcsőde kialakítása – TOP-1.4.1 
- Előadóművészeti próbaterem felújítása, korszerűsítése – EFOP-4.1.7 
- Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása I. ütem - BM 

 
K- Külvárosi akcióterület 

- Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése- TOP-1.1.1 
- Ipari csarnok fejlesztése a Déli iparterületen – TOP-1.1.1 

 

SZV- Szociális városrehabilitációs akcióterület 
- Integrációs közösségfejlesztése Pásztón – TOP-5.2.1 
- Pásztó infrastruktúrafejlesztés az integrációért – TOP-4.3.1 

 
HM- Hasznos-Mátrakeresztes Akcióterület 

- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakereszetesen – TOP-2.1.2 
- Pásztó-Hasznos Művelődési Ház energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1 
- Pásztó Mátrakeresztes Művelődési Ház korszerűsítése - TOP-3.2.1 

 
HV- Hasznosi Víztározó Akcióterület 
 
E - Város egészére irányuló, vagy külterületen megvalósuló fejlesztések 

- Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1 
 
Városközponti akcióterület (V) 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

„Varázsvölgy Pásztón” -
turizmusfejlesztés 

498      25 373 100 

Pásztó 
környezetfejlesztése – 
Zöld város kialakítása 

650     15 360 275 

Pásztói bölcsőde 
kialakítása 

100     100   

Előadóművészeti 
próbaterem felújítása, 
korszerűsítése 

20      20  

Gyógyvízre alapozott 
rehabilitációs és 
szabadidőközpont 
kialakítása I. ütem 

200      200  
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V - Összesen 1468        
 

Külvárosi akcióterület (K) 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Északi iparterület 
infrastrukturális 
fejlesztése 

526     37 245 244 

Ipari csarnok fejlesztése 
a Déli iparterületen 

130       130 

K- Összesen: 656        

 

Szociális városrehabilitáció akcióterülete (SZV) 

Feladatcsoportok ∑nettó 
költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Integrációs 
közösségfejlesztése 
Pásztón 

129     8 61 60 

Pásztó 
infrastruktúrafejlesztés 
az integrációért 

170      70 100 

SZV - Összesen: 299        
 

Hasznos-Mátrakereszetes Akcióterület (HM) 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zöld város fejlesztések 
Hasznoson és 
Mátrakereszetesen 

190       190 

Pásztó-Hasznos 
Művelődési Ház 
energetikai 
korszerűsítése 

27      27  

Pásztó Mátrakeresztes 
Művelődési Ház 
korszerűsítése 

30      30  

HM-Összesen : 247        
 

Hasznosi víztározó Akcióterülete (HV) 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

turisztikai fejlesztés nem ismert        

HV- Összesen          

 
 

Általános akcióterületi fejlesztések 
 

Város egészére irányuló, vagy külterületen megvalósuló fejlesztések (E) 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zagyva völgyi 
kerékpárút építése 
Bátonyterenye és 
Pásztó között 
(konzorcium) 

4      4  

Zagyva völgyi 
kerékpárút építése 
Pásztó és 
Szurdokpüspöki között 
(konzorcium) 

11      11  

Külterületi utak 
fejlesztése 

78      78  

Nógrádi Szabad 
Vállalkozási Zóna helyi 
foglalkoztatási Paktum 

38      20 18 

Helyi identitás és 
kohézió erősítése a 
Zagyva mentén 

20      20  

E - Összesen: 151        
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AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 
Feladatcsoportok ∑nettó 

költségigény 
MFt 

évenkénti költségigény MFt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Városközponti 
akcióterület (V) 

1468        

Külvárosi 
akcióterület (K) 

656        

Szociális 
városrehabilitáció 
akcióterülete (SZV) 

299        

Hasznos-
Mátrakereszetes 
Akcióterület (HM) 

247        

Hasznosi víztározó 
Akcióterülete (HV) 

-        

Város egészére 
irányuló, vagy 
külterületen 
megvalósuló 
fejlesztések (E) 

151        

Összesen: 2821        

 
 

Forrásbecslés 
 
Pásztó, mint járási székhely a 10 ezer fő alatti lakossági létszámához viszonyítva nagyobb, több esetben 
igen jó színvonalú városi és járási igényeket kielégítő intézményhálózatot működtet. Helyi adóbevételei a 
jelentősebb mértékű beruházások hiányában stagnálnak, illetve csak minimális mértékben emelkednek. 
Az állami támogatások és a helyi adóbevételek a város működéséhez szükséges forrásokat sem 
biztosítják.  
A tervezett önkormányzati fejlesztési projektek megvalósítása az itt élők életterének javulását, a 
szolgáltatások színvonalának emelését, a város gazdasági potenciáljának erősödését, összességében 
egy élhetőbb, kisvárosi környezetet eredményezheti. Ellenkező esetben a város és térsége szinte 
behozhatatlan hátrányba fog kerülni a Heves és Pest megyei területekkel, településekkel szemben. 
Már a projektek tervezésénél jelentős mértékű problémaként jelentkezett a pályázati előkészítések 
költségének nagysága. Pásztó működőképességének és fejlődésének záloga elsősorban a gazdaság 
élénkítése, fejlesztése lehet. Az ipari területek fejlesztésénél a legnagyobb célterület esetében (40-60 
ha) az apróparcellás mezőgazdasági földterületek megvásárlása, kisajátítása és művelési ágból történő 
kivonása okozhet jelentős problémát. A tervezett pályázatok földterület vásárlását nem, illetve csak 
minimális mértékben támogatják. A pályázatok meghatározott százalékban elismerik és a projekt 
költségeként támogatják ezen költségeket a tervezéstől a tanulmányok kidolgozásán át a 
projektmenedzsment költségéig. A hátrányos helyzetű, szűkös anyagi forrással rendelkező kisváros 
esetében a saját erő biztosítása is nagymértékű kockázatot jelenthet. 
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3. ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
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3.1.  A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések  
 
 

(a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok 
meghatározása) 

Pásztó ITS vizsgálati munkarészei foglalkoznak valamennyi hátrányos társadalmi réteg: 

 a hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregált társadalmi rétegek,  

 az idősek,  

 a fogyatékkal élők, 

 a nemek és a gyermeke(ke)t nevelő (nagy)családosok, és 

 a halmozottan hátrányos tanulók  
esélyegyenlőségének biztosításával.  

Ez a fejezet a szegregált népesség esélyeinek javítására koncentrál, arra tesz javaslatokat, hogy a város 
középtávú fejlesztési programjaiban hogyan tudja érvényre juttatni az antiszegregációs politikát, a városi 
fejlesztések miképpen szolgálják a szegregált népesség helyzetének javítását, a szegregáció 
megszűntetését. Ezért e munkarész kitér a szegregáció csökkentéséhez/megszűntetéséhez szükséges:  

 fizikai fejlesztésekre:  
o az intézményhálózat minőségi fejlesztésének igényeire valamint a felszereltség szükség 

szerinti javítására (iskolák felújítása, kultúrházak korszerűsítése, közösségi létesítmények: 
sporttelep, strand rehabilitációja),  

o a közlekedési viszonyok javítására (hiányzó burkolatok megépítése, leromlott utcák, járdák 
burkolatcseréje) 

o az önkormányzati (szociális) lakásépítés és lakásrehabilitáció kérdéseire (üresen álló volt 
szakorvosi rendelő szociális lakásokká átalakítása),  

o az akadálymentesítés problémakörére, (mind az intézmények, mind a közterületek esetén) 
és  

 a szervezeti – szervezési - szellemi háttér, a szemléletformálás szükségességére, így:  
o az egyházak, valamint a nonprofit és civil szervezetek esélyegyenlőséget javító 

tevékenységének bővítésére, önkéntesek fokozott részvételére,  
o a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítására, ápolók, pedagógusok, önkéntes segítők, 

szociális munkások, romológusok és roma értelmiségiek részvételének fontosságára az 
esélyegyenlőség javításában, illetve 

o a társadalmi szemléletváltoztatás, az aktív szolidaritás növelésének fontosságára is. 
A fejezet foglalkozik a hátrányos helyzetűek  

 oktatási esélyegyenlőséggel, 

 a közösségi ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés azonos esélyeinek biztosításával, 

 a foglalkoztatási esélyegyenlőséggel  
egyaránt. 
Mind a társadalmi, mind a területi szegregációból következő fizikai és gazdasági hátrányok 
csökkentése/felszámolása már középtávon elengedhetetlen, de valamennyi esélyegyenlőségi cél 
eléréséhez szükséges teljes forrásigény valószínűleg nem teremthető elő középtávon, 2020-ig. 
Az önkormányzat mellett a civil- és nonprofit szervezetek, valamint az egyházak szerepe kiemelkedő 
jelentőséggel bír, elsősorban az idősek és a romák társadalomba integrálásában, valamint a többségi 
társadalom ezzel kapcsolatos szemléletformálásában. Az egyéni iskolai vagy fejlesztő 
mentorprogramokban, család-mentorálásban, de az ápoló-gondozó munkában is nagy szerepet 
vállalhatnak az egyházak vagy a civil szervezetek által megszervezett, kiképzett önkéntes segítők. 
A gazdasági szervezetek és vállalkozók antiszegregációs programban való pozitív közreműködése ill. 
felelősségvállalása a – speciális, atipikus, szociális - munkalehetőségek bővítésében: a részmunkaidő és 
a távmunka, a rugalmas munkaidős foglalkoztatás lehetőségeinek szélesítésében, családbarát 
munkahelyek létrehozásában, a megváltozott munkaképességűek és az alacsonyan képzettek 
alkalmazásában, a munkahelyi befogadó légkör megteremtésében, valamint a vállalati képzések 
bővítésében nyilvánulhat meg. 
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3.1.1 Az előző (2008) IVS óta eltelt időszak antiszegregációs eredményei 
 

 Bővült az idősek gondozási központja. 

 Csökkent a komforthiányos lakások száma és aránya (ennek ellenére arányuk a teljes 
lakásállományban 2011-ben még mindig 9,1 %). A 2001. évi népszámlálás óta a 2011. évi 
népszámlálásig a teljes lakásállomány 3964 db-ról 4093 db-ra növekedett, ami a lakhatási 
körülményeket javította, de magas az üresen álló lakások száma (355 db) és aránya (8,7%), a 
lakott lakások száma alatta marad a háztartásszámnak, ami kényszerű együttélésekre utal. 

 A fogyatékosok foglalkoztatása, a szociális foglalkoztatás emelkedett, 

 Elkészült 2013-ban Pásztó Esélyegyenlőségi Programja, amely jelen esélyegyenlőségi fejezet 
számára is alapul szolgált. 

 Pásztó rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel és Intézkedési Tervvel. 
 

3.1.2. A hátrányos helyzetű, leszakadó, szegregálódó rétegek integrációja, támogatása 

A szegregátum(ok) helyzete és javítási programja 

Pásztón a 2011. évi népszámlálásnál a 9 689 fő lakónépességből 83,7% vallotta magát magyarnak, 
3,5% romának. A város esélyegyenlőségi programja szerint a tényleges arány ezt meghaladó mértékű, 
kb. a lakosság 8-9 %-a, 7-800 fő. 
A város roma lakosságának többsége asszimilálódott, a város társadalmának szerves részét képezi, 
nem jellemzőek a konfliktusok, de nagy létszámot képviselnek a mélyszegénységben élők. Ezek egy 
része, 308 fő területileg koncentráltan szegregátumban él a belterület DK-i peremén a Gábor Áron u. – 
Dankó u. – Vörösmarty u. – Nyikom u. – Csermely u. környékén. A KSH a 2011. évi népszámlálási 
adatok az alábbi szegregátum lehatárolást adta át az ITS készítéséhez. 
 

  

Pásztó, 30%-os mutató melletti szegregátum KSH 2011 Pásztó 35%-os mutató melletti DK-i szegregátum KSH 2011 
 

 

  

Mátrakeresztes szegregációs térképei KSH 2001 Pásztó szegregációs térképe KSH 2001 
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A 2001. évi és 2011. évi népszámlálás adatai alapján lehatárolt szegregációs ill. szegregálódó területek 
térképeiből megállapítható, hogy a szegregált területek szűkültek. Hivatalosan szegregátumként csak az 
50 főt meghaladó nagyságú, összefüggően kedvezőtlen mutatókkal rendelkező területek számítanak, 
így a város DK-i peremén a Dankó u. – Fő u. – Névtelen u. – Csermely u. – Nyikom u. térsége mindkét 
időpontban szegregált területnek számított, a többi jelzett terület nem éri el az 50 főt. 
 

Mutató megnevezése 
Pásztó 

összesen 
2001 

szegre-
gátum 
2001 

Pásztó összesen 
2011 

szegregátum 
2011 

2011 
változás 

a 2001 %-
ában 

2011 
változás 
a 2001 
%-ában 

Lakónépesség száma 10 296 495 9689 94,1 308 62,2 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya % 16,6 24,9 12,9 77,7 21,1 84,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya % 63,7 65,1 61,6 96,7 69,2 106,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya % 19,7 10,1 25,5 129,4 9,7 96,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül % 

25,9 64,9 13,3 51,4 62,0 95,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában % 

10,6 0,3 15,2 143,4 1,7 566,7 

Lakásállomány (db) 3 964 148 4093 103,3 87 58,8 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya % 21,9 30,4 9,1 41,6 20,7 68,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül % 

44,1 69,6 41,1 93,2 75,1 107,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül % 

17,2 53,1 9,5 55,2 54,0 101,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 
% 

51,9 28,8 54,2 104,4 23,2 80,6 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya % 41,3 54,8 41,8 101,2 59,1 107,8 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya % 

39,3 64,7 41,4 105,3 73,6 113,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül % 

58,4 75,8 55,1 94,3 62,3 82,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) % 9,1 17,5 16,7 183,5 54,3 310,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) % 

3,3 5,8 9,7 293,9 27,6 475,9 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 
a lakott lakásokon belül % 

15,8 29,6 7,0 44,3 20,7 69,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül % 12,0 14,1 6,6 55,0 13,8 97,9 

 
2011-ben a szegregátumban élők adatai – akárcsak 2001-ben - jelentősen eltérnek a városi átlagtól: a 
gyermekek aránya sokkal magasabb, az időseké sokkal alacsonyabb, míg a munkaképes korosztály 
aránya nagyjából megegyezik a pásztóival. A városi 0,51 vitalitási index-szel szemben a szegregációban 
élők vitalitási indexe 2,2. Ez nem csupán a magasabb gyerekszámnak köszönhető, hanem az idősek 
igen alacsony (9,7%) részarányának is. Ez utóbbi rossz egészségi állapotra és korai halálozásra utal. A 
magas (21,1 %) gyermek arány a közoktatási feladatokra, a korai iskolaelhagyás csökkentésére és a 
továbbtanulás segítésére hívja fel a figyelmet, különösen mert elmondható, hogy az iskolázottság 
jelentősen elmarad a városi átlagtól: míg az egész városban az általános iskolai, vagy annál is 
alacsonyabb végzettségűek aránya 13,3 %, a szegregátumban ez 62,0 %-ot ér el. Nagyrész ebből is 
adódik, hogy a foglalkoztatottak aránya a városi átlag (54,2 %) felét sem éri el (23,2%). A rendkívül 
magas (54,3 %), a városi átlag (16,4%) háromszorosát meghaladó munkanélküliség pedig e népességi 
réteg mélyszegénységét is determinálja. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők (1,7%) a városi átlagnak 
(15,2%) alig több mint egytizedét érik csak el. Rendszeres munkajövedelemmel a szegregátum 
munkaképes korú lakóinak háromnegyede (75,1%) nem rendelkezik. A foglalkoztatottak aránya 
mindössze 23,2 %, de ők is nagyrészt (73,6%-uk) az alacsony presztízsű ágazatokban dolgoznak. A 
háztartások közel 60 %-ában (59,1%) egyáltalán nincs kereső foglalkoztatott. A munkanélkülieken belül 
a tartósan, 360 napon túli munkanélküliek aránya a városi érték háromszorosa. 
A szegregátumi lakáskörülmények is markánsan rosszabbak, mint a pásztói átlag. A lakások száma 87 
db, melyből 18 db, 20,7 % alacsony komfortfokozatú, a pásztói érték többszöröse. Az egy lakásra jutó 
népesség az összvárosi 2,37 fő/lakás helyett itt 3,54 fő/lakás. A zsúfoltság mértékét növeli, hogy míg az 
egész város lakásállományának csupán 6,6 %-a egyszobás, a szegregátumban ez 13,8 %, azaz a 
lakásonkénti nagyobb létszám kevesebb szobában koncentrálódik. A terület közművel ellátott, de nincs 
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minden lakás a hálózatokra rákötve: a lakások 90 %-a rendelkezik vezetékes ivóvízzel, 61%-a 
szennyvízcsatornával, 45,7 %-a vezetékes gázzal. .(Forrás: Pásztó Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja) Az épületek állapota vegyes, a lakókörnyezet részben rendezetlen, a környéken esetenként 
előfordul illegális hulladéklerakás. 
 
Igazán kedvezőtlen képet az időbeli összehasonlítás jelent. Bár az kedvező, hogy a szegregáltan élők 
száma csökkent, de a minőségi mutatók változásából az látszik, hogy a pozitív változások a 
szegregátumban lényegesen lassabbak, mint az egész városban. Különösen feltűnő, hogy amíg Pásztó 
egészében a csak alapfokon iskolázottak aránya a felére, 48,5 %-kal csökkent, a szegregátumban ez a 
csökkenés csupán 4,5 %-os, ami a különbségek további növekedésére utal. Különösen aggasztó, hogy 
a foglalkoztatottak aránya a teljes népességen belül emelkedett, de a szegregátumban csökkent, a 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya szegregátumban gyorsabban emelkedett, mint az egész 
városban. A munkanélküliek, azon belül a tartósan munka nélkül levők aránya a teljes népességben 
nőtt, de a növekedés üteme a szegregátumban a városihoz képest több mint másfélszeres. Ez a 
szegregáltan élők munkaerőpiacról való fokozottabb kiesését, a jövedelmi különbségek növekedését 
jelzi. 
A lakáskörülményekre hasonlók mondhatók el: az alacsony komfortfokozatú lakások aránya tíz év alatt a 
településen a korábbi fele alá (41,6 %) esett, a szegregált területen azonban lassúbb a javulás. Ugyan 
ez a tendencia tapasztalható az egyszobás lakások csökkenési ütemével kapcsolatban is, a 
szegregátumban alig, mindössze 2,1 %-kal változott az arányuk, míg a városban 45 %-kal mérséklődött. 

A szegregátum helyzet-javítási programja 

A fentiek alapján kulcskérdés, hogy a szegregátum lakossága hogy tud a munkaerőpiacon jobban 
érvényesülni, hogyan tud (a jelenleginél magasabb) jövedelemre szert tenni, ezáltal megélhetésén és 
lakáskörülményein javítani.  

Elsődleges feladat a képzettségi szint emelése, mert enélkül foglalkoztatási lehetőségei továbbra is igen 
csekélyek maradnak. A probléma kettéválasztandó:  

- a gyermek korosztály és fiatalok iskoláztatására és 
- a felnőttoktatásra. 

A gyermekek oktatási esélyegyenlőségének fizikai lehetőségei (megfelelő iskolaépület, felszereltség) 
azonos színvonalon vannak biztosítva a város valamennyi iskoláskorú lakója számára, mivel a korábbi 
iskolák összevonásával ma egy általános iskola működik Pásztón. (Az iskolaépület felújítása és 
sportlétesítményekkel – sportcsarnok, tanuszoda - gazdagítása szerepel a város tervei között.) 
Különbség inkább a tanulók teljesítménye (kompetenciamérés) és továbbtanulása között tapasztalható: 
a hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítménye rendre elmarad az iskolai és az 
országos átlagtól. Továbbtanulás szempontjából is megállapítható, hogy gimnáziumban vagy érettségit 
adó szakközépiskolában a városi átlagnál sokkal kisebb arányban tanulnak tovább hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetűek, ők többnyire szakiskolába mennek tovább. Emiatt az oktatáson belül 
a „szellemi” egyenjogúság biztosítására szükséges koncentrálni, azaz a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatása, az otthoni tanulás-támogatási és szülői képzettségi különbségek kiegyenlítése és a 
tehetséggondozás kiemelt feladat. Ehhez elengedhetetlen egyénre szabott programok kidolgozása, az 
egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezésre továbbképzett pedagógusok és mentorok 
működése. Ez az oktatásban résztvevők módszertani továbbképzésének fokozott szükségességét is 
felveti, ami pénzt, időt és szervezést igényel. Ugyancsak elengedhetetlen a segítő szakemberek 
iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus biztosítása, ill. számuk növelése. Erősíteni kell a különbségek 
kiegyenlítését szolgáló, tanórán/iskolán kívüli programok kínálatát és az azon résztvevő HH és HHH 
helyzetű diákok arányát is. A felzárkóztatás érdekében fokozni szükséges az iskola „külső” 
szervezetekkel, intézményekkel ápolt kapcsolatait, ezen belül is a Roma Kisebbségi Önkormányzat 
részvételét a hátrány-csökkentési és szemléletformáló munkában, valamint – a Családsegítő, 
Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálattal fenntartott állandó kapcsolat mellett – a civil szervezetek (pl. 
Gyermekekért Alapítvány, Sportegyesület(ek), Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány, 
Mátravidéki Kulturális Alapítvány, iskolai civil szervezetek) részvételét. Ilyen civil szerveződésen 
keresztül képzelhető el – önkéntes munkaként a 60+ program keretében - az iskolai mentorrendszer 
kialakítása is. 
A város 2018-2023 évekre elfogadott helyi esélyegyenlőségi programja az alábbi táblázatban foglalta 
össze a gyermekek hátrányos helyzetével, a gyermekszegénységgel kapcsolatos problémákat és 
tennivalókat: 
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A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

HH/HHH tanulók között magas a hiányzás, a nem 
fizetős szabadidős programok száma még mindig 
alacsony, a kompetencia-mérések nem minden 
esetben érik el az országos átlagot. Kevés a segítő 
szakember (pszichológus, fejlesztő pedagógus, 
stb.). 

Országos fejlesztési programokba való bekapcsolódás, 
módszertani képzések szervezése, segítő 
szakemberek bevonásának növelése, ingyenes 
szabadidős programok támogatása. 

Az oktatási-, nevelési-, kulturális-, sport és egyéb 
létesítmények nem megfelelő állapota, részbeni 
hiánya (tanuszoda, sportcsarnok, stb.). 

Az oktatási-, nevelési-, kulturális-, sport és egyéb 
létesítmények műszaki- és környezeti állapotának 
javítása, új létesítmények építése 

A felnőttoktatás szerepe is kiemelten fontos a szegregátumban lakók helyzetének javításához, hiszen az 
ott élők 69,2 %-a munkaképes korú, de ezen korcsoport közel kétharmada csak általános iskolát (vagy 
azt sem) végzett, azaz cca. 140 fő semmiféle szakképesítéssel nem rendelkezik. Az utóbbi években a 
közmunka valamelyes foglalkoztatást és jövedelmet biztosított ugyan, de ez hosszabb távon – a 65 éves 
nyugdíjkorhatárt figyelembe véve pl. az 50 évnél fiatalabbak számára – nem jelenthet perspektívát. Így 
feltétlenül szükséges lenne – a „szokásos” OKJ-s tanfolyamok mellett – a helyi gazdaság bevonásával, a 
foglalkoztatók munkaerőigényeinek megfelelő, célzottan a város/szegregátum alacsonyan képzett 
lakóira összeállított felnőttoktatási program összeállítása. A Roma Kisebbségi Önkormányzatnak 
jelentős szerepe és felelőssége lehet e program kialakításában is és a lakosság részvételi készségének 
megerősítésében, valamint a lemorzsolódás csökkentésében is.  
Ezen túl, a szegregátumból induló vállalkozások és önfoglalkoztatók számára a felkészítés, a gazdasági 
és jogi tanácsadás, valamint az első év(ek)ben a mentorálás biztosítása feltétlenül szükséges.  
 

A foglalkoztatottság növelése érdekében a képzésekkel elérhető munkaerőpiaci potenciál növelésén túl 
az idősebb alacsonyan képzett lakosság számára továbbra is a közfoglalkoztatás jelenthet lehetőséget. 
Emellett azon foglalkoztatók, vállalkozók támogatása (pl. iparűzési adókedvezmény adása) is 
javasolható, akik új munkahelyet hoznak létre az alacsonyan iskolázottak alkalmazására.  
 

Az életkörülmények javítása a képzettségi szint és a foglalkoztatottság emelésén túl a lakáskörülmények 
jobbá tételével, a környezet rendezésével és a közlekedési viszonyok javításával lehetséges. A város 
középtávú akcióterületi terveiben ezek – ha nem is célzottan a szegregációs területre kidolgozva – 
szerepelnek. A szegregátum körülményeit javítják az alábbi tervezett projektek: 

SZV akcióterület SZV1 fejlesztési terület: Szociális városrehabilitációs terület 
(szegergátum és környezetének) fejlesztése, a leszakadó és leszakadással 
veszélyeztetett városi területeken élők társadalmi integrációja, amely hozzájárul a 
népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség 
fenntartásához támogató szociális tevékenységekkel 

- K akcióterület K4 fejlesztési terület: a Kövicses patak mederrendezése, amely a 
Dankó utcát közvetlenül is érinti és az árvízveszély csökkentésével az itt élők 
közbiztonságát növeli, a környezet rendezettségét javítja, 

- E akcióterület E1 fejlesztési terület: a városi kerékpárút hálózat megépítése, 
melynek a Kövicses patak mentén vezetett ága a Dankó utcán halad, így 
közvetlenül érinti a szegregátumot, ezáltal a területet bekapcsolja a teljes várost 
feltáró, a munkahelyeket, az iskolákat és intézményeket elérő kerékpárút 
hálózatba. 

- E akcióterület E2 fejlesztési terület: városi zöldfelületek fejlesztése, amelynek 
keretében az utcafásítások, közterület rendezések a szegregált területen is 
elvégzendők, ezáltal itt is javul a környezetminőség, a rendezettség, az 
intenzívebb növényállomány kedvező hatásai érezhetővé válnak, 

- E akcióterület E3 fejlesztési terület: Pásztó közvilágításának fejlesztése, amely a 
szegregátum utcáinak közvilágítását is javítja, 

- E akcióterület E4 fejlesztési terület: a leromlott városrész lakóutcáin a hiányzó 
burkolatok kiépítése, felújítása, amely szintén vonatkoztatható a szegregátum 
utcáira. 

A szociális munka intenzitásának és eredményességének erősítése fontos a területen - a fizikai 
környezet színvonalának emelése mellett. Ez nemcsak a munkaerőpiac-orientált képzésekre, hanem a 
társadalmi kapcsolatok erősítésére, a család-mentorálás szélesebb körű elterjesztésére, a krízisben levő 
családokkal való foglalkozásra, a családi csődvédelemre kell koncentráljon. Több településen pozitív 
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tapasztalatok vannak a kártyás közüzemi órák felszerelése nyomán, a közüzemi díjtartozások 
felhalmozódásának csökkentése/elkerülése érdekében, így itt is meggondolandó ennek alkalmazása. 

A város 2018-2023 évekre elfogadott helyi esélyegyenlőségi programja az alábbi táblázatban foglalta 
össze a mélyszegénységgel kapcsolatos problémákat és tennivalókat: 

 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküliség jelentős mértékű csökkenése 
mellett magas az általános iskolai végzettséggel 

nem rendelkező-, szakképzetlen-, érettségi nélküli 
munkanélküliek száma. Növekedett az 59 év 

feletti munkanélküliek száma 

Az általános iskolai végzettség, szakképzettség és 
érettségi megszerzésére vonatkozó képzések 

szervezése, egyéb elhelyezkedést segítő képzések 
(pl.:OKJ), programok  

Egészségügyi-családvédelmi, stb. ismeretek hiányosak Egészségügyi-családvédelmi, stb. ismeretek bővítése 

A lakásbérlés megkönnyítése Lakásfenntartási támogatás biztosítása 

Kevés a bér lakásállomány. Bérlakás állomány növelése. 

A hátrányos helyzetű területen nagyobb mértékű 
az infrastrukturális, szociális lemaradás 

Hátrányos helyzetű területek infrastrukturális, 
szociális, egyéb lemaradásának csökkentése 

 

3.2. Szegregálódással veszélyeztetett területek  

A szegregálódás veszélye elsősorban a központi várostesttől területileg is elkülönülő Mátrakeresztesen 
merülhet fel. Ez az a városrész, ahol a 2011. évi népszámlálás demográfiai és gazdasági adatai 
valamennyi városrész közül a legkedvezőtlenebbek (l. ITS vizsgálati munkarészek, helyzetértékelés 
2.3.2. A településrészek bemutatása c. fejezet Mátrakeresztesre vonatkozó részét). A területi 
elszigeteltség és a nem mindig kielégítő közlekedési kapcsolatok, a helyi intézmények hiánya ill. nem 
fenntarthatósága mind ilyen irányú folyamatokat indítanak. Ezért az ITS javaslatai között szerepel a 
helyben foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése, a helyi értékek megőrzésére alapozott 
turizmusfejlesztés, a közlekedési kapcsolatok javítása és a lakosság aktív bevonása a turisztikai 
fejlesztésekbe, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztésbe. Az akcióterületek közül az 
HM1, HM2, HM4, HM5 akcióterületek javaslatai Mátrakeresztes fejlesztésére vonatkoznak. 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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4.1. Külső összefüggések  
 

A külső összefüggések fejezetrész azt mutatja be, hogy a stratégia hogyan illeszkedik az EU célokhoz 
és az uniós támogatási rendszerekhez, az egyes ágazati stratégiákhoz, a megyei fejlesztési 
koncepcióhoz, a felsőbb szintű– országos/megyei - területfejlesztési és területrendezési 
tervdokumentumokhoz a település gazdasági, esélyegyenlőségi programjaihoz, a településrendezési 
eszközökhöz, az értékvédelmi rendeletekhez. 
Pásztó több ágazati fejlesztési stratégiával is rendelkezik,ezek többnyire szakági fejlesztési stratégiák, 
pl. Pásztó Város Gazdasági Programja, Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programja, Pásztó város 
Közoktatási Egyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Programja, Pásztó város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja. 
Az alábbiakban röviden a város meglevő tervezeteinek tartalmát vázoljuk fel, majd a fejezet végén egy 
összefoglaló táblázaton mutatjuk be, hogy az egyes városi és megyei stratégiák, fejlesztési programok 
témái az IVS melyik fejezetébe épültek be, illetve feltűntetésre kerül az is, hogy ezek a célok milyen EU 
támogatásokba illeszkednek. 
 

4.1.1. Az EU 2014-2020 tematikus céljaival és a hazai operatív programokkal való összhang 

Az alábbi táblázat a városi célok rendszerét állítja párhuzamba az EU 2014-2020 időszak kiemelt 11 
tematikus céljával, ill. a következő hét év hazai operatív programjainak prioritásaival. 

Pásztó tematikus céljai EU tematikus célok OP prioritások 
A népességmegtartó képesség 
javítása, a városi kötődés fokozása, 
az esélyegyenlőség és társadalmi 
szolidaritás erősítése 

 A foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése a népességvonzás, 
népesség megtartás érdekében 

 A társadalmi összetartozás és 
szolidaritás erősítése, a 
társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem 

 A szolgáltatások, 
programkínálat, sportolási, 
kulturális, szabadidős lehe-
tőségek bővítése a vonzerő 
növeléséért, az intézményi 
kapacitások és a közigazgatás 
hatékonyságának fokozása 

 Oktatási esélyegyenlőség, 
beruházás az oktatásba, 
készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba 

 A lakhatási lehetőségek javítása 

 Az idősek társadalmi 
integrálása, a növekvő 
idősgondozási igény kielégítése 

 A hátrányos helyzetű leszakadó 
rétegek társadalmi integrációja 

 

A foglakoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése 

GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 5 prioritás: foglalkoztatás 
növelése 
GINOP 6 prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 
TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
TOP 2 prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 

A társadalmi befogadás előmozdítása 
és szegénység elleni küzdelem 

TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
TOP 7. prioritás: CLLD típusú 
fejlesztések 
EFOP 1. prioritás:Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: beruházások a 
társadalmi együttműködés érdekében 

az intézményi kapacitások és a 
közigazgatás hatékonyságának 
fokozása 

TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
EFOP 1. prioritás: Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés érdekében 
EFOP 5. prioritás: pénzügyi eszközök 
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Pásztó tematikus céljai EU tematikus célok OP prioritások 
alkalmazása a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 

beruházás az oktatásba, készségekbe 
és az egész életen át tartó tanulásba 

TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
EFOP 4. prioritás: infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az info-kommunkiációs technológiákhoz 
való hozzáférés elősegítése és e 
technológiák használatának fokozása 

GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 

Munkahelyteremtés és a gazdaság 
versenyképességének növelése 

 A gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése, telephelykínálat 
biztosítása 

 A gazdaság 
versenyképességének 
fokozása 

 A megfelelő összetételű és 
minőségű munkaerőháttér 
biztosítása 

 A turisztikai infrastruktúra és 
programkínálat erősítése 

a KKV-k versenyképességének 
fokozása 

TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: Infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 6. prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 

a foglakoztatási lehetőségek bővítése 
és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

GINOP 1 prioritás: a kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének javítása és 
foglalkoztatásának ösztönzése 
GINOP 3 prioritás: infokommunikációs 
fejlesztések 
GINOP 5 prioritás: foglalkoztatás 
növelése 
GINOP 6 prioritás: versenyképes 
munkaerő 
GINOP 7. prioritás: turizmusfejlesztés 
TOP 1. prioritás: térségi 
gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás 
elősegítésére 
TOP 2 prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 

a kutatás, a technológiai fejlesztés és 
innováció megerősítése 

GINOP 2: kutatásfejlesztés és 
innováció 
GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az info-kommunkiációs technológiákhoz 
való hozzáférés elősegítése és e 
technológiák használatának fokozása 

GINOP 3: Infokommunikációs 
fejlesztések 
 

beruházás az oktatásba, készségekbe 
és az egész életen át tartó tanulásba 

TOP 5. prioritás: megyei és helyi 
emberi erőforrás fejlesztések, 
társadalmi együttműködés és 
foglalkoztatás ösztönzés 
EFOP 4. prioritás: infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 
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Pásztó tematikus céljai EU tematikus célok OP prioritások 
GINOIP 6. prioritás: versenyképes 
munkaerő 

A környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

GINOP 7. prioritás: a természeti és 
kulturális örökség megőrzése, 
védelme, elősegítése és turisztikai 
fejlesztése 

Városi arculatépítés, 
Környezetfejlesztés 

 A városvédő és 
hagyományőrző civil 
szervezetek támogatása 

 Az ökonomikus 
területgazdálkodás 
érvényesítése 

 A környezet és utasbarát 
közlekedés fejlesztése, a 
kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása 

 A „Fenntartható Zöld-Pásztó” 
program megvalósítása 
 

A társadalmi befogadás előmozdítása TOP 4. prioritás: helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 
EFOP 1. prioritás: Együttműködő 
társadalom 
EFOP 2. prioritás: Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében 
EFOP 3. prioritás: gyarapodó 
tudástőke 

az alacsony szén-dioxid kibocsátásra 
való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
kiemelten a városi területeken 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 

A környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

TOP 2. prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése, 
szociális városrehabilitáció 
KEHOP 3. prioritás: természeti 
értékeink jó kezelése 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználásnövelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
KEHOP 6. prioritás: fenntartható 
életmód és fogyasztás 
GINOP 7: Természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme 
turisztikai fejlesztése 
VP 4. prioritás: Mezőgazdasági és 
erdészeti ökoszisztémák helyreállítása 

A fenntartható közlekedés elősegítése TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés, fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés 

Felkészülés a klímaváltozásra, a 
megújuló energiaforrások 
kihasználásának bővítése, a 
természeti értékek megőrzése  

 

 Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

 A magántulajdonú 
lakásállomány energetikai 
korszerűsítésének támogatása 

 A széndioxid kibocsátás 
csökkentése 

 Pásztó és környezete 
klímastratégiájának elkészítése 
és a megvalósítás elindítása 

 A gépjármű-közlekedési 
szükséglet mérséklése, a 
kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása 

 A zöldfelületi hálózat erősítése 

 Klímavédelem a helyi 
mikroklíma javításával, a városi 

az alacsony szén-dioxid kibocsátásra 
való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
kiemelten a városi területeken 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
GINOP 4 prioritás: 
energiahatékonyság és megújuló 
energiahasználat növelése 

az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a kockázatok 
megelőzésének és kezelésének 
elősegítése 

KEHOP 2. prioritás: vizeink jó 
kezelése, árvízvédelem, vízgyűjtő 
fejlesztés, vízgazdálkodás 
TOP 2. prioritás: népességmegtartó 
településfejlesztés 
TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, önkormányzatok 
energiahatékonyságának és megújuló 
energiahasználatának növelése 

a környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

TOP 2. prioritás: vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
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Pásztó tematikus céljai EU tematikus célok OP prioritások 
zöldfelületek minőségi 
megújításával 

 Víztakarékosság 

 A lakosság környezet- és 
klímatudatosságának fokozása 

 

TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés 
TOP 4. prioritás: a helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése, 
szociális városrehabilitáció 
KEHOP 2. prioritás: vizeink jó 
kezelése 
KEHOP 3. prioritás: természeti 
értékeink jó kezelése 
KEHOP 4. prioritás: megújuló 
energiaforrás-felhasználásnövelése 
KEHOP 5. prioritás: hatékony 
energiafelhasználás 
KEHOP 6. prioritás: fenntartható 
életmód és fogyasztás 
GINOP 7: Természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme 
turisztikai fejlesztése 
VP 4. prioritás: Mezőgazdasági és 
erdészeti ökoszisztémák helyreállítása 

a fenntartható közlekedés elősegítése  TOP 3. prioritás: alacsony széndioxid 
kibocsátásra áttérés, fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés 

 

4.1.2. A településrendezési eszközökkel való összhang 

A településfejlesztési koncepció a helyi önkormányzat településpolitikai elképzeléseinek, célkitűzéseinek 
olyan összefoglaló dokumentuma, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és 
környezeti adottságait figyelembe véve meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési 
cselekvési programját. A településfejlesztési koncepció általában 15-20 évre kitekintő, a település 
fejlődési irányait meghatározó tervdokumentum, önkormányzati állásfoglalás. Pásztó 
Településfejlesztési Koncepcióját Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/208 (VI.28) 
határozatával fogadta el. Az ITS a településfejlesztési koncepcióval összhangban a fejlesztések 
fókuszában a helyi lakosság áll, egy támogató és értékteremtő, felelős és fenntartható város létrehozás 
a cél, amely biztonságot és megélhetést biztosít a helyiek számára. Olyan környezet kialakítása mely 
biztosítja a helyi identitástudatot, kötődést. 

A Településrendezési Tervek – Pásztó Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási Terve - 2018. évben ugyancsak felülvizsgálatra kerültek, mely szintén összhangban van a 
fejlesztési célokkal, azonban megállapítható, hogy a településszerkezetben alapvető változtatásokat a 
tervezett fejlesztések nem okoznak, a javaslatok illeszkednek a település adottságaihoz és 
lehetőségeihez. 
 

4.1.3. Nógrád megye Területfejlesztési Programjával (2014-2020) való összhang 
 

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Program megállapításai szerint a megye gazdasági helyzete 
kedvezőtlen. A történeti, domborzati adottságok miatt kialakult aprófalvas településhálózati szerkezet 
nem kedvezett az urbanizálódásnak. A megye ipara a rendszerváltás után jelentős mértékben 
visszaesett, ma fajlagosan itt a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP, az országos szintet meghaladó a 
népességcsökkenés és elöregedés. 
 

Pásztó helyzete relatív kedvező, mivel a fejlődési tengelyt képező 21. sz. út mellett fekszik, ami az É-D-i 
kapcsolatot is megteremti Hatvan, ill. az M3 autópálya irányába, valamint – az EU csatlakozás 
következtében remélhetőleg megélénkülő- határon átnyúló közös fejlesztések számára Szlovákia felé is. 
Ezért a megye területfejlesztési koncepciójában Pásztó térségével kapcsolatos felvetések: 

 együttműködés a Losonc – Salgótarján térség fejlesztésében, 

  aktív részvétel a 21-es út menti fejlődési tengely kialakításában, 

 részvétel a „Nógrád szíve” kulturális és ökoturisztikai fejlesztésekben (Hollókő világörökségi 
területhez aktívan kapcsolódva) 

Mind a határ menti együttműködésben, mind pedig a gazdasági és turisztikai fejlesztésekben a megyei 
koncepció első szintű szerepet jelöl Pásztó számára. A város – kedvező táji, környezeti adottságai révén 
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- kapcsolódni tud a megyei fejlesztési koncepció több célkitűzéseihez is. Ezeket az alábbi felsorolásban 
alászínezés jelzi. 

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 három fő fejlesztési irányt határoz meg: 

1. Fejlődő gazdaság 

a. KKv-k és nagyvállalatok élénkülő vállalkozói aktivitása 

b. jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása 

megerősítése 

c. ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, a hozzáadott érték növelése 

d. helyi értékekre épülő fejlődő, piacképes vidéki gazdaság 

e. meglevő potenciálokra építő innovációs centrumok létrehozása, megerősítése 

2. Aktív, kreatív, együttműködő társadalom 

a. a társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára 

b. elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása 

c. a jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató képzési rendszer 

d. a fiatalok elvándorlásának mérséklése 

e. integrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére 

3. Marasztaló élettér 

a. egészséges, emberközpontú, vonzó, megfizethető lakó és pihenő környezet 

b. korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatási rendszer, egyenlőtlenségek 

csökkentése 

c. modern szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér 

d. közlekedési csomópontok gyors elérhetősége 

e. fokozódó környezetbiztonság. 

Azok a fejlesztési témák, ahol Pásztó részvétele nem jelzett, vagy nem reálisak a településen – pl. 
meglevő potenciálra építő innovációs centrum – vagy nem igényelnek fejlesztést, mint pl. a közlekedési 
csomópontok gyors elérhetősége, mert ez a 21. sz. főút jelenleg folyó négynyomúsításával már 
biztosított, további fejlesztést nem igényel. 
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A Nógrád megyei Fejlesztési Program célkitűzéseit a következő ábra foglalja 
össze.

 
 

A megyei célok és az ITS célpiramisában meghatározott pásztói célok összevetését az alábbi táblázat 
mutatja: 

Nógrád Megye Fejlesztési Program céljai Pásztó ITS célkitűzései 

 
FEJLŐDŐ GAZDASÁG 
 

 
MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁG 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

 KKv-k és nagyvállalatok élénkülő vállalkozói 
aktivitása 

 Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú 
gazdasági tevékenységek meghonosítása 
megerősítése 

 Az ipari hagyományokon alapuló ágazatok 
megerősítése, a hozzáadott érték növelése 

 A helyi értékekre épülő fejlődő, piacképes 
vidéki gazdaság 

 A gazdasági infrastruktúra fejlesztése, 
telephelykínálat biztosítása 

 A gazdaság versenyképességének 
fokozása 

 A megfelelő összetételű és minőségű 
munkaerőháttér biztosítása 

 A táji-, természeti-, történeti-, kulturális 
adottságokra alapuló turisztikai infrastruktúra 
és programkínálat erősítése 
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AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ 
TÁRSADALOM 

A NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG 
JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS FOKOZÁSA, 
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS TÁRSADALMI 
SZOLIDARITÁS ERŐSÍTÉSE 

 a társadalmi depresszió kezelése, felkészítés 
a munkára 

 elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz 
való hozzáférésének javítása 

 a jövő iparágait és a hagyományos 
ágazatokat támogató képzési rendszer 

 a fiatalok elvándorlásának mérséklése 

 integrált térségi programok a szegénység és 
kirekesztettség kezelésére 

 

 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése a 
népességvonzás, népesség megtartás 
érdekében 

 A társadalmi összetartozás és szolidaritás 
erősítése, a társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység elleni 
küzdelem 

 A szolgáltatások, programkínálat, 
sportolási, kulturális, szabadidős lehetőségek 
bővítése a vonzerő növeléséért, az 
intézményi kapacitások és a közigazgatás 
hatékonyságának fokozása 

 Oktatási esélyegyenlőség, beruházás az 
oktatásba, készségekbe és az egész életen át 
tartó tanulásba 

 A lakhatási lehetőségek javítása 

 Az idősek társadalmi integrálása, a 
növekvő idősgondozási igény kielégítése 

 A hátrányos helyzetű leszakadó rétegek 
társadalmi integrációja 

 
MARASZTALÓ ÉLETTÉR 

VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZET-
FEJLESZTÉS, FELKÉSZÜLÉS A KLÍMA-
VÁLTOZÁSRA, A MEGÚJULÓ ENERGIA-
FORRÁSOK HASZNÁLATNAK BŐVÍTÉSE, A 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE  

 egészséges, emberközpontú, vonzó, 
megfizethető lakó és pihenő környezet 

 korszerű, elérhető intézményi struktúra és 
szolgáltatási rendszer, egyenlőtlenségek 
csökkentése 

 modern szolgáltatásokban bővelkedő városi 
élettér 

 fokozódó környezetbiztonság. 

 A városvédő és hagyományőrző civil 
szervezetek támogatása 

 Az ökonomikus területgazdálkodás 
érvényesítése 

 A környezet és utasbarát közlekedés 
fejlesztése, a kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása 

 A „Fenntartható Zöld-Pásztó” program 
megvalósítása 

 Önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítése 

 A magántulajdonú lakásállomány 
energetikai korszerűsítésének támogatása 

 A széndioxid kibocsátás csökkentése 

 Pásztó és környezete klímastratégiájának 
elkészítése és a megvalósítás elindítása 

 A gépjármű-közlekedési szükséglet 
mérséklése, a kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása 

 A zöldfelületi hálózat erősítése 

 Klímavédelem a helyi mikroklíma 
javításával, a városi zöldfelületek minőségi 
megújításával 

 Víztakarékosság 

 A lakosság környezet- és 
klímatudatosságának fokozása 
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4.2. Belső összefüggések  
 

A belső összefüggések fejezetrésznek a célok logikai összefüggéseit kell bemutatnia, azt, hogy a 
helyzetértékelésben beazonosított problémákra adnak-e megoldást a stratégia javaslatai. Itt kell 
foglalkozni a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásával is.  
 

4.2.1. A problémák és célok logikai összefüggése 

A stratégiai célok és tennivalók meghatározása olyan rendszerben történt, ami biztosítja, hogy a 
javaslatok a helyzetelemzésben feltárt problémák megoldásához nyújtsanak segítséget. 
A stratégia 2. fejezete tartalmazza a városrészi és az összvárosi problémák enyhítésére, 
megszűntetésére irányuló fejlesztési javaslatokat. Valamennyi ismertetésénél az alábbi szerkezet 
érvényesül, ami a problémák, a célok, az intézkedési csoportok és az azokhoz tartozó tennivalók és 
feladatok egymásra épülésével és egymás melletti bemutatásával már önmagában is biztosítja az 
összhangot: 

Átfogó stratégiai célok 

 Stratégiai részcélok 

  Lehetséges intézkedési csoportok 

   Tennivalók, feladatok 
 

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a problémákat, az azok megoldásához szükséges tematikus 
fejlesztési célokat, valamint az azokat megoldó akcióterületi fejlesztési területek felsorolását. 
 

T1 Tematikus cél megnevezése: népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása, 
esélyegyenlőség és társadalmi szolidaritás 

Problémák: a fenti TEMATIKUS céllal kapcsolatosan a helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész 
vizsgálatai szerinti problémák/veszélyek felsorolása 

o népességcsökkenés,  
o negatív vándorlási egyenleg,  
o elöregedés, alacsony vitalitási index,  
o munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság,  
o alacsony képzettségi szint, 
o társadalmi leszakadás, szegregációs, gondok 

T1/1 részcél az ITS-ben: a népességvonzás, a népesség megtartása érdekében a foglalkoztatási 
lehetőségek bővítése 

o a munkahelyek számának és minőségi választékának növelése 

az É-i, a D-i és a Ny-i iparterületek fejlesztése, a kiajánlható telephely kínálat gazdagítása, az iparterületek 

megközelíthetőségének és közmű ellátásának javítása, 

o családbarát, atipikus foglalkoztatási módok elterjesztése 

atipikus foglalkoztatók támogatása (pl. iparűzési adókedvezménnyel) 

o a munkaerő igényekhez alkalmazkodó képzések erősítése 

az élethosszig tanulás elterjesztése, továbbképzések, átképzések hatékonyságának növelése, ehhez a 

fizikai feltételek megteremtése a művelődési házak és a könyvtár, valamint az iskolák korszerűsítésével  

o kezdő vállalkozások támogatása képzéssel, tanácsadással, mentorálással, 

inkubátorház létesítése a Ny-i iparterületen  

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

o az É-i, a D-i és a Ny-i iparterületek fejlesztése, a kiajánlható telephely kínálat gazdagítása, az iparterületek 

megközelíthetőségének javítása, (ÉK1,DK1, Nyk1)  

o az élethosszig tanulás elterjesztése, továbbképzések, átképzések hatékonyságának növelése, ehhez a fizikai 

feltételek megteremtése a művelődési házak és a könyvtár, valamint az iskolák korszerűsítésével (V1, V4, 

SZV1, HM2) 

o az atipikus foglalkoztatók támogatása (pl. iparűzési adókedvezménnyel) 

T1/2 részcél az ITS-ben: a városi vonzerő növelése a népesség megtartása érdekében 

o közösségi terek és összefüggő gyalogos rendszer kialakítása,  

o városképjavítás, a rendezettség fokozása 

o a környezetszennyezettség csökkentése, 

o  a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése 

a helyi mikroklíma kialakítása érdekében árnyékoló és párásító/hűtő (víz)felületek kialakítása 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

a városközponti rehabilitáció folytatása, (V1, V2)  
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a zöldfelületi rendszer javítása, további közterek rendezése, parkosítása, (V2, E2) 

forgalomcsillapított övezetek és gyalogos rendszer kialakítása, a Fő utca rendezése, a Csillag tér átépítése 

akcióterv (V5)  

a településvédő kül- és belterületi fásítások, erdősítések végrehajtása, (E2) 

a széndioxid kibocsátás csökkentése, önkormányzati épületek energiaracionalizálása, a megújuló energiák 

használati arányának növelése (V1, V4, SZV1, HM2, HM3) 

a gépjármű-közlekedési szükségletek csökkentése, összefüggő kerékpárút hálózat kiépítése a munkahelyek 

és intézmények megközelítésére (V4, E2) 

T1/3 részcél az ITS-ben: A társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítése, a társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

o a közbiztonság fokozása 

o esélyegyenlőség biztosítása 

o az önkéntes munkalehetőségek bővítése, civil szervezetek támogatása 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

a balesetveszélyes közlekedési csomópontok átépítése, biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése, további 

térfigyelő kamerák felszerelése az indokolt helyeken, (V4, E1) 

akadálymentesítés a közterületeken és intézményekben (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, SZV1, HM1, HM2, HM3, 

HM4, HM5) 

o a leszakadó, szegregálódó rétegek társadalomba integrálása oktatással, mentorálással, felzárkóztatással és 

tehetséggondozással, ehhez a fizikai körülmények megteremtése (SZV1)  

60+ program kidolgozása és elindítása, az aktív és társadalmilag hasznos időskor lehetőségeinek, 

feltételeinek és szervezeti hátterének megteremtése 

T1/4 részcél az ITS-ben: A szolgáltatások, programkínálat, sportolási, kulturális, szabadidős lehetőségek 
bővítése a vonzerő növeléséért, az intézményi kapacitások bővítése 

o a szociális és egészségügyi hálózat minőségi javítása 

o a gyerekjóléti és oktatási intézmények hatékonyságának növelése 

o a kulturális élet élénkítése, „Családbarát  Pásztó” megvalósítása 

o sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

orvosi rendelő felújítása (HM3)  

az iskolák felújítása, sportlétesítményekkel bővítése, óvodák korszerűsítése (V3, NyK4) 

a kultúrházak korszerűsítése, a könyvtár funkcióbővítő felújítása (V1, HM2) 

a történeti városközpont kulturális kínálatának élénkítése, interaktív múzeum kialakítása (V1, V2)  

strand felújítása, a sporttelep rekonstrukciója (V3, NyK3) 

a szabadidőpark és kalandpark fejlesztése (V2, HM1) 

a víztározó és környéke fejlesztése, tanösvények, sportreptér fejlesztése (HV1) 

erdei iskola kapacitásnövelő korszerűsítése (HM4) 

T1/5 részcél az ITS-ben: A lakhatási lehetőségek javítása 

o a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása  

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

- önkormányzati bérlakások felújítása (SZV1) 

T1/6-1/11 részcél az ITS-ben: A hátrányos helyzetű leszakadó rétegek, fogyatékkal élők, idősek társadalmi 
integrálása, oktatási és foglalkoztatási esélyegyenlőség 

o aktív, társadalmilag is hasznos időskor 

o napközbeni idősellátás növekvő igények szerinti kapacitásbővítése 

o a családi kríziskezelés szélesítése 

o felzárkóztatás és tehetséggondozás, az élethosszig tanulás terjesztése 

o közszolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés 

o speciális képzési, fejlesztési rendszerek bevezetése 

o családgondozás, tájékoztatás, jogvédelem 

o komplex akadálymentesítés  

o női és családbarát foglalkozatás, fogyatékkal élők foglalkoztatásának fejlesztése 

o humán infrastruktúrák, intézmények fejlesztése  

o „Családbarát Pásztó” 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

60+ program kidolgozása és elindítása, az aktív és társadalmilag hasznos időskor lehetőségeinek, 

feltételeinek, szervezeti hátterének és helyszíneinek megteremtése ( V1, V2, V3, V5, V6, V7, SZV1, HM1, 

HM2, HM3, HM5) 

akadálymentesítés a közterületeken és intézményekben (V1, V2, V3, V5, V6, V7, SZV1, HM1, HM2, HM3, 

HM5) 

a leszakadó, szegregálódó rétegek társadalomba integrálása oktatással, felzárkóztatással és 
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tehetséggondozással, ehhez a fizikai körülmények biztosítása (V4,  SZV1) 

iskola, kultúrház, könyvtár fejlesztés, funkcióbővítő korszerűsítés (V1,V4, NyK4, HM2) 

 

T2 Tematikus cél megnevezése: a gazdaság versenyképességének növelése, munkahelyteremtés, 
turizmusfejlesztés  

Problémák: a fenti TEMATIKUS céllal kapcsolatosan a helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész 
vizsgálatai szerinti problémák/veszélyek felsorolása 

o visszaeső, nem versenyképes gazdaság, alacsony egy főre jutó GDP 
o gazdasági befektetések hiánya 
o az adottságokhoz képest fejletlen és folyamatosan csökkenő volumenű turizmus 
o magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság 
o a munkaerő alacsony képzettségi szintje 

T2/1 részcél az ITS-ben: Gazdasági infrastruktúrafejlesztés 

o támogatási ösztönző rendszerek kidolgozása, kiajánlható telephelyek kínálatának biztosítása, környezetbarát 

telephelyfejlesztés 

o meglevő telephelyek kapacitásnövelése 

o induló vállalkozások támogatása 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

meglevő É-i és D-i iparterületek bővítése (ÉK1, DK1)  

új – Ny-i - iparterület kialakítása, előkészítése a telephelykínálat érdekében (NyK1) 

a gazdasági területek közúti megközelíthetőségének javítása (Ék1, DK1, NyK1) 

a gazdasági területek környezetbarát, kerékpáros megközelíthetőségének kiépítése (E1) 

T2/2 részcél az ITS-ben: Gazdasági versenyképesség fokozása 

o értékesítési szövetkezet(ek) létrehozása 

o Tourinform iroda felállítása 

o a megújuló energiahasználatra ösztönzés 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

turista információs pontok fejlesztése, (V1, HM1, HM4, HM5) 

T2/3 részcél az ITS-ben: A megfelelő minőségű és összetételű munkaerő biztosítása 

o a középfokú (szak)képzés fejlesztése, 

o gyakornoki programok, vállalati képzések 

o felnőttképzés, átképzés, továbbképzés, informatikai és idegennyelvi képzések hatékonyságának növelése  

o élethosszig tanulás általánosabbá tételének fizikai feltételeinek biztosítása 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

iskolaépületek fejlesztése (V4, NyK4) 

kultúrházak, könyvtár funkcióbővítő korszerűsítése (V1, HM2) 

T2/4 részcél az ITS-ben: a turisztikai infrastruktúra és programkínálat erősítése 
o kereskedelmi szállásférőhelyek bővítése  

o a falusi turizmus programkínálatának változatosabbá tétele, a gasztronómiai kínálat bővítése 

o az erdei iskola kapacitásbővítő fejlesztése 

o a Hasznosi víztározó környéke, a sportreptér, a vár, a kalandpark fejlesztése 

o strand rekonstrukció 

o sporttelep rehabilitáció 

o a városközponti rehabilitáció folytatása és turisztikai hasznosításának intenzifikálása 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

szállásférőhelyek kapacitásnövelése (V1, HM1, HM4, HM5)  

a falusi turizmus programkínálatának változatosabbá tétele, a gasztronómiai kínálat bővítése (HM1, HM4, 

HM5) 

az erdei iskola kapacitásbővítő fejlesztése (HM4) 

a Hasznosi víztározó környéke, a sportreptér, a vár, a kalandpark fejlesztése (HV1) 

strand rekonstrukció(V3) 

sporttelep rehabilitáció (NyK3) 

a városközponti rehabilitáció folytatása és turisztikai hasznosításának intenzifikálása (V1, V2)  

 
T3 Tematikus cél megnevezése: városi arculatépítés, környezetfejlesztés, ökonomikus 
területgazdálkodás 

Problémák: a fenti TEMATIKUS céllal kapcsolatosan a helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész 
vizsgálatai szerinti problémák/veszélyek felsorolása 

o nem vonzó, rendezetlen városi (köz)területek, utcaképi törések,  

o helyenként leromló, elhanyagolt, kevéssé karbantartott épületek 

o az épített értékek nem kellő hasznosulása a városi vonzerőben és turizmusban 

o alulhasznosított, használaton kívüli területek, épületek 
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o hiányos utcafásítások 

 
T3/1 részcél az ITS-ben: a városvédő, hagyományőrző civil szervezetek megerősítése 

o a lakossági aktivitás fokozása az örökségi értékek és városkép fenntartásában, javításában 

o helyi értékvédő körök, gyűjtemények létrehozása és az értékek turisztikai bemutatásában civil részvétel 

o lakóhelyi környezetesztétikai és utcaképi védelem 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

civil részvétel fokozása a lakókörnyezeti színvonal emelésében, a lakókörnyezet rendezésében, 

növényzetesítésében (V1, V2, HM1) 

civilek aktív részvétele a régészeti terület idegenforgalmi bemutatásában, interaktív múzeum kialakításában 

(V1) 
T3/2 részcél az ITS-ben: az ökonomikus területgazdálkodás érvényesítése 

o alulhasznosított és használaton kívüli belterületi ingatlanok használatba vétele 

o belterület növekedés korlátozása, belső területi tartalékok kihasználása 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

hasznosítatlan, üresen álló gazdasági telephelyek hasznosítása  

használaton kívüli ingatlan önkormányzati lakásokká átalakítása szociális városrehabilitáció keretében (SZV1) 
T3/3 részcél az ITS-ben: környezet és utasbarát közlekedés megvalósítása 

o gépjármű közlekedési szükségletek csökkentése, a közösségi és kerékpáros közlekedés fejlesztése 

o a vasútállomás és környékének rehabilitációja 

o közlekedésbiztonság fokozása, veszélyes csomópontok átépítése 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

összefüggő kerékpárút hálózat kiépítése (E1) 

a vasútállomás környékének rendezése, buszforduló, parkoló, utas-tájékoztató és ellátó (V6) 

balesetveszélyes csomópontok átépítése három helyen (V5) 

lakóutcák színvonalának emelése, leromlott állapotú utcák javítása (E3) 
T3/4 részcél az ITS-ben: „Fenntartható Zöld Pásztó” program 

o közterületek és magánkertek növényzet-intenzitásának növelése, növényzeti árnyékolók, pergolák 

o közterületeken szárazságtűrő növények alkalmazása a fenntartási költségek csökkentése érdekében 

o „épületzöldítés”, sövények, tűzfal befuttatások  
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

közterületi növénypótlások, állományjavítás közterek, parkok rendezése, a növényzet felújítása (V1, V2, HM1, 

E2) 

 
T4 Tematikus cél megnevezése: felkészülés a klímaváltozásra, a megújuló energiák használatának 
fokozása, természeti értékek megőrzése 

Problémák: a fenti TEMATIKUS céllal kapcsolatosan a helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész 
vizsgálatai szerinti problémák/veszélyek felsorolása 

o energiapazarló épületállomány, gazdaságtalan energiafelhasználás 

o a széndioxid kibocsátást csökkenteni, a megújuló energia használatot növelni kell az EU irányértékek felé 

elmozdulás érdekében 

o nem elég környezettudatos lakossági szemlélet 

o a városi klímastratégia hiánya 

o nem környezetbarát közlekedési rendszer 

o a zöldfelületi rendszer hiányosságai 
T4/1 részcél az ITS-ben: önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

o épületek hőszigetelése 

o épületek fűtési rendszereinek korszerűsítése, fűtőanyagváltás, megújuló energiahasználat elindítása 

o nyílászárók cseréje, rekuperációs szellőztetési rendszerek beépítése 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 
iskolaépületek, művelődési házak, orvosi rendelő, könyvtár energia-racionalizálása, nyílászárók, fűtési 

rendszerek cseréje, homlokzati hőszigetelés, árnyékolástechnika (V1, V4, Nyk4, HM2) 
T4/2 részcél az ITS-ben: a magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítésének ösztönzése 

o a lakossági energiatudatosság fokozása, ismeretterjesztés, informálás 

o pályázati lehetőségekről információ, pályázati (szellemi) támogatás nyújtása 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 
a lakossági energiatudatosság és környezet-érzékenység fokozása 

központi pályázati lehetőségek ismertetése, figyelem felhívás 

segítség biztosítása lakossági energetikai korszerűsítési pályázatíráshoz, energetikai tanúsítvány 

elkészítéséhez 
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T4/3 részcél az ITS-ben: a széndioxid kibocsátás csökkentése 
o a fosszilis energiahasználat háttérbe szorítása, megújulók használatának növelése 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 
a gázenergia használat csökkentése, napenergia használat növelése (V1, V4, NyK4, HM2) 

biomassza energia hasznosítása, biogáz előállítás a szennyvíztelepen (E6) 
T4/4 részcél az ITS-ben: Pásztó és környéke klímastratégiájának kidolgozása és a megvalósítás elindítása 

o klímavizsgálatok, elemzések, klímastratégia összeállítása 

o a megvalósítási terv és ütemezés, szükséges intézkedések kidolgozása 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

a közterületi mikroklíma alakítás részletes terveinek kidolgozása, közterületi árnyékolástechnika a zöldfelületi 

intenzitás növelése (V1, V2, HM1, E2) 

hűtőfelületek, vízfelületek, párologtatás növelése  
T4/5 részcél az ITS-ben: a gépjármű-közlekedési szükséglet csökkentése 

o gépjármű közlekedési szükségletek csökkentése, a közösségi és kerékpáros közlekedés fejlesztése 

o a vasútállomás és környékének rehabilitációja 

Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 
az egész városra kiterjedő összefüggő kerékpárút hálózat kiépítése a munkahelyekhez és az 

intézményekhez, kerékpártárolók építése (E1) 

a vasútállomás környékének rendezése, közösségi közlekedés feltételeinek javítása, buszforduló (V6) 

T4/6, T4/7 részcélok az ITS-ben: a zöldfelületi hálózat erősítése, klímavédelem, helyi mikroklíma alakítás a 
városi zöldfelületek megújításával 

o összefüggő, területileg folyamatos zöldfelületi rendszer teljessé tétele 

o a növényzet intenzitás, lombtömeg növelése, többszintes növényállomány kialakítása 

o vízfolyások menti zöld-folyosók megőrzése, fokozása 

o közterületi mikroklíma alakítás árnyékolással, párologtatással 

o épületek hővédelme növényzettel, árnyékolással 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

közterület rendezések, utcakép javítások, közterek, gyalogos felületek használati értékének, berendezésének 

javítása (V1, V2, HM1, E3)  

zöldfelületi rendezések, állományjavítások (V1, V2, HM1)  
T4/8 részcél az ITS-ben: víztakarékosság 

o közterületek csapadékvíz gyűjtésének megoldása, esővíz gyűjtési kötelezettség rendszerének kidolgozása 

o a használati „szürke-víz” felhasználás ösztönzése 

o víztakarékos épületgépészet és városüzemeltetés 
Az akcióterületi tervekben és akciótervekben adott válasz a problémák megoldására 

a városi csapadékvíz-gyűjtés megtervezése és figyelembe vétele a csatornahálózat fejlesztésénél (ÉK1, DK1) 

lakossági szemléletformálás, tájékoztatás 

víztakarékos gépészeti felszerelések alkalmazásának előírása új építkezések esetén 

szárazságtűrő növényállomány alkalmazása a közterületeken (V1, V2, E2) 

 

4.2.2. A stratégiában javasolt tevékenységek összefüggései, egymásra gyakorolt 
(multiplikátor) hatásai 

A következő ábra mutatja be az egyes tematikus fejlesztési célok egymással való főbb kapcsolatait. 
Természetesen a kölcsönhatások sokoldalúak és áttetten is érvényesülhetnek, itt – az átláthatóság 
kedvéért - a közvetlen és direkt egymásra hatások kerültek csak kiemelésre. „Minden mindennel 
összefügg.” 
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5. A STARTÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 

KOCKÁZATAI 
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5.1 Gazdasági kockázatok, pénzügyi korlátok  

Az ITS-ben szereplő fejlesztések közül a 2.4.1. pontban kiemelésre kerültek azon fejlesztések, melyek 
Operatív Programból finanszírozhatóak.  Az Operatív Programok által finanszírozott fejlesztések 
többsége 100%-os támogatási intenzitású, így önkormányzati forrás ezen fejlesztésekhez nem 
szükséges.  

A Stratégia megvalósításának legjelentősebb gazdasági és pénzügyi kockázatát az alábbi külső 
kockázatok jelentik: 

- az operatív programok megvalósítása nem a megfelelő ütemben halad. Országos szinten a programok 
csúszása, illetve egy időben történő megjelenése munkaerőhiányt okozhat, mely hatásaként 
költségnövekedés lehetséges 

- megemelkedett költségeket a pályázati konstrukciók nem finanszírozzák 

- az önkormányzatnak nem áll módjában saját forrás biztosítása a megemelkedett költségek 
finanszírozására, ezért kétségessé válhat a programok megvalósítása 

- nem alakul ki az operatív programokból az a finanszírozási háttér, amely a bonyolult, nagy volumenű, 
hosszan tartó operatív városfejlesztési folyamatot a velük járó jellegzetes költségekkel összehangolt 
rendszerben, tervszerű, kiszámítható és gazdaságos folyamat keretében megvalósíthatóvá tenné; 

- a fejlesztési területek megszerzésének nehézségei miatt a munkahelyteremtő beruházások 
megvalósításához szükséges előfeltételeket az önkormányzat nem tudja biztosítani, ennek elmaradása 
következtében nem történnek meg a szükséges jelentős mértékű befektetések, amelyek a gazdaság 
fejlesztésének, a foglalkoztatás bővítésének és az ipari munkahelyek teremtésének a húzóerői 
lehetnének a térségben. 

- A városi életszínvonal növekedése nem lesz olyan mértékű, ami az elvándorlás mértékét 
csökkenthetné. 

 

5.2. Szervezet, szervezési akadályok 
 

Az ITS megvalósítására Pásztó nem rendelkezik önálló városfejlesztési társasággal, a feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el.  

A Polgármesteri Hivatal feladatai 
Szinte valamennyi hivatali részlegnek részt kell vállalnia az önkormányzati testület elé terjesztendő 
döntéselőkészítő anyagok kidolgozásában, annak elemzésébe, hogy melyik fejlesztési elképzelés 
milyen forrásokból, mikor és hogyan valósítható meg, egyáltalán valamennyi javaslat „belefér-e” a 2014-
2020 időszakba, az éves költségvetésekkel hogyan lehet szinkronba hozni a fejlesztéseket.  

A műszaki, építési fejlesztésekkel elsősorban a Városfejlesztési, valamint a Városüzemeltetési Osztály 
foglalkozik. Koordinálja a tervezési és megvalósítási feladatokat, kapcsolatot tart a külső műszaki 
szakmai szereplőkkel.  
A fizikai megvalósítással/építéssel/létesítéssel nem járó, de a sikeres és hatékony városfejlesztéshez, 
gazdasághoz és társadalmi átalakuláshoz elengedhetetlen társadalom/közösség fejlesztési feladatok 
jelentős része szervezési, kezdeményezési, folyamatos bonyolítói, működtetési, kooperációs feladat. 
Ezek jelentős része a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási és Szociális Osztályon, elsősorban a 
szociális és családügyi előadóknál jelentkezik, de másik része a Polgármesteri Hivatalon kívül, a 
szakmai szervezeteknél, a civil szférában és gazdasági koordinációs szerveknél (pl. kamarák) 
csapódik le. Sőt egyes tennivalók – pl. a társadalmi integrációval kapcsolatosak – valamennyi szférát 
érintik. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a szervezésnek, a megvalósítást támogató szervezetek 
létrehozásának és a társadalmi aktivitás fokozásának milyen kiemelt szerepe van a sikeres 
megvalósításban. 
Fontos feladat a civil szervezetekkel való szorosabb kapcsolat, új civil körök létrejöttének 
kezdeményezése, megszervezése, elindítása, kiemelten az önkéntes munkavállalás kultúrájának 
elindításával kapcsolatos szervezési tevékenységek (pl. civil oktatási mentorok hálózatának kialakítása 
az iskolahálózaton belül az egyéni foglalkozást igénylő tanulókhoz, vagy a szociális munkában és 
idős/családgondozásban részt vállaló önkéntesek megszervezésében).  
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A szakmai kamaráknak lesz több feladatuk gazdasági szervezetek koordinációjában, a vállalkozók 
közötti információ áramlás javításában, a kapcsolatok és együttműködés intenzívebbé tételében.  

A civil szervezetek aktivitásának fokozása, a nagyobb lakossági részvétel elengedhetetlen feltétele a 
sikeres, széles körűen elfogadott és hosszan fenntartható fejlesztéseknek. A civil szervezetek 
feladatkörébe tartozhatnak speciális, csak egy-egy réteget érintő, de fontos – pl. fogyatékkal élők 
életkörülményeinek javítása, egyes rétegek érdekérvényesítő képességének, jogvédelmének fokozása –
tennivalók, de lehetnek általános, az egész város lakosságára kiterjedő feladatok is. Ez utóbbiba 
tartoznak a környezettudatossággal, az örökségvédelemmel, az identitástudattal, a lokálpatriotizmus 
fokozásával kapcsolatos szemléletformálási tennivalók, melyek nagy része nem „központilag”, hanem a 
helyi közösségekben lehet eredményes.  

 
 

5.3 Ütemezési nehézségek, sorrendiség  

 

Az egyes fejlesztési területeknél jelzett ütemezést jelentősen befolyásolja a támogatások rendelkezésre 
állása, a pályázatok során dől el, hogy melyik lesz realizálható. A támogatások elnyerését követően – 
pályázattól függően – 2-3 év alatt megvalósítandó. A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása a város 
egésze szempontjából meghatározó erejű, azaz nemcsak önmagukban jelentősek, de a tovagyűrűző 
hatásuk, más fejlesztések beindítását is generálhatják. Az ütemezés nehézségét az is jelenti, hogy 
vannak projektek, melyek egymástól nem függetlenek, egymásra épülnek, illetve összhangot kell 
teremteni közöttük. Ilyenek például a gazdasági projektek és a külső közlekedési kapcsolatok 
fejlesztései. Az utóbbiak nélkül a gazdasági beavatkozások hatékonysága megkérdőjelezhető lenne.  
A fejlesztések sorrendiségének kérdése az egyes akcióterültek megvalósítása között is felmerülhet. A 
városközponti akcióterültekben előirányzott fejlesztési feladatok a város egésze szempontjából 
vitathatatlan, de az egyes városrészi érdekek is jelentősek lehetnek, melyek ezzel ellentétesen is 
hathatnak. Tehát több szempont alapján kell mérlegelni a sorrendiséget.  
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5.4 Érdekellentétek, társadalmi passzivitás, az érdekélődés hiánya  
 

Bár az ITS törekedett arra, hogy olyan fejlesztéseket tartalmazzon, amelyek – meggyőződésünk szerint 
– az egész város fejlődését segítik, és mindenki javára válnak, mégis jelentkezhetnek érdekellentétek, 
vagy legalábbis érdek különbségek. Ezek előfordulhatnak  
-- egyes városrészek, vagy 
-- egyes társadalmi csoportok, vagy 
-- a gazdaság egyes szereplői között. 

A városrészek között feszültség adódhat abból, hogy nagyon eltérő az egyes területeken jelentkező 
fejlesztési volumen, az egyes városrészek számára jelentkező támogatás. Ez adódhat egyes területek 
elmaradottságának megszűntetéséből, felzárkóztatásából, vagy más városrészek magasabb 
potenciáljának – pl. a városközpont – az egész város hasznára történő hasznosításából 
(vonzerőnövelés, turizmusfejlesztés, identitástudat erősítés, örökségvédelem, stb.) is. Ha a lakosság 
mélyebben megismeri a terveket és az azok mögötti indokokat, akkor az érdekkülönbségek 
mérsékelhetők. Ezért nagyon fontos, hogy a tervanyag úgy kerüljön több ízben összvárosi és 
városrészenkénti bemutatásra, hogy ne csak a „felszín” látszódjon, hanem a mögötte rejlő tartalom is.  

A társadalmi csoportok között ugyancsak nézeteltérés forrása lehet, hogy a leszakadó rétegek 
felzárkóztatása sok anyagi és szellemi erőforrást igényel. Feltétlenül szükséges a társadalmi 
tolerancia, majd a szolidaritás kölcsönös fejlesztése, amely a hozzáértő szakmai munka mellett 
rengeteg időt, energiát és forrást igényel. A (nagy)családosokra és a fogyatékkal élőkre fordítandó 
figyelem és eszközök talán könnyebben elfogadtathatók a teljes lakossággal, a szegregátum 
helyzetének javításával, felszámolásával kapcsolatosan az előkészítésre azonban kiemelt hangsúlyt 
kell fektetni és több időt és energiát fordítani.  

A gazdasági szereplők között – legalábbis az ITS következtében – nem várhatók jelentős 
érdekellentétek, a tervjavaslatok a fejlesztési irányokat jelzik. Mivel az ITS a gazdaság és a környezet 
érdekeinek összehangolását mindvégig szem előtt tartja, a környezetvédelem és a gazdasági 
fejlesztések konfliktusa sem várható.  

Az érdekellentétek jelentkezése megelőzhető, vagy erősségük tompítható, ha az ITS-t a lakosság 
széles körűen megismeri, elfogadja és magáénak érzi. Ezáltal a társadalmi passzivitás és 
érdektelenség is csökkenthető, remélhetőleg a társadalom legalább egy része aktivizálható. A 
tervismertetéseken hangsúlyozni kell az egyes intézkedések indokait és azt is, hogy az az egész 
városnak (és nem csak az érintett akcióterületnek) miért jó, milyen probléma/konfliktus megoldását 
segíti. A közvetlen, személyes „kérdezz-felelek” tervismertetések, a megvalósításban érdekeltek vagy 
érintettek (pl. vállalkozók, hangadó közvélemény formálók, aktív és vezető értelmiségi körök) számára 
célzottan megrendezett ITS ismertetések, vagy egy-egy probléma megoldására irányuló ismertetések 
hatása ezért meghatározó. Ezekre megfelelő időt, szakembert és pénzeszközt kell biztosítani. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE 
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6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési, nem beruházási jellegű önkormányzati 

tevékenységek  
 
A projektek megvalósulását segítő ösztönző-rendszer keretében leginkább az alábbi eszközök 
használhatók: 

- tervalku 
 - városmarketing stratégia 
 - ösztönzés, adókedvezmények, magántőke mobilizálása 
 

6.1.1. A tervalku 
 

A tervalku lehetőséget ad arra, hogy egyes városi/közösségi célok megvalósításához a befektetői 
(magán) tőke hozzájáruljon (pl. iskolaépítés/felszerelés, a befektetés környezetében levő közterületek 
színvonalas kialakítása/rendezése, környezetvédelmi beruházásokban való részvétel felvállalása, 
többlet parkolókapacitás megépítése és a város rendelkezésére bocsátása, stb.). Ennek fejében 
bizonyos építési kedvezményeket kaphat a várostól, pl.: a telek beépítési %-a – korlátozott mértékben, 
pl. 5 %-kal – megemelhető, az építménymagasság – ha a környezet és a városkép megengedi - kis 
mértékben megnövelhető, stb. Fontos, hogy a szabályozási tervben a tervalkuk lehetősége rögzítésre 
kerüljön a szabályzási terv várospolitikai rétegében. Ezáltal elkerülhetők a tervalkuk esetleges negatív 
városképi hatásai és az egyedi ad hoc megállapodásokból eredő korrupció lehetősége is kizárt. Ezért a 
szabályzási tervben rögzíteni kell, hogy hol, milyen módon és milyen mértékig adható tervalku-
kedvezmény- 

6.1.2. Városmarketing 
 

A projektek megvalósításának meggyorsításához, a zökkenőmentes realizáláshoz hatékony 
városmarketing tevékenység megszervezése elengedhetetlen. Ennek keretében a városnak aktív, 
tőkevonzó politikát kell folytatnia: 

 közzé kell tennie - a város honlapján és/vagy egyéb szakmai (gazdasági kamarák, ingatlan 
befektetők) honlapokon a fejlesztési lehetőségeket, az azokon elérhető lehetséges 
kapacitásokat, a beépítés szabályait/feltételeit, a területtel kapcsolatos környezeti 
korlátokat/feltételeket, hogy a tőkebefektetők a pásztói lehetőségekről információhoz jussanak 

 a befektetésre kiajánlható területeket és befektetési helyszíneket/lehetőségeket tendereztetni kell 

 tájékoztatásként a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a térségben rendelkezésre álló 
munkaerő nagysága/kvalifikáltsága, a rendelkezésre álló/biztosítható közműkapacitások, a helyi 
adók rendszere, elnyerhető kedvezmények/támogatások, stb. – adatokat is elérhetővé kell tenni 
részben a városi honlaphoz kapcsolva vagy a befektetési lehetőségeket ismertető honlapról 
közvetlenül megközelíthető módon 

 javasolt olyan térinformatikai tájékoztató rendszer kidolgozása, melyet az érdeklődők az 
interneten elérhetnek, ahol a város – elkészítendő, új - szabályozási terve olyan 
telekkereső/leválogató szoftverrel van összekapcsolva, hogy a befektetni kívánó vállalkozó az 
általa igényelt paramétereknek (funkció, teleknagyság, beépítési lehetőségek, stb.) megfelelő 
telkeket le tudja válogatni, ki tudja jelöltetni térképen és lista szerint egyaránt. Lehetőség van e 
szolgáltatás interneten keresztüli díjassá tételére is, így az önkormányzatnak a működtetés nem 
okozna többletköltséget 

 a Polgármesteri Hivatalban meg kell honosítani a befektetőkkel kapcsolatos „egyablakos 
ügyintézés”-t, ahol valamennyi információt egy helyen és egyszerre/gyorsan be lehet szerezni és 
az ügyintézés is egyben elintézhető. 

6.1.3. A magántőke mobilizálása ösztönzéssel (kedvezményekkel) 
 

A befektető vonzás eredményessége növelhető különböző előnyök adásával is: 

 kedvezményes áron telekbiztosítás – olyan esetben, ahol a beruházási terület önkormányzati 
tulajdonban van, vagy 

 adókedvezmények adásával, az iparűzési adó meghatározott idejű csökkentésével vagy 
elengedésével, az ingatlanadó mérséklésével új (munkahelyteremtő) beruházások, atipikus 
foglalkoztatási módok bevezetése, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása esetén. 

Fontos, hogy a befektetésből a város által nyert előny (pl. foglalkoztatás javulása) egyensúlyban legyen 
a kedvezményekkel, hogy Pásztó hosszú távon se váljon deficitessé.  
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6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása szervezeti 

kereteinek meghatározása  
 

6.2.1 Az önkormányzati integrált fejlesztések megvalósításához szükséges szervezeti 
keretek kialakításának okai, szükségessége 

 

Összességében elmondható, hogy Pásztón a 2014-2020 közötti időszakban a regionális operatív 
programok fejlesztési forrásainak hatékony felhasználásával nagymértékű előrelépés érhető el a 
városfejlesztések, különösen a gazdaságfejlesztések terén. A források felhasználásának eredményeként 
várhatóan középtávon az önkormányzat képes lesz – akár a közszféra minimális beavatkozása mellett - 
a magántőke mobilizálásával a város tudatos fejlesztésére. Másrészről várhatóan egyre több, a 
magántőke koordinációjával és bevonásával lezajló, megtérülő tevékenységeket finanszírozó projekt 
valósítható majd meg, különösen a gazdaságfejlesztés, azon belül az ipari vállalkozások, a hozzá 
kapcsolódó beszállítói hálózat és a turizmus fejlesztés területén.  
Az ITS megvalósításának és rendszeres aktualizálásának irányítását az Önkormányzat végzi. 
Az ITS megvalósításának irányításába beletartozik: 

- az ITS-ben előrevetített projektek megvalósítására irányuló operatív városfejlesztési tevékenység 
komplex előkészítésének, az előzetes és végleges akcióterületi tervek készítésének és 
végrehajtásának irányítása valamint ellenőrzése a tevékenységek teljes spektrumában 
- Az ITS-ben előrevetített projektek megvalósítására irányuló befektetés ösztönzési tevékenység 
irányítása és ellenőrzése 
- Az ITS-ben előrevetített projektek megvalósítására irányuló, operatív városfejlesztési 
tevékenység irányítása, ellenőrzése, és összehangolása az ágazati fejlesztési tevékenységekkel 
(gazdaságfejlesztési támogatások a vállalkozásoknak, mérnökképzés fejlesztése, köznevelés, 
közoktatás, szakképzés fejlesztése, egészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése, sport, 
rekreációs valamint az egészséges életmódot elősegítő szolgáltatások és lakossági tevékenységek 
fejlesztése, a közlekedési hálózat fejlesztése, energiahatékonyságot növelő és klímastratégiai 
fejlesztések végrehajtása) 
- A városmarketing tevékenység irányítása és ellenőrzése 
- Az Önkormányzat fejlesztési tevékenysége kommunikációjának irányítása és ellenőrzése 

Tekintettel arra, hogy az ITS, és az akcióterületi terv megvalósításának felelőssége az önkormányzaté, 
szükséges az új fejlesztési rendszereknek és pályázati elvárásoknak megfelelően kialakítani, ill. ahhoz 
igazítani a megvalósítás helyi intézményi kereteit is. Ez a megvalósításhoz szükséges apparátus 
fejlesztését igényelheti. 
 

6.2.2 A megvalósítás intézményrendszere 
 

A városfejlesztések megvalósítása az ITS, és az akcióterületi terv programelemekre bontása által 
valósítható meg.  
Az intézményrendszert az alábbi szereplők alkotják:  

Az Önkormányzat a városfejlesztések és az akcióterületi tervek megvalósításának alapvető 
letéteményese. Az önkormányzat dönt a pályázatok tartalmáról, az önrész vállalásáról, a támogatási 
szerződések megkötéséről és a konkrét (műszaki, megvalósítási) tervek elkészítéséről.  
Feladata a fejlesztések aktív és passzív résztvevői (megvalósításban résztvevők, ill. a megvalósítás 
„haszonélvezői” a lakosság és a gazdasági/társadalmi szereplők) integrálása is.  

Önkormányzaton belüli hatáskörök és kompetenciák: 
Képviselő-testület: A döntéshozatal fő szereplője a városi lakosság által megválasztott képviselőkből álló 
testület. A képviselő-testület fogadja el a városfejlesztéssel kapcsolatos rendeleteket, az integrált 
településfejlesztési stratégiát, a településfejlesztési koncepciót, melyek az operatív munka alapjait 
képezik. Éves szinten kötelezettség-vállalást tesz, melyet érvényesít az éves költségvetési rendeletben. 
Egyben elfogadja az éves és több éves megvalósulásokat is.. 
Állandó Bizottságok:Az Ügyrendi Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja és véleményezi a hatáskörébe tartozó kérdéseket a képviselő-
testület ülését megelőzően. 
Polgármesteri Hivatalon belül az alábbi osztályok szerepe meghatározó a megvalósítás során: 

o Városfejlesztési Osztály 
o Városüzemeltetési Osztály 
o Pénzügyi Osztály 
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o Intézményirányítási, Szociális és Szervezési Osztály 
A hivatal dolgozói az elmúlt 10 évben összességében közel 9 milliárd Ft nagyságrendű fejlesztéseket 
valósítottak meg, melynek során elsajátították a projektmenedzsment alapjait. 
A város vezetése az EU 2014-2020 tervezési, megvalósítási ciklusához, valamint a megtervezett 
projektekhez és az új kihívásokhoz igazodva az elmúlt években külön szervezeti egységként hozta létre 
a Városfejlesztési, valamint Városüzemeltetési Osztályát. Az osztályok több projekt megvalósításban 
tapasztalatot szerzett szakemberrel rendelkezik. 

A Polgármesteri Hivatal részben, mint az önkormányzati feladatok előkészítésének és végrehajtásának 
egyik szervezete, ill. részben, mint külső szervezet, hatóságként jelenik meg a megvalósításban.   
 

A külső szervezeteket a hatóságok, a szakértők, a civil szféra szereplői, a piaci szereplők, és az 
intézmények alkotják, akik egyben a megvalósítás aktív résztvevőinek egyik csoportját képez(het)ik. 
 

 

6.2.3 A Városfejlesztő Társaság  
 

Megfontolandó egy városfejlesztő társaság létrehozása, mely az önkormányzat szervezeti eszköze lehet 
a komplex városfejlesztési elképzelések megvalósítására. Az európai és a hazai gyakorlat alapján a 
városfejlesztő társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztése megvalósításának 
koordinálása, „levezénylése”.  
A városfejlesztő társaság konkrét feladatát, tevékenységi körét csak az ITS-ben feldolgozott 
városfejlesztési akciók ismeretében lehet pontosan meghatározni. 

1. Városfejlesztő társaság céljai: 
-- tőke koordináció (önkormányzati önerő csökkentése, működő tőke bevonása) 
-- a működő tőke beruházásainak segítése (hatósági eljárás, hitelkonstrukciók) 
-- a versenyszféra igényeinek felderítése 
-- a bevonás (partnerség) intézményesítése (érintett civil szervezetek, gazdasági szereplők és 

további intézmények, a lakosság bevonása) 
-- a projektek megvalósításában való részvétel  
-- a projekt nyereségorientáltsága. 

2. A Városfejlesztő társaság feladatai, tevékenysége:  
-- közreműködik a projekt helyzetelemzés elkészítésében 
-- projekt előzetes akcióterületi terv elkészítése során számba veszi a lehetséges eszközöket (külső 

partnerek, műszaki és humán infrastruktúra, pénzeszköz) 
-- közreműködik a döntés előkészítésben 
-- elkészíti az egyes pályázatokat/ közreműködik a pályázatok elkészítésében  
-- projekt tervezés munkafázisában meghatározza a szükséges eszközöket (humán infrastruktúra, 

műszaki infrastruktúra, forrásösszetétel) 
-- közreműködik a projekt kivitelezés műszaki megvalósításában 
-- ellátja a projektmenedzseri feladatokat 
-- akcióterületen belüli működő tőke általi beruházások ösztönzése és koordinálása 
-- projekt cégek létrehozásának ösztönzése 
-- segíti a működő tőke beruházást a hatósági eljárásban 
-- feltérképezi az önerőt kiváltó pénzforrásokat 
-- nyilvánosságot biztosít az egyes fejlesztési dokumentumoknak (ITS és akcióterületi terv) 
-- gazdaságfejlesztési marketing tevékenységet végez 
-- versenyszféra igényeinek felmérése, a piaci szereplők és az önkormányzati szféra közötti 
közvetítés 

A városfejlesztő társasággal szembeni bizalmatlanság ellensúlyozására, és legalitása, ill. elfogadottsága 
erősítése érdekében célszerű előírni a városfejlesztő társaság számára a szerződésben a fejlesztési 
programok megvalósításának nyomon követését. Ennek érdekében célszerű félévenként beszámolnia a 
képviselő-testületnek a kitűzött projektcélokkal összehasonlítva a megvalósult eredményekről, a 
felmerült problémákról, a pénzügyi előrehaladásról, lehetséges kockázatokról, illetve a projekttervben 
szükséges pl. ütemezési módosításokról.  
A városfejlesztő társaság gazdasági társaságként működhet, mert ez a szervezeti forma ösztönzi a 
szervezet vezetését garantáltan a hatékony gazdálkodásra.  
Optimális formája a vegyes tulajdonú gazdasági társaság.  
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A vegyes tulajdon ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat, aki 
kisebbségi tulajdonosként olyan külső partnereket (közszféra egyes szereplői, bankok, szakmai 
szervezetek) vonhat be a társaságba, akik általánosan érdekeltek a kijelölt városfejlesztési 
akcióterületeken végrehajtásra kerülő városfejlesztési akciók megvalósításában. Természetesen a külső 
partner kiválasztásában fontos szempont, hogy ezáltal a külső partner a projekt megvalósításából ne 
legyen kizárva (pl. közbeszerzési törvény szerinti összeférhetetlenségi szabályok) 
 

A városfejlesztő társaság optimális formája a tulajdonosi szerkezet szempontjából a vegyes tulajdonú 
forma, amihez a gazdasági társaságok elvileg lehetséges jogi formái közül a zártkörűen működő 
részvénytársaság tudja biztosítani a megfelelő szervezeti és működési feltételek lehetőségét.  
 

6.2.4 A fejlesztésekhez szükséges humán-erőforrás  

 
A helyi önkormányzatok jogszabályokban meghatározott feladatellátásai kisebb-nagyobb részben új 
funkciókkal, feladatokkal egészülnek ki. Itt a vállalt feladatellátáson kívül a stratégiai tervezői, valamint a 
projekt előkészítési és megvalósítási tevékenységekre kell gondolni. Az ITS-ben bemutatott projektek 
előkészületei több mint 1 évre nyúlnak vissza. A projektek Gazdasági Programban való elfogadtatása 
megtörtént, melyet az ITS tervezet is tartalmaz. 
Az ITS végrehajtásához a fent felsoroltakon túl – a városon kívülről - az alábbi szervezetek nyújthatnak 
szakmai segítséget, szakértői hátteret: 
- Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Salgótarján 

Az ügynökség szakemberei a járási és a városi önkormányzati projektek tervezését is koordinálták. 
Iránymutatásaik alapján kerültek megtervezésre főként az épületek energetikai fejlesztésével 
kapcsolatos projektjei, valamint a kerékpár utakkal, ipari területek kialakításával kapcsolatos tervei. 
Szükség esetén az ügynökség szakemberei segíthetik a projektek előkészítését és megvalósítását.  

Szükség lehet egyéb külső szakemberek bevonására is. Itt főként az épületek korszerűsítéséhez, zöld 

város, városközponti rehabilitáció, szociális nagyprojekthez, stb. illeszkedő tervezői, energetikai, 

költségvetési, tanulmánykészítési, stb. szakterületekre kell tervezni. 

 
 

6.3. A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok  
 
Pásztó kistérségi központ és járásközpont. Ebből kifolyólag állandó kapcsolatban áll a környező 
településekkel. 
Az ITS-sel kapcsolatban a települési együttműködések a tervezés előtti és tervezés alatti időszakban az 
alábbiak szerint alakultak: 

1. Az ITS készítését megelőzően egyeztetések történtek 
a. Kistérségi szinten, több települést érintően 
b. Településenként, két település között 
c. A 2014-2020-as projekt javaslatok kidolgozásakor 

2. Az ITS készítésekor 
a. Az ITS-hez szükséges adatszolgáltatás során (ingázási adatok, bejáró tanulók, stb.) 
b. A partnerségi terv elkészítésénél és megvalósításánál 
c. Az ITS előzetes egyeztetése során  
d. Az ITS készítésekor 
e. Az ITS szakhatósági egyeztetésén 

1. Az ITS készítését megelőző egyeztetések (településközi kommunikáció) 
A településközi kommunikáció (Mátraszentimre, Tar, Mátraszőlős, Kozárd, Szurdokpüspöki, 
Ecseg, Csécse, Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi) már az ITS kidolgozásának megkezdése előtt 
megtörtént, az egyeztetések több vonatkozásban is hatással vannak a pásztói ITS-re. 
a. Egyeztetések történtek: 

 a kistérségi önkormányzatok között a volt kistérségi társulás által működtetett 
intézmények: óvoda, általános iskola, idősek átmeneti otthona működtetése, valamint 
fejlesztési lehetőségeiről.  

 a pásztói általános iskola területére tervezett, már megpályázott sportcsarnok pályázati 
szakaszában folytatott egyeztetések a várható tanulói létszám alakulásáról, a fejlesztés 
pénzügyi forrásai összetételéről és a működtetés ütemezéséről. 
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 az idősek otthona működtetésével összefüggő házi riasztórendszer fejlesztése, 
működtetése több kistérségi települést is érintett. 

b. A települési önkormányzatok a saját közigazgatási területükön működő vállalkozások 
fejlesztési elképzeléseik megvalósításával kapcsolatban egyeztetéseket folytattak az érintett 
települési önkormányzattal, illetve képviselőivel. Ilyen módon került át Mátraszőlős 
közigazgatási területére a pásztói kazánokat gyártó cég fejlesztési projektje. 

c. Pásztó településfejlesztési stratégiájának kidolgozása előtt több projekt kapcsán történtek 
egyeztetések a Pásztói kistérség településeivel, elsősorban a környező településekkel. 
Az egyeztetések kisebb hányada vezetett olyan eredményre, amely a projektjavaslat 
elkészítését, véglegesítését és benyújtását eredményezte. 

A 2014-2020-as projektek tervezése alatt történt főbb egyeztetések: 
Az önkormányzati projektjavaslatok részletesebb kidolgozásával megbízott Nógrád Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Kft. munkatársai közvetítése, koordinálása által történt, ilyen volt 
többek között Pásztó városban kiépítendő kerékpárút terve, amely a legforgalmasabb 
intézmények, munkahelyek kerékpárút kapcsolatát biztosítaná Hasznos, Mátrakeresztes 
városrészekkel és a szomszéd településekkel (Szurdokpüspöki, Tar, Mátraszőlős) is. A 
kerékpárút jelentősége nem csak a megyén belüli települések, hanem a szomszédos Heves 
megye kerékpárút hálózatához is kapcsolódhat azáltal, hogy Mátrakaresztesen túl folytatódhat 
a Mátrába vezető kerékpárút kialakítása. A projekt tervezésekor az érintett településeken kívül 
egyeztetés történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel is. 

Egyeztetések történtek az általános iskola mindennapos testneveléséhez szükséges tornaterme, 
illetve az úszásoktatáshoz szükséges tanmedence kapcsán is a várható tanulói létszám, a 
fejlesztés és a működtetés ütemezése szempontjából. 

2. Az ITS előkészítésekor, készítésekor folytatott településközi kommunikáció 
Az ITS készítéséhez a vonatkozó - szabályokhoz kötött - előírások szerint számtalan 
adatszolgáltatás volt szükséges: 
a. A pásztói fejlesztésekkel, programokkal érintett önkormányzatoknál, vállalkozásoknál, 

település lakóinál kellett olyan kapcsolatot keresni, akik leginkább rendelkeztek hiteles 
információkkal. Az adatgyűjtés pontosságát a Munkaügyi Központ, a KSH adatbázis 
segítségével, valamint a helyi önkormányzat adatszolgáltatásának segítségével tudtuk elérni. 
Az adatszolgáltatás elősegítése érdekében a tervezői kérdőívre adott válaszokhoz is szükség 
volt településközi kommunikációra. Elsősorban azokhoz a válaszokhoz, amelyek a város és a 
környező települések kapcsolataira kérdeztek pl. foglalkoztatás, munkába járás, stb. 

b. Az ITS készítésére, egyeztetésre vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 
partnerségi egyeztetés szerinti érintettek köréről (államigazgatási szervek, az érintett területi 
és települési önkormányzatok, lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, 
vallási közösségek) és az egyeztetés szabályairól az önkormányzat döntött a partnerségi terv 
elfogadásával. A terv mellékletében szerepelnek azok a települési önkormányzatok, akikkel a 
szükséges egyeztetéseket le kellett folytatni. 

c. Az ITS készítésére, egyeztetésre vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint 
lefolytatott előzetes tájékoztatási eljárást a partnerségi tervben (is) szereplő települési 
önkormányzatok megkapták. Az írásbeli tájékoztatás, adatszolgáltatás, véleménykérés 
hatására több önkormányzattal megtörtént az ITS készítéséhez a kapcsolat felvétel (telefonon, 
személyesen, levélben). 
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6.4. Monitoring rendszer kialakítása  
 

6.4.1. Az ITS monitoringja 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósulását folyamatosan nyomon kell követni, hogy a 
kívánt ütemben és mértékben teljesülnek-e a benne kitűzött célok. 
A célok nyomon követése, a monitoring legfontosabb feladata: 

-- Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen mértékben halad a ITS 
célkitűzéseinek teljesítése, eltérés esetén be kell avatkozni, illetve a kívánt cél érdekében 
módosítani kell eszközöket. 

-- Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait és ezt szükség esetén az ITS-ben is 
megjeleníteni. 

-- Elemezni kell a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton megvalósított 
fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

-- Éves jelentést kell készíteni az elvégzett feladatokról, az ITS megvalósulásának 
előrehaladásáról. 

A monitoring feladatok elvégzésének felelőse az Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi- és 
Településfejlesztési Bizottsága. 
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat célszerű a település honlapján közzétenni, hogy a 
partnerek és a lakosság az ITS végrehajtás folyamatát figyelemmel tudja kísérni. Javasolt, hogy az 
önkormányzat évi egy alkalommal közmeghallgatást tartson az ITS megvalósításának állapotáról. 
 

6.4.2. Akcióterületek monitoringja 
 

Az akcióterületek célkitűzéseinek megvalósulását monitoring mutatók segítségével kell folyamatosan 
figyelni, hogy a program megfelelő ütemben, megfelelő hatékonysággal kerül-e végrehajtásra, valamint 
biztosítja-e a kitűzött célok elérését. 
A monitoring tevékenységben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata az 
akcióterületenként megjelölt indikátorok, ellenőrzési pontok segítségével ellenőrizni a projekt 
eredményeit és hatásait, illetve jelentős eltérések esetén vizsgálja annak okait, és szükség szerint 
kezdeményezi a program menetébe történő beavatkozást. A bizottság az egyes célok végrehajtásáért 
felelős szervekkel együttműködik. A tevékenységéről a begyűjtött információk, és a monitoring mutatók 
alapján jelentéseket készít. 

VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 
Az akcióterületek a – külső és belső – közösségi terek fizikai és tartalmi, funkcióbővítő korszerűsítését, a 
környezet esztétikai és minőségi állapotának javítását, az örökség védelmét, a gazdaságon belül a 
kereskedelem és az idegenforgalom fejlesztését szolgálják. A fejlesztések hatására a városközpont 
területei egységessé és rendezettekké válnak. Befejeződik a történeti városmag rehabilitációja, a 
felújított műemlékek aktívan hasznosításra kerülnek az idegenforgalomban. Az élményteli, megújult 
gyalogos terek és korszerű, funkció-gazdag közösségi létesítmények (könyvtár, művelődési ház) a 
városban élők közösségi életét gazdagítani fogják, és ezzel a települési kötődés erősödését szolgálják. 
A városba látogatókra kedvező hatással lesz a kulturált környezet, a régészeti terület, a kereskedőutca 
és a hozzá kapcsolódó pincerendszer, így növekszik az idegenforgalom és az abból származó bevételek 
is, a városrész és az egész város népességmegtartó képessége és társadalmi mutatói javulnak, megáll 
az elvándorlás. A városközponti és egyéb turisztikai fejlesztések együttes hatásaként az idegenforgalom 
az egész városban növekedni fog 
 
KÜLVÁROSI AKCIÓTERÜLETEK 
A külső városrészekben kétirányú fejlesztést irányoz elő az ITS: egyrészt a gazdaságfejlesztést, 
munkahelyteremtést, a foglalkoztatási és megélhetési lehetőségek javítását szolgálják az É-i, a D-i és a 
Ny-i iparterületi fejlesztéseket tartalmazó fejlesztési területek, másrészt a közösségi célokat, 
közösségfejlesztő intézmény-korszerűsítéseket, funkciógazdagítást, a rekreációs és sportlehetőségek 
javítását, közterület rendezéseket, biztonságosabb és esztétikusabb környezet kialakítását irányozzák 
elő. A fejlesztések hatására a jelenlegihez képest várhatóan 20-25 %-kal nő a munkahelyek száma, 
csökken a munkanélküliség, jelentősen növekszik a foglalkoztatás. A város a környező települések 
lakosságának egy része számára is munkalehetőséget biztosít. Ezzel párhuzamosan emelkednek az 
önkormányzati adóbevételek, ezáltal javul a város pénzügyi helyzete és fenntarthatósága. A korszerű új 
munkahelyek igénylik a magasabban képzett munkaerőt, így hozzájárulnak a fiatalok elvándorlásának 
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fékezéséhez és a lakosság iskolázottsági szintjét is felfelé húzzák. Ennek eredményeképpen jelentősen 
csökken, majd megáll a vándorlási negatívum, lassul az elöregedési folyamat, emelkedik az átlagos 
iskolázottsági szint.  
 
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS AKCIÓTERÜLET 
A KSH által lehatárolt területen (szegregátumban) élő népesség életkörülményei jelentősen eltérnek a 
városi átlagtól; a gyermekek aránya sokkal magasabb, az időseké sokkal alacsonyabb, míg a 
munkaképes korú lakosság aránya nagyjából megegyezik a városi átlaggal. A városi 0,51 vitalitási 
index-szel szemben a szegregációban élők vitalitási indexe 2,2. A fejlesztések hatására: A leszakadó és 
leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők társadalmi integrációja valósul meg, amely 
hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához 
támogató szociális tevékenységekkel. 

 

HASZNOS-MÁTRAKERESZTES AKCIÓTERÜLET 
Hasznos és Mátrakeresztes városrészekben turizmusfejlesztést és a népességmegtartó erő fokozását, a 
közösség erősítését, a programkínálat javítását, valamint a közösségi élet színtereként megjelenő 
Művelődési Ház korszerűsítését irányozza elő az ITS. A fejlesztések hatására a jelenlegihez képest nő a 
helyi munkahelyek száma, igen nagymértékben fejlődik az idegenforgalom, nagyobb lesz a 
kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, emelkednek a turizmus bevételei, az önkormányzati 
adóbevételek és a helyi lakosság jövedelme. Megmarad a nagyon jó, egészséges környezet, mégis 
biztosítottá válik a lakosság megélhetése. Az idegenforgalom magasabb képzettségi szintet igényel, ez 
ösztönzőleg hat a továbbtanulásra és lassítja az elvándorlást, sőt fiatal turisztikai vállalkozók 
betelepedését is vonzhatja, azaz fékezi az elöregedést. Ennek eredményeképpen lassul a 
népességcsökkenés. A meglevő É-i gazdasági terület és annak fejlesztési területe is Hasznossal 
határos, így a munkahelyek elérhetősége biztosított. Ez a népesség foglalkoztatottsági szintjében is 
tükröződik, mind a külvárosi területeknél, mind Mátrakeresztesnél magasabb a foglalkoztatottsági 
mutató. Ugyan az iparterületi fejlesztések nem Hasznos területén, de a közelben (is) lesznek, azok 
pozitív hatása várhatóan jelentős mértékben fogja érinteni a városrészt. Ezen túl a közösségi ellátást, a 
társadalom elégedettségét javító intézmény felújítások szerepelnek az ITS-ben: az orvosi rendelő 
korszerűsítése és családbaráttá alakítása, valamint a Művelődési Ház korszerűsítése.  
 
HASZNOSI VÍZTÁROZÓ AKCIÓTERÜLET 
A fejlesztések hatására a városba vonzott (turisztikai) befektetői tőke növekedhet, megvalósulás esetén 
a városi adóbevételek és lakossági jövedelmek emelkednek, javulnak a megélhetési lehetőségek és 
emelkedik az életszínvonal, ezzel Pásztó népességmegtartó képessége is. 
 
AZ EGÉSZ VÁROSRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSEK 
Ezek a fejlesztési területek a városban „szórtan”, több helyen jelennek meg, vagy ha egy helyen 
valósulnak meg, akkor hatásuk az egész városra szétterül. Céljuk elsősorban a város műszaki 
infrastruktúrájának javítása, új utak – pl. a teljes várost lefedő kerékpárút hálózat – kiépítése, a meglevők 
minőségi javítása, a víz- és csatornahálózat fejlesztése, a szennyvíztisztító korszerűsítése, technológia-
váltása, a közvilágítás fejlesztése, energiatakarékosságának javítása, a zöldfelületek fejlesztése, a 
növény-intenzitás növelése. A fejlesztések hatására jobbá, biztonságosabbá, színvonalasabbá válnak az 
infrastrukturális szolgáltatások, javul a környezetminőség, nő a közbiztonság, aminek lakossági 
elégedettséget emelő hatása lesz. Ez is hozzájárul a népesség megtartó erő növekedéséhez, a 
népességcsökkenés megállításához. 
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7. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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7.1 Közmű fejlesztési feladatok   
 

Az ITS akcióterületi fejlesztési területei között több is érinti a település közműhálózatának fejlesztését az 
új gazdasági, ipari területek közműellátásának biztosításával, az új területekre vezetett közművezetékek 
megépítésével. 
 

A gazdasági területek közműfejlesztésein túl az ITS-ben önálló fejlesztési területként szerepel a 
korábban már megkezdett beruházás folytatásaként, befejezéseként a Zagyván túli területek 
csapadékvíz elvezetésének II. üteme Az árvízveszélyt csökkenti, a közbiztonságot növeli az extrém 
csapadékokból származó hirtelen megnövekvő árvízi vízhozamok levezetését szolgáló, a Kövicses 
patak rézsűinek, támfalainak kiépítésével, felújításával, mederbővítésével. 
Pásztó közvilágításának fejlesztésének keretében energiatakarékos lámpatestek felszerelése és a 
hálózat bővítése is tervezett.  
 

7.2. Zöldfelület fejlesztési feladatok  
 

Az ITS-ben valamennyi tematikus célnak vannak zöldfelület fejlesztési vonatkozásai: A  

 T1 népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés fokozása tematikus célnak is része a 

városkép-javítás, a rendezettség fokozása, a közösségi terek minőségének és 

használhatóságának emelése,  

 T2 gazdaságfejlesztési célban elsősorban a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódik a zöldfelület 

fejlesztés, de az iparterületek rendezettségét, befektető vonzó erejét is növeli,  

 T3 városi arculatépítés, környezetfejlesztés célnak meghatározó része a „Fenntartható Zöld 

Pásztó” program,  

 T4 Felkészülés a klímaváltozásra célban ugyancsak alapvető a zöldfelületi hálózat erősítése, a 

növényzet-intenzitás és lombtömeg növelése, a közterületi árnyékolás fokozása.  

Ennek következtében a város egész területére kiterjedő önálló fejlesztési terület kiemelten foglalkozik a 
zöldfelület fejlesztéssel (E2), de mindegyik akcióterületen belül találhatóak olyan fejlesztési területek, 
melynek részeként a zöldfelületek javítása, növelése, növényállományuk megújítása is megvalósul (V2, 
HM1). 
 
 

7.3 Közlekedésfejlesztési feladatok  
 

7.3.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

A hálózati kapcsolatok elsősorban a 21. számú főút négynyomosításával és csomópontjainak 
korszerűsítésével kapcsolatban megváltoznak, melynek jelentős gazdaságélénkítő hatása lehet a város 
fejlődésére. 

7.3.2. Közösségi közlekedés 

Távlatban is a távolsági és helyközi autóbuszjáratok fogják lebonyolítani a közösségi közlekedés 
jelentős részét. A vasútállomás környékének rendezésével a jelenlegi 6 autóbuszállást célszerű 
autóbusz-állomás jellegűvé átalakítani esőbe állóval, utasforgalmi és szociális helységekkel. Az utóbbit a 
vasútállomás felvételi épületében is biztosítani lehet. 
A közösségi közlekedés színvonalát javítani fogja, ha az autóbusz – megállóhelyeknél esőbeállókat 
állítanak fel. 
A közösségi közlekedés kisebbik részét a MÁV fogja lebonyolítani. 
Pásztó – Hasznos mellett továbbra is számolni kell a Kisrepülőtér működésével. Ennek jó közúti 
kapcsolat biztosítandó. 

7.3.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros hálózat kialakításával csökkenthető a belváros leterheltsége, a környező települések 
összekapcsolásával biztosítható a munkaerő mobilitás. 

A gyalogos közlekedés igényeit továbbra is a gyalogjárdák elégítik ki. A városközpontban van 
forgalomcsillapított terület a romkert, a műemléki övezet térségében.  



PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

GYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                            VÁTERV95                                2015 

107 

7.3.4. Parkolás 

Parkolási igény főként a városközpontban és túlnyomórészt az üzletek környékén a legnagyobb. A 
parkolási igény a fejlesztések eredményként várhatóan nőni fog. A városközpont és térsége parkolási 
igényeinek megállapítására és ennek megfelelően a parkolóhelyek lehetséges helyeinek kijelölésére 
célszerű átfogó terv készítése. 
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