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Előzmények
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 147/2013.(VI.27.) Öh. számú határozata alapján 2013. évben eljárást indított
a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatára. A 2013-ban megindult felülvizsgálat célja a
2014-2020 időszakra vonatkozó városfejlesztési dokumentumok – Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia – elkészítése a meglévő dokumentumok
felülvizsgálatával, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8). Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján. A Rendelet értelmében a településfejlesztési koncepciót és a településfejlesztési
stratégiát a Rendelet szerint elkészített megalapozó vizsgálat alapján kellett elkészíteni és az
önkormányzatnak elfogadni. Az elkészült helyzetelemző és helyzetfeltáró megalapozó
tanulmányok részletesen foglalkoznak a város településhálózati helyzetével,
településrendezési eszközeivel. Áttekintik a település társadalmi, gazdasági helyzetét, az
önkormányzat gazdálkodását, természeti környezetét figyelmet fordítva az infrastrukturális
ellátottságra. A Közgyűlés 2014. február 14-én megfelelőnek értékelte és jóváhagyta
„Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” kiválasztott
fejlesztési irányait és a megalapozó vizsgálatot jelentő Helyzetfelmérést és Helyzetértékelést.
Az elkészült Településfejlesztési Koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat
településfejlesztési szándékait, a település jövőképét, valamint meghatározza a jövőkép
eléréséhez vezető stratégiai és tematikus célokat. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia –
illeszkedve a Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott jövőképhez – rögzíti a város
középtávú céljait, a stratégiai célokat, prioritásokat, bemutatja a prioritásokban
megnyilvánuló stratégiai részcélok és a területi célok közötti összefüggéseket. Meghatározza
a célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, kijelöli és lehatárolja az akcióterületeket. Az
ITS részét képezi az Anti-szegregációs Program (helyzetelemzés) és Anti-szegregációs Terv.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 141/2014. (IX.11.) Öh. számú határozatával
elfogadta „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” és
„Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” című
dokumentumokat. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadását követően a 20142020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési operatív program
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék
megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt
források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozata alapján Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 9,2 Mrd Ft fejlesztési forrást biztosított.
A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekben elkészített Integrált Területi Program (ITP)
a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának
szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési
időszakra vonatkozóan A 2014-es ITS jóváhagyását követően a Kormány 342/2014. (XII. 19.)
Korm. rendeletével módosította az egyes területrendezési, településfejlesztési és
településrendezési tárgyú kormányrendeletét, mely értelmében a szegregációs mutatók
határértékében változások történtek. Ez jelentős mértékben érintette a 2014. évben
elfogadott ITS részét képező Anti-szegregációs Tervet. Tekintettel arra, hogy ezen
szegregációs mutatók képezik a 2014-2020 időszak számos fejlesztésének alapját, így 2017.
évben szükségessé vált a KSH által lehatárolt szegregátumok átvezetése az Anti-szegregációs
Terven.
3A 2018. évi felülvizsgálat indoka a ITS-ben és ITP-ben foglalt fejlesztések összhangjának
megteremtése, egyes akcióterületek módosítása, az akcióterületi határok pontosítása.
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Vezetői összefoglaló
Az ITS gazdaságfejlesztési tartalma Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és
befektetésösztönzési stratégiáján alapul, ami az ITS keretében készült el 2014—ben az ITS
stratégiai céljainak valóra váltása és a város tőkevonzó képességének javítása, helyi
gazdaságának megerősítése érdekében.
A gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégia Salgótarján releváns adottságaira,
lehetőségeire épít. A kiindulási helyzet meghatározása az ITS Megalapozó Vizsgálata,
valamint 11 személyes interjú alapján történt. A munkát 4 salgótarjáni közhivatal, illetve
gazdaságfejlesztési szervezet, valamint 7 meghatározó helyi vállalkozás segítette vezetői
szintű személyes interjúval.
Az ITS, valamint a gazdaság- és befektetés-ösztönzési stratégia a jelenleg elérhető helyi
erőforrások kiaknázását, a helyi vállalkozások erősítését és a jövőbeni, munkahelyteremtő
külföldi működőtőke befektetések feltételeinek megteremtését célozza.
A gazdaságfejlesztés és befektetés-ösztönzés alapvető céljai az elvándorlás lassítása, majd
megállítása; új munkahelyek megteremtése, valamint Salgótarján újradefiniálása helyben,
majd újrapozícionálása belföldön és külföldön.
Az ITS-ben, valamint a gazdaság- és befektetés-ösztönzési stratégiában megfogalmazott
közép- és hosszú távú intézkedések, projektek nem kizárólag a már működő helyi
vállalkozásokat támogatják, hanem egyúttal a működőtőke sikeres bevonásának alapjaként
is szolgálnak.
A befektetéseket ösztönző gazdasági környezet nemzetközi, nemzeti és helyi szinten is
mindig számos tényező egymásra hatásától, komplex rendszerétől függ. Ezt tükrözik a fenti
célok elérését lehetővé tevő stratégiai intézkedések, projektek.
Salgótarján lehetőségeinek és kihívásainak ismeretében a gazdaságfejlesztés szempontjából
az alábbi stratégiai feladatok, projektek megvalósítása szükséges az ITS alapján:
1. Salgótarján regionális gyakorlati szakképzési központtá fejlesztése
2. Salgótarján a gyakorlati szemléletű felsőfokú pénzügyi és mérnöki képzések terén
országosan elismert képzési helyszínné fejlesztése
3. Salgótarjánban működő multinacionális gyártó cégek európai központtá fejlesztése
4. Salgótarján az üvegipari gyártás és üvegipari K+F európai gyártó központjává
fejlesztése
5. Legalább egy hazai vállalat pénzügyi szolgáltató központjának Salgótarjánba
telepítése, verseny egy nemzetközi projektért
6. A KKV szektor megerősítése, fejlesztése, új ipari munkahelyteremtő beruházások
megvalósítása
A Megalapozó Vizsgálat és az ITS egyik legfontosabb következtetése és üzenete a
gazdaságfejlesztés szempontjából, hogy a város fizikai, gazdasági és társadalmi
megújításához nélkülözhetetlen munkahelyteremtő beruházásokhoz Salgótarján MJV a város
közigazgatási területén belül nem tud a szükséges mennyiségben zöldmezős beruházási
területet biztosítani, ezért megkerülhetetlen középtávú városfejlesztési feladat a
barnamezős területek rehabilitációja annak érdekében, hogy az alulhasznosított, illetve
felhagyott ipari, közlekedési és heterogén funkciójú területeken az Önkormányzat építési-,
jogi- és fizikai szempontból jól előkészített, gazdaságosan beépíthető területeket tudjon
kínálni az ipari munkahelyeket teremtő befektetők számára.
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Szociális problémák, szegregáció
A területi vetületükkel is beazonosítható szociális problémák közül a legsúlyosabbat a
szegregáció jelenti. A szociológiai elemzésekben feltárt, és részletesen bemutatott alábbi
társadalmi folyamatok azonban azt jelzik, hogy a súlyos szegregációs problémák mellett a
város lakosságának általános elszegényedése és elöregedése ugyancsak jelentős szociális
városrehabilitációs és komplex városfejlesztési kihívásokat vetít előre, mint az alábbiakban
részletesebben bemutatott szegregációs probléma.
A jelenleg mértékadó antiszegregációs megközelítésből és a formálódó támogatási
rendszerben elérhetővé váló eszközök szempontjából az alábbiakban foglalhatóak össze az
ITS-ben foglaltak. Salgótarján Megyei Jogú Városban a KSH 2011-es népszámlálási adatai
alapján elkészített kartogram 2014. évben 7 szegregátumot és 5 szegregációval
veszélyeztetett területet azonosított be. 2014. év végén a szegregációs mutatók változásával
ezen területek száma jelentősen megnövekedett. Az új lehatárolás alapján jelenleg 11 db
szegregátumot és 4 db szegregációval veszélyeztetett terület található Salgótarjánban.
Salgótarjánban jelenleg a következő társadalmi folyamatok zajlanak:
• Városi lakosság folyamatosan csökken, a magasabb státuszú területek elöregednek.
• Az alacsony státuszú területeken egyre magasabb a gyerekek és fiatalok aránya.
• Alacsony a foglalkoztatási szint, nagy foglalkoztatók megszűnése jellemző.
• Jelen van az iskolai szegregáció. A középiskolákban tanulók közül a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók jelentős arányban jelennek meg a szakképző iskolákban,
ugyanakkor arányuk nagyon alacsony az érettségit adó intézményekben.
• az önkormányzati bérlakásállomány az értékesítési és bontási folyamatoknak
köszönhetően jelentősen csökkent, azonban a bérlakás állomány szerkezete
kedvezőtlen irányba tolódott el. A komfort nélküli lakások aránya 2016. évben 40%,
melyek teljes mértékben szociális alapon kerülnek bérbeadásra, bérlői alacsony
jövedelműek, akik a lakások műszaki állapotát sem képesek minden esetben
megőrizni.
A fentiek várható következménye, hogy ha a jövőben nem fog drasztikusan nőni az
elvándorlók aránya, akkor a szegénység intenzifikálódásával kell számolni. A társadalmi
egyenlőtlenségek növekedése összefügg a térbeli egyenlőtlenségek növekedésével, azaz az
elszegényedő lakosság egyre inkább szegregálódik.
Jelenleg a szegregátumok minden tekintetben rosszabb mutatókkal rendelkeznek, mint a
városi átlag, különösen az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság terén.
A szegregátumok 2008 óta térben nem igazán változtak. 2011-es népszámlálási adatok
alapján 2500-3000 salgótarjáni lakos élt hivatalosan szegregátumnak minősülő, vagy
szegregációval veszélyeztetett területen. Beavatkozások nélkül a szegregátumok kiterjedése
valószínűsíthető.
Az anti-szegregációs program legfontosabb céljai a következők: egyrészt törekedni kell a
szegénység mérséklésre az egész városban, másrészt különös figyelmet kell szentelni a már
szegregált, illetve a későbbiekben szegregációval fenyegetett területekre. A szegregált, vagy
szegregációval
fenyegetett
területekkel
kapcsolatos
beavatkozások
esetében
kulcsfontosságú az önkormányzati bérlakásszektor. A szegénység hosszú távú mérséklésének
egyik kulcsfontosságú eszköze a gyerekek, fiatalok helyzetének a javítása, a szegény
gyermekek humántőkéjébe történő befektetés. Az anti-szegregációs program a következő
elemeket tartalmazza: A bérlakáspolitikával kapcsolatban szükséges a bérlakás koncepció
folyamatos felülvizsgálata, a bérlakásban élők lakásbiztonságának, létbiztonságának
növelése, különös tekintettel a jogcím nélküli lakókra. Intézkedéseket kell tenni a
7
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bérlakásban élők rezsitartozásának mérséklése (pl. kártyás mérőórák felszerelése), illetve
bérlakásban élők széleskörű tájékoztatására az őket érintő változásokról. A kolóniaprogram
által érintett családok széleskörű támogatása szükséges. Mindezek mellett fontos a
szegregátumokat érintő programok hosszú távú fenntartása, a szegregátumokban élők
helyzetének folyamatos monitorozása.
Az oktatás területén a szegregáció mérséklése és megelőzése érdekében szükséges
Gyerekesély program és Tanoda program elindítása. Az alacsony státuszú lakosság
felzárkóztatása és integrálása érdekében szükséges foglalkoztatásuk elősegítése. Fontos a
partnerség kialakítása és fenntartása helyi és megyei civil szervezetekkel, illetve a városi
lakossággal.
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A városi szövet fizikai átalakítását szolgáló beavatkozások
A városi szövet fizikai átalakítását szolgáló beavatkozások az akcióterületek fejlesztésével az
ITS társadalmi, gazdasági és fizikai céljainak elérését segítik elő. A fizikai beavatkozások az
alábbi konfliktustérképen ábrázolt konfliktusok megoldását kívánják előmozdítani.
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Az ITS-ben meghatározott akcióterületeken tervezett fejlesztési projektcsomagok
végrehajtásával középtávon, 2014-2020 között történő, operatív városfejlesztés
eredményeként, a barnamezős területek rehabilitálásával, a lehetséges zöldmezős
beruházások megvalósításával, a lakótelepek energetikai megújításával, valamint komplex
rehabilitációjával 2030-ra a konfliktustérképen ábrázolt hátrányokból olyan előnyök
kovácsolhatók, amelyek Salgótarjánt - meglévő környezeti értékei kihasználására építve vonzó várossá teszik.
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Ezt a 2030-ra megcélzott állapotot jeleníti meg a "Salgótarján jövőképe" című tervlap. A
barnamezős területek helyét zöldbe ágyazott, városközponthoz és lakóterületekhez közeli,
szolgáltató központok, ipari és gazdasági területek foglalják el. A munkahelyi területek
mentén, illetve közelében helyezkednek el a város teljes hosszában a zöldbe ágyazott
nagyvárosias, korszerű lakóterületek (a mai lakótelepek) és kisvárosias városrészek, valamint
a kertvárosok, továbbá a változatos lakásállományt kiegészítő falusias beépítésű
lakóterületek. A heterogén lakáskínálatot nyújtó, különböző jellegű lakóterületek
egyenletesen oszlanak meg a város hosszában, így hosszabb távon fizikai és térbeli
szempontból is biztosított a népesség különböző csoportjainak keveredése, a város vegyes
szociális összetétele, a helyi közösség szegényebb, illetve kedvezőtlenebb társadalmi
helyzetű csoportjainak integrációja.
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1. Középtávú célok és azok összefüggései - a jövőkép, az átfogó célok és a részcélok rendszere
JÖVŐKÉP
2030-RA
ÁTFOGÓ CÉLOK
2030-RA

RÉSZCÉLOK

SALGÓTARJÁN MEGÚJULÓ, VONZÓ KÖZÉPVÁROS, GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT A BUDAPEST KÖRÜLI, KÖZÉP MAGYARORSZÁGI METROPOLISZ TÉRSÉG ÉSZAKKELETI KAPUJÁBAN
DIVERZIFIKÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI
FEJLŐDÉS, VIRÁGZÓ GAZDASÁG

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS

MEGÚJULÓ VÁROSI SZÖVET, VONZÓ
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

Növekedő gazdaság

Salgótarján és a Funkcionális Várostérség társadalmi
kohéziójának erősítése

A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és
közlekedési területek rehabilitációja

A város és a térség leszakadó, leszakadással
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és tartósan
munkanélküli népességének társadalmi - gazdasági
integrációja, visszavezetése a munka világába

A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése,
közintézmények energetikai megújítása

A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók társadalmi
integrációja az állam és az önkormányzat által működtetett
oktatási – nevelési, közművelődési, kulturális, sport, és
egészségügyi közszolgáltatások eszköztárának célzott és
összehangolt alkalmazásával

A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi
területek szociális rehabilitációja

A természetes népszaporulat és a bevándorlás
eredményeként egyaránt növekvő számú, gyarapodó
népesség, az elöregedés megállítása

A lakótelepek rehabilitációja strukturális és energetikai
megújítása

Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és pénzügyi –
gazdasági képzés Salgótarjánban

A befektetők, valamint a Salgótarjánban élők, vállalkozók
és munkát vállalók számára vonzó, szép, egészséges,
kényelmesen használható városi környezet kialakítása a
gazdaságfejlesztés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása
érdekében

Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a
foglalkoztatás növelése új befektetésekkel, zöldmezős és
barnamezős munkahelyteremtő beruházásokkal
Salgótarján és Funkcionális Várostérsége gazdasági és
társadalmi fejlődése érdekében
A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a
Salgótarjánban jelen lévő gazdasági társaságok fejlődése
előtt álló akadályok lebontása a Szabad Vállalkozási Zóna
adta lehetőségek kihasználásával a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében
A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások
és kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel a
befektetők által megvalósítható fejlesztésekhez szükséges
urbanizációs háttér megfelelő szintű szolgáltatásainak
biztosítása, a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében
A kutatási – fejlesztési – innovációs (K+F+I) tevékenység
fejlesztése
Salgótarján és határon átnyúló térsége turizmusának
fejlesztése a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében
A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel történő
ellátása, a Funkcionális Várostérség, és a tágabb
vonzáskörzet jó minőségű mezőgazdasági termékeinek
piaci pozicionálása

A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás,
egészségügy, kultúra, művelődés és sport területén, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő eséllyel
történő biztosítása
Magasan képzett fiatal és középkorú népesség
betelepítése Salgótarjánba kedvező munka- és lakhatási
lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű
közszolgáltatások biztosításával
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A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése
A város és a funkcionális várostérség harmonikus-,
zöldfelületi rendszerek fejlesztése, az egészséges
környezet-, ivóvíz- és szennyvízelvezetés fenntartható
biztosítása, környezet- és természetvédelem

A természetes népszaporulat és a bevándorlás
eredményeként egyaránt növekvő számú,
gyarapodó népesség, az elöregedés megállítása

A város és a Funkcionális Várostérség
leszakadó, leszakadással veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli
népességének társadalmi - gazdasági
integrációja, visszavezetése a munka világába

Salgótarján és a Funkcionális Várostérség
társadalmi kohéziójának erősítése

A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés,
oktatás, egészségügy, kultúra, művelődés és
sport területén, a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés egyenlő eséllyel történő biztosítása

A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók
társadalmi integrációja az állam és az
önkormányzat által működtetett oktatási nevelési, közművelődési, kulturális, sport, és
egészségügyi közszolgáltatások eszköztárának
célzott és összehangolt alkalmazásával

Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és
pénzügyi - gazdasági képzés Salgótarjánban

Magasan képzett fiatal és középkorú népesség
betelepítése Salgótarjánba kedvező munka- és
lakhatási lehetőségek, élhető városi környezet
és jó minőségű közszolgáltatások biztosításával

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS

Növekedő gazdaság

**

**

**

**

**

**

**

Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás növelése
új befektetésekkel, zöldmezős és barnamezős munkahelyteremtő
beruházásokkal Salgótarján és Funkcionális Várostérsége gazdasági és
társadalmi fejlődése érdekében

**

**

**

**

**

**

**

A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a Salgótarjánban jelen
lévő gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok lebontása a
Szabad Vállalkozási Zóna adta lehetőségek kihasználásával a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

**

**

**

**

**

**

**

A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és
kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel a befektetők által
megvalósítható fejlesztésekhez szükséges urbanizációs háttér megfelelő
szintű szolgáltatásainak biztosítása, a térség gazdasági fejlődése, a
foglalkoztatás növelése érdekében

**

*

*

**

*

**

**

A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I) tevékenység fejlesztése

**

*

*

*

*

**

**

Salgótarján és határon átnyúló térsége turizmusának fejlesztése a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

**

**

*

*

*

**

**

A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel történő ellátása és a
Funkcionális Várostérség, illetve a tágabb vonzáskörzet jó minőségű
mezőgazdasági termékeinek piaci pozicionálása

**

**

**

*

*

*

**

DIVERZIFIKÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI
FEJLŐDÉS, VIRÁGZÓ GAZDASÁG

** Közvetlenül összefügg vele, illetve közvetlenül erősít
* Közvetetten összefügg
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A befektetők, valamint a Salgótarjánban
élők, vállalkozók és munkát vállalók
számára vonzó, szép, egészséges,
kényelmesen használható városi
környezet kialakítása a gazdaságfejlesztés
urbanizációs előfeltételeinek biztosítása
érdekében

A barnamezős, alulhasznosított iparigazdasági és közlekedési területek
rehabilitációja

A lakótelepek rehabilitációja strukturális
és energetikai megújítása

A szociális település rehabilitációt
szükségessé tevő városi területek
szociális rehabilitációja

A városközpont funkcióbővítő
rehabilitációja és fejlesztése,
közintézmények energetikai megújítása

A hagyományos infrastruktúrák valamint
az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák
fejlesztése

A város és a funkcionális várostérség
harmonikus-, zöldfelületi rendszerek
fejlesztése, az egészséges környezet-,
ivóvíz- és szennyvízelvezetés fenntartható
biztosítása, környezet- és
természetvédelem

MEGÚJULÓ VÁROSI SZÖVET, VONZÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

Növekedő gazdaság

**

**

**

**

**

**

**

Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás növelése
új befektetésekkel, zöldmezős és barnamezős munkahelyteremtő
beruházásokkal Salgótarján és Funkcionális Várostérsége gazdasági és
társadalmi fejlődése érdekében

**

**

**

**

**

**

**

A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a Salgótarjánban jelen
lévő gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok lebontása a
Szabad Vállalkozási Zóna adta lehetőségek kihasználásával a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

**

**

**

**

**

**

**

A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és
kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel a befektetők által
megvalósítható fejlesztésekhez szükséges urbanizációs háttér megfelelő
szintű szolgáltatásainak biztosítása, a térség gazdasági fejlődése, a
foglalkoztatás növelése érdekében

**

**

**

*

**

**

**

A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I) tevékenység fejlesztése

**

**

**

*

*

**

*

Salgótarján és határon átnyúló térsége turizmusának fejlesztése a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

**

*

*

*

**

**

**

A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel történő ellátása és a
Funkcionális Várostérség, illetve a tágabb vonzáskörzet jó minőségű
mezőgazdasági termékeinek piaci pozicionálása

**

*

*

*

**

**

**

DIVERZIFIKÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS,
VIRÁGZÓ GAZDASÁG

** Közvetlenül összefügg vele, illetve közvetlenül erősít
* Közvetetten összefügg
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A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a
Salgótarjánban jelen lévő gazdasági társaságok
fejlődése előtt álló akadályok lebontása a Szabad
Vállalkozási Zóna adta lehetőségek kihasználásával
a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében

A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi
szolgáltatások és kereskedelem fejlesztése új
befektetésekkel a befektetők által megvalósítható
fejlesztésekhez szükséges urbanizációs háttér
megfelelő szintű szolgáltatásainak biztosítása, a
térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében

A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I)
tevékenység fejlesztése

Salgótarján és határon átnyúló térsége
turizmusának fejlesztése a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel
történő ellátása és a Funkcionális Várostérség,
illetve a tágabb vonzáskörzet jó minőségű
mezőgazdasági termékeinek piaci pozicionálása

Salgótarján és a Funkcionális Várostérség társadalmi kohéziójának
erősítése
A város és a Funkcionális Várostérség leszakadó, leszakadással
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli
népességének társadalmi - gazdasági integrációja, visszavezetése a
munka világába
A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók társadalmi integrációja
az állam és az önkormányzat által működtetett oktatási - nevelési,
közművelődési, kulturális, sport, és egészségügyi közszolgáltatások
eszköztárának célzott és összehangolt alkalmazásával
A természetes népszaporulat és a bevándorlás eredményeként
egyaránt növekvő számú, gyarapodó népesség, az elöregedés
megállítása
Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és pénzügyi - gazdasági
képzés Salgótarjánban
A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás, egészségügy,
kultúra, művelődés és sport területén, a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés egyenlő eséllyel történő biztosítása
Magasan képzett fiatal és középkorú népesség betelepítése
Salgótarjánba kedvező munka- és lakhatási lehetőségek, élhető
városi környezet és jó minőségű közszolgáltatások biztosításával

Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a
foglalkoztatás növelése új befektetésekkel,
zöldmezős és barnamezős munkahelyteremtő
beruházásokkal Salgótarján és Funkcionális
Várostérsége gazdasági és társadalmi fejlődése
érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS

Növekedő gazdaság

DIVERZIFIKÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, VIRÁGZÓ GAZDASÁG

**

**

**

*

*

**

*

**

**

**

**

*

*

**

**

**

**

**

*

*

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

*

*

**

*

**

**

**

**

**

**

**

** Közvetlenül összefügg vele, illetve közvetlenül erősít
* Közvetetten összefügg
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A lakótelepek rehabilitációja strukturális és
energetikai megújítása

A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő
városi területek szociális rehabilitációja

A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és
fejlesztése, közintézmények energetikai megújítása

A hagyományos infrastruktúrák valamint az
információ- és kommunikációtechnológiai
infrastruktúrák fejlesztése

A város és a funkcionális várostérség harmonikus-,
zöldfelületi rendszerek fejlesztése, az egészséges
környezet-, ivóvíz- és szennyvízelvezetés fenntartható
biztosítása, környezet- és természetvédelem

Salgótarján és a Funkcionális Várostérség társadalmi kohéziójának erősítése
A város és a Funkcionális Várostérség leszakadó, leszakadással veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli népességének társadalmi gazdasági integrációja, visszavezetése a munka világába
A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók társadalmi integrációja az állam és az
önkormányzat által működtetett oktatási - nevelési, közművelődési, kulturális,
sport, és egészségügyi közszolgáltatások eszköztárának célzott és összehangolt
alkalmazásával
A természetes népszaporulat és a bevándorlás eredményeként egyaránt növekvő
számú, gyarapodó népesség, az elöregedés megállítása
Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és pénzügyi - gazdasági képzés
Salgótarjánban
A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás, egészségügy, kultúra,
művelődés és sport területén, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő
eséllyel történő biztosítása
Magasan képzett fiatal és középkorú népesség betelepítése Salgótarjánba
kedvező munka- és lakhatási lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű
közszolgáltatások biztosításával

A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és
közlekedési területek rehabilitációja

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS

A befektetők, valamint a Salgótarjánban élők,
vállalkozók és munkát vállalók számára vonzó, szép,
egészséges, kényelmesen használható városi
környezet kialakítása a gazdaságfejlesztés
urbanizációs előfeltételeinek biztosítása érdekében

MEGÚJULÓ VÁROSI SZÖVET, VONZÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
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* Közvetetten összefügg
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A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és
kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel a befektetők által
megvalósítható fejlesztésekhez szükséges urbanizációs háttér
megfelelő szintű szolgáltatásainak biztosítása, a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

fejlesztéseA kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I) tevékenység

Salgótarján és határon átnyúló térsége turizmusának fejlesztése a
térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel történő ellátása
és a Funkcionális Várostérség, illetve a tágabb vonzáskörzet jó
minőségű mezőgazdasági termékeinek piaci pozicionálása

A város és a funkcionális várostérség harmonikus-,
zöldfelületi rendszerek fejlesztése, az egészséges
környezet-, ivóvíz- és szennyvízelvezetés fenntartható
biztosítása, környezet- és természetvédelem

A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a Salgótarjánban
jelen lévő gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok
lebontása a Szabad Vállalkozási Zóna adta lehetőségek
kihasználásával a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében

A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és közlekedési
területek rehabilitációja
A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése,
közintézmények energetikai megújítása
A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi területek
szociális rehabilitációja
A lakótelepek rehabilitációja strukturális és energetikai megújítása
A befektetők, valamint a Salgótarjánban élők, vállalkozók és munkát
vállalók számára vonzó, szép, egészséges, kényelmesen
használható városi környezet kialakítása a gazdaságfejlesztés
urbanizációs előfeltételeinek biztosítása érdekében
A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése

Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás
növelése új befektetésekkel, zöldmezős és barnamezős
munkahelyteremtő beruházásokkal Salgótarján és Funkcionális
Várostérsége gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében

MEGÚJULÓ VÁROSI SZÖVET, VONZÓ
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

Növekedő gazdaság

DIVERZIFIKÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, VIRÁGZÓ GAZDASÁG
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A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás,
egészségügy, kultúra, művelődés és sport területén, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő eséllyel
történő biztosítása

A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók társadalmi
integrációja az állam és az önkormányzat által
működtetett oktatási - nevelési, közművelődési,
kulturális, sport, és egészségügyi közszolgáltatások
eszköztárának célzott és összehangolt alkalmazásával

Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és
pénzügyi - gazdasági képzés Salgótarjánban

Magasan képzett fiatal és középkorú népesség
betelepítése Salgótarjánba kedvező munka- és lakhatási
lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű
közszolgáltatások biztosításával

A város és a funkcionális várostérség harmonikus-,
zöldfelületi rendszerek fejlesztése, az egészséges
környezet-, ivóvíz- és szennyvízelvezetés fenntartható
biztosítása, környezet- és természetvédelem

Salgótarján és a Funkcionális Várostérség társadalmi
kohéziójának erősítése

A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és közlekedési
területek rehabilitációja
A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése,
energetikai megújítása
A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi területek
szociális rehabilitációja
A lakótelepek rehabilitációja strukturális és energetikai megújítása
A befektetők, valamint a Salgótarjánban élők, vállalkozók és munkát
vállalók számára vonzó, szép, egészséges, kényelmesen
használható városi környezet kialakítása a gazdaságfejlesztés
urbanizációs előfeltételeinek biztosítása érdekében
A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése

A város és a Funkcionális Várostérség leszakadó,
leszakadással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és
tartósan munkanélküli népességének társadalmi gazdasági integrációja, visszavezetése a munka világába

MEGÚJULÓ VÁROSI SZÖVET, VONZÓ
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

A természetes népszaporulat és a bevándorlás
eredményeként egyaránt növekvő számú, gyarapodó
népesség, az elöregedés megállítása

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
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PRIORITÁSOK 2014-2020-RA

3.4.
A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és
hatékony felhasználására épülő, energiahatékony,
alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

3.3.
Fenntartható és környezetkímélő multimodális
közlekedési rendszer

3.2.
A városi szövet komplex fizikai megújítása

3.1.
A befektetők és a lakosság számára vonzó
urbanizációs háttérszolgáltatásokat nyújtó,
funkcionálisan megújult városi környezet

2.3.
Képzett, vállalkozásra és munka-vállalásra
alkalmas, dinamikusan növekvő számú népesség

2.2.
A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és
integrálása, befogadó társadalom

2.1.
Széleskörű és magas színvonalú közösségi
szolgáltatások és hatékony közigazgatás a helyi
közösséggel partnerségben

1.4.
Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs
és kommunikációs technológiák

1.3.
Jelentős K+F és innovációs aktivitás

1.2.
Magas szintű foglalkoztatottság

1.1.
Verseny-képes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és
mikrovállalkozások

STRATÉGIAI CÉLOK 2014-2020-RA

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása a jövőkép, az átfogó célok, a stratégiai célok és a prioritások összefüggő
rendszerében

Globális szinten versenyképes iparágak és vállalkozások
letelepítése, fejlesztése

Minőségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlő
eséllyel történő hozzáférés biztosítása

A rendelkezésre álló területet hatékonyan és gazdaságosan
kihasználó város kialakulásának előmozdítása a belváros és a
városközpont komplex rehabilitációjával és fejlesztésével, az
építészeti örökség integrált védelmével

K+F+I tevékenység, a "start up" cégek és a meglévő KKV-k
valamint a kreatív gazdaság fejlesztése

A 0-6 éves korú kisgyermekek létszámának
megfelelő bölcsődei, óvodai, családi napközis
kapacitások kialakítása, az intézmények
felújítása

Vonzó urbanizációs szolgáltatási hátteret nyújtó funkciók
kialakítása a városközpontban és az alközpontokban

Turizmus fejlesztése Salgótarjánban, és salgótarjáni központtal
a Funkcionális Várostérségben, valamint a város határon
átnyúló vonzáskörzetében

Zöldmezős és barnamezős ipari munkahelyteremtő valamint
K+F+I beruházások megvalósítása
Új típusú iparágak – finommechanika, szerelőipar, feldolgozó,
fémmegmunkáló ipar, stb. – megtelepítése
Korszerű erdőgazdálkodás, faipar-, illetve a fára mint
nyersanyagra települő iparágak fejlesztése, biomassza
felhasználásán alapuló energiatermelés fejlesztése

A barnamezős városrehabilitációs területeken a közszféra és a
magánszféra által végrehajtásra kerülő beruházások
A felsőoktatás újraindítása, mérnökképzés,
megvalósításához szükséges fizikai, infrastrukturális építési, jogi
gazdasági képzés
előfeltételek megteremtése, a nem önkormányzati tulajdonban
lévő, barnamezős, szlömösödő, illetve
alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése
Zöldmezős munkahelyteremtő ipari beruházások
Közösségi főiskola létesítése, képzés a felnőtt- megvalósítására alkalmas területek kialakítása a piaci szereplők
és a hátrányos helyzetű lakosság számára befektetéseihez szükséges fizikai, infrastrukturális és építési jogi
előfeltételek megteremtése érdekében
Fizikai és társadalmi szempontból hanyatló városi területek
Általános és középiskolai oktatás fejlesztése
szociális rehabilitációja, és a felújításra alkalmatlan telepek
felszámolása
A szakképzés fejlesztése

Lakótelepek komplex rehabilitációja, lakóépületeik hőszigetelése
és energetikai megújítása
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Az időskorú ellátó rendszer fejlesztése

3.4.
A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és
hatékony felhasználására épülő, energiahatékony,
alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

3.3.
Fenntartható és környezetkímélő multimodális
közlekedési rendszer

3.2.
A városi szövet komplex fizikai megújítása

3.1.
A befektetők és a lakosság számára vonzó
urbanizációs háttérszolgáltatásokat nyújtó,
funkcionálisan megújult városi környezet

2.3.
Képzett, vállalkozásra és munka-vállalásra
alkalmas, dinamikusan növekvő számú népesség

2.2.
A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és
integrálása, befogadó társadalom

2.1.
Széleskörű és magas színvonalú közösségi
szolgáltatások és hatékony közigazgatás a helyi
közösséggel partnerségben

1.4.
Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs
és kommunikációs technológiák

1.3.
Jelentős K+F és innovációs aktivitás

1.2.
Magas szintű foglalkoztatottság

1.1.
Verseny-képes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és
mikrovállalkozások

STRATÉGIAI CÉLOK 2014-2020-RA
PRIORITÁSOK 2014-2020-RA

A Funkcionális Várostérségben meglévő mezőgazdasági
területek aktív kihasználása az öntözéses földművelés és
kertészet, állattartás, a város és térsége egészséges, jó
minőségű helyi élelmiszerrel történő biztonságos és
fenntartható ellátása, és ezáltal a munkahelyteremtés céljából

Kertvárosi városrészek komplex fejlesztése

A szociális ellátó rendszer fejlesztése

A város energetikai megújítása a megújuló energiaforrások
fokozott kihasználására építve, valamint fenntartható és
hatékony városüzemeltetési fejlesztések

Az egészségügyi ellátó rendszer
fejlesztése

Az egészséges életmódot segítő közösségi rekreációs területek
fejlesztése és rehabilitációja

A közösségi szolgáltatások rendszerének
fejlesztése a kultúra, a közművelődés és
a sport területén

Az egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátást és a
vízbázisok védelmét biztosító fejlesztések, biztonságos
szennyvízelvezetés
Integrált, térségi közösségi multimodális közlekedési rendszer
kialakítása
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VIRÁGZÓ IPARI, KERESKEDELMI KÖZPONT

FVT*

10. városrész

9. városrész

8. városrész

7. városrész

6. városrész

5. városrész

4. városrész

3. városrész

Prioritások

2. városrész

Átfogó
célok

1. városrész

1.2. Az átfogó célok, a stratégiai célok, a prioritásokban megnyilvánuló stratégiai részcélok és a területi célok közötti összefüggések
bemutatása

Globális szinten versenyképes iparágak és vállalkozások letelepítése,
fejlesztése

*

*

*

*

*

K+F+I tevékenység, a "start up" cégek és a meglévő KKV-k, valamint a
kreatív gazdaság fejlesztése

*

*

*

*

*

Turizmus fejlesztése Salgótarjánban és salgótarjáni központtal a
Funkcionális Várostérségben, valamint a város határon átnyúló
vonzáskörzetében

*

*

*

*

*

*

Zöldmezős és barnamezős ipari munkahelyteremtő, valamint K+F+I
beruházások megvalósítása

*

*

*

*

*

Új típusú iparágak – finommechanika, szerelőipar, feldolgozó,
fémmegmunkáló ipar, stb. – megtelepítése

*

*

*

*

*

Korszerű erdőgazdálkodás, faipar, illetve a fára, mint nyersanyagra települő
iparágak fejlesztése, biomassza felhasználásán alapuló energiatermelés
fejlesztése

*

*

A Funkcionális Várostérségben meglévő mezőgazdasági területek aktív
kihasználása az öntözéses földművelés és kertészet, állattartás, a város és
térsége egészséges, jó minőségű helyi élelmiszerrel történő biztonságos és
fenntartható ellátása, és ezáltal a munkahelyteremtés céljából

*

*

*
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*

3. városrész

4. városrész

5. városrész

6. városrész

7. városrész

8. városrész

9. városrész

Minőségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlő eséllyel történő hozzáférés
biztosítása

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A 0-6 éves korú kisgyermekek létszámának megfelelő bölcsődei, óvodai,
családi napközis kapacitások kialakítása, az intézmények felújítása

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Prioritások

A felsőoktatás újraindítása, mérnökképzés, gazdasági képzés

*

Közösségi főiskola létesítése, képzés a felnőtt és a hátrányos helyzetű
lakosság számára

*

Általános és középiskolai oktatás fejlesztése

*

*

*

A szakképzés fejlesztése

*
*

FVT*

2. városrész

10. városrész

1. városrész

VIRÁGZÓ KULTURÁLIS KÖZPONT,
BEFOGADÓ TÁRSADALOM

Átfogó
célok

*

Az időskorú ellátó rendszer fejlesztése

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A szociális ellátó rendszer fejlesztése

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A közösségi szolgáltatások rendszerének fejlesztése a kultúra, a
közművelődés és a sport területén

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

A barnamezős városrehabilitációs területeken a közszféra és a magánszféra
által végrehajtásra kerülő beruházások megvalósításához szükséges fizikai,
infrastrukturális és építési, jogi előfeltételek megteremtése, a nem
önkormányzati tulajdonban lévő, barnamezős, szlömösödő illetve
alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése

*

*

*

*

Zöldmezős munkahelyteremtő ipari beruházások megvalósítására alkalmas
területek kialakítása a piaci szereplők befektetéseihez szükséges fizikai,
infrastrukturális és építési jogi előfeltételek megteremtése érdekében
Fizikai és társadalmi szempontból hanyatló városi területek szociális
rehabilitációja, és a felújításra alkalmatlan telepek felszámolása

FVT*

*

10. városrész

9. városrész

7. városrész

6. városrész

5. városrész

*

*

Vonzó urbanizációs szolgáltatási hátteret nyújtó funkciók kialakítása a
városközpontban és az alközpontokban

VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET

8. városrész

A rendelkezésre álló területet hatékonyan és gazdaságosan kihasználó város
kialakulásának előmozdítása a belváros és a városközpont komplex
rehabilitációjával és fejlesztésével, az építészeti örökség integrált védelmével

4. városrész

3. városrész

Prioritások

2. városrész

1. városrész

Átfogó
célok

*

*

Lakótelepek komplex rehabilitációja, lakóépületeik hőszigetelése és energetikai
megújítása

*
*

*

*

*

Kertvárosi városrészek komplex fejlesztése

*

*

*

*

*

*

A város egészének energetikai megújítása a megújuló energiaforrások fokozott
kihasználására építve, valamint fenntartható és hatékony városüzemeltetési
fejlesztések

*

*

*

*

*

*

Az egészséges életmódot segítő közösségi rekreációs területek fejlesztése és
rehabilitációja

*

*

*

*

Az egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátást és a vízbázisok
védelmét biztosító fejlesztések, biztonságos szennyvízelvezetés

*

*

*

*

*

Integrált, térségi közösségi multimodális közlekedési rendszer kialakítása

*

*

*

*

*

*FVT: Funkcionális várostérség
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások
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2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása
A kijelölt akcióterületek lehatárolását a következő, "AKCIÓTERÜLETEK BEMUTATÁSA" című
tervrajz ábrázolja.
A lehatárolás indoklása
A kijelölt akcióterületek lehatárolása az alábbi, területenként eltérő adottságok komplex
mérlegeléséből következik:
Fizikai, funkcionális adottságok:
-

a városi szövet eltérő morfológiai jellemzői a különböző akcióterületeken;
a városi szövet eltérő
• funkcionális jellemzői
• beépítési jellemzői
• jellemzői az építészeti örökség szempontjából
• adottságai a potenciális fejlesztések szempontjából, különös tekintettel a
barnamezős rehabilitációs területek kihívásaira.

Társadalmi-gazdasági adottságok:
A területenként eltérő társadalmi - gazdasági adottságokat a területi dimenzió lehetőség
szerint történő megjelenítésével a Megalapozó Vizsgálat releváns fejezetei, az
Antiszegregációs Terv helyzetelemzése valamint a Településfejlesztési Koncepció
SALGÓTARJÁN KONFLIKTUSTÉRKÉPE című tervrajza írja le, illetve ábrázolja.
Az említett adottságok mellett az akcióterületek lehatárolását megalapozó komplex
mérlegelés során figyelembe vételre kerültek az akcióterületeken közép- illetve hosszútávon
megvalósítható potenciális városfejlesztési akciók összetett tervezési és megvalósítási
szempontjai.
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AKCIÓTERÜLETEK BEMUTATÁSA

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep

...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete

...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep

2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület

3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4

4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek

...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete

4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

4

6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete

8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN VÁROSI SZÖVETÉNEK MORFOLÓGIÁJA AKCIÓTERÜLETEN BELÜL

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek5
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

5

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek6
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

6

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.

28
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK FUNKCIÓI

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek7
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

7

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK FUNKCIÓ KAPACITÁSA

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek8
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

8

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK SZINTSZÁMAI

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek9
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

9

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK MŰEMLÉKEI

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek10
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

10

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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SALGÓTARJÁN RÉGÉSZETI LELŐHELYEI AZ AKCIÓTERÜLETEN

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek11
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti aggregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

11

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK ÁSVÁNYI LELŐHELYEI

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek12
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

12

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület
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SALGÓTARJÁN AKCIÓTERÜLETEINEK TULAJDONVISZONY VIZSGÁLATA

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek13
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

13

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület
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SALGÓTARJÁN BARNA MEZŐS TERÜLETEI AZ AKCIÓTERÜLETEKEN BELÜL

1. Városközpont
1.1 Városközpont akcióterülete
...1.2. Vásárcsarnok és környékének akcióterülete
...1.3. Városközponti lakótelepek akcióterülete
2. Barnamezős rehabilitációs akcióterületek
...2.1 Acélgyár akcióterülete
...2.2. Zagyvarakodó akcióterülete
...2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület
3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterületek
...3.1. Ipari Park északi bővítése
...3.2. Meglévő ipari park
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek14
...4.1. Acélgyár-városközpont akcióterület
...4.2. Salgó úti szegregátum akcióterülete
4.3. Művész telep akcióterülete
...4.4. Zagyvapálfalvai akcióterület
...4.5. Forgách-telep, Somlyóbánya (4.6)

14

5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1 Beszterce lakótelep
...5.2 Kemerovó lakótelep
...5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
...5.4. Gorkij lakótelep
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
...7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterülete
...7.2. Északi kertváros akcióterülete
...7.3. Somoskő akcióterülete
...7.4. Rónafalu akcióterülete
...7.5. Zagyvaróna akcióterülete
...7.6. Pintér-telep akcióterülete
...7.7. Városközpont – Keleti kertváros akcióterülete
...7.8. Városközpont – Délkeleti kertváros akcióterülete
...7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva akcióterülete
8.Térségi rekreációs akcióterületek
...8.1. Tóstrand célterülete
...8.2. Karancs-Medves vidéke célterület

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.

36
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

1. Városközpont akcióterület lehatárolása, morfológiája 15

15
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2. Barnamezős területek rehabilitációja
2.1. Acélgyár akcióterület lehatárolása, morfológiája

38
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2.2. Zagyvarakodó akcióterület lehatárolása, morfológiája
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2.3. Heterogén összetételű barnamezős akcióterület lehatárolása, morfológiája

40
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3. Zöldmezős ipari fejlesztési akcióterület lehatárolása, morfológiája

41
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4. Szociális városrehabilitáció akcióterület16
4.1. Acélgyár- városközpont akcióterület lehatárolása, morfológiája

16
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4.2. Salgó úti szegregátum akcióterület lehatárolása, morfológiája 17

17
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4.3. Művész telep akcióterület lehatárolása, morfológiája

44
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4.4. Zagyvapálfalvi akcióterület lehatárolása, morfológiája
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4.5. Forgách-telep akcióterület lehatárolása, morfológiája
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4.6. Somlyóbánya akcióterület lehatárolása, morfológiája
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5. A lakótelepek komplex megújításának akcióterületei
5.1. Beszterce-lakótelep akcióterület lehatárolása, morfológiája
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5.2. Kemerovó-lakótelep akcióterület lehatárolása, morfológiája
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5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep akcióterület lehatárolása, morfológiája

50
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5.4. Gorkij-lakótelep akcióterület lehatárolása, morfológiája18

18
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6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási program akcióterület lehatárolása, morfológiája

52
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7. Kertvárosok megújításának és fejlesztésének akcióterületei
7.1. Kőváralja – Baglyasalja akcióterület lehatárolása, morfológiája

53
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

7.2. Északi kertváros akcióterület lehatárolása, morfológiája

54
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7.3. Somoskő akcióterület lehatárolása, morfológiája

55
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7.4. Rónafalu akcióterület lehatárolása, morfológiája

56
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7.5. Zagyvaróna akcióterület lehatárolása, morfológiája
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7.6. Pintér-telep akcióterület lehatárolása, morfológiája
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7.7. Városközpont keleti kertváros akcióterület lehatárolása, morfológiája
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7.8. Városközpont délkeleti kertváros akcióterület lehatárolása, morfológiája
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7.9. Kazárivölgy - Alsópálfalva akcióterület lehatárolása, morfológiája
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8. Térségi rekreációs akcióterületek lehatárolása, morfológiája 19
8.1. Tóstrand akcióterület lehatárolása, morfológiája
8.2. Karancs-Medves akcióterület lehatárolása, morfológiája

19

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.

62
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű
bemutatása, a fejlesztések ütemezése
Salgótarján Megyei Jogú Város 2014-2020-as időszakot érintő fejlesztési programjának átfogó
bemutatását jelen dokumentum 1. sz. mellékleteként jelenítettük meg az Operatív Programok jelenleg
ismert támogatási keretrendszerének figyelembe vételével.
A projektjavaslatok, projektcsomagok kidolgozása az ITS elkészítésével párhuzamosan zajlik.
Az egyes akcióterületeket érintő projekteket (TOP, KEHOP) az alábbi felsorolás tartalmazza:
1. Városközpont akcióterület
1.1:
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítása
- Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban
1.2.:
- Gyermekmúzeum kialakítása
- Piac- és Vásárcsarnok felújítása
- Eszközbeszerzés a 8. sz. védőnői rendelőbe
1.3.:
- Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
- Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása
- Pitypang Tagóvoda felújítása
- Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése
- Vásártéri orvosi rendelő kialakítása
2. Barna mezős rehabilitációs akcióterületek
3. Zöld mezős ipari fejlesztési akcióterület
3.1.:
- Sugár út felújítása
3.2.:
- Ipari Park úthálózatának fejlesztése, inkubátorházak fejlesztése
4. Szociális városrehabilitációs akcióterületek
20
4.1.:
- Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
- Hétszínvirág Tagóvoda felújítása
4.2.:
- Komplex programok megvalósítása a Salgó úti szegregátumban
- A Salgó úti szegregátum infrastrukturális fejlesztése
4.5.:
- Komplex programok megvalósítása a Forgách-telepi szegregátumban
- A Forgách-telepi szegregátum infrastrukturális fejlesztése
5. Lakótelepek rehabilitációs akcióterületei
5.1. Beszterce lakótelep.:
- Gyermekkert Tagóvoda felújítása és bölcsőde kialakítása
- Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása
- Beszterce tér felújítása
21
5.3. Városközponthoz kapcsolódó lakótelep
- Játszóház kialakítása
5.4. Gorkij-lakótelep
- Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása
- Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása
20
21
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5.5. Zagyvaróna
- Vadvirág Tagóvoda felújítása
- Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása
6. Kolóniák szociális és fizikai beavatkozási programja
7. Kertvárosi akcióterületek
7.1.Kőváralja – Baglyasalja:
- Petőfi út felújítása
- Baglyasi Tagóvoda felújítása
7.2.Északi Kertváros
- Kerékpárút IV. ütem
- Kerékpárút-hálózat fejlesztése
7.4.Rónafalu
- Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése
7.8.Városközpont délkeleti kertváros22
- Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (Újaknai út, Mikóvölgyi út)
- Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése
7.9. Kazárivölgy – Alsópálfalva
- Csokonai út felújítása
- Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése
8. Térségi rekreációs akcióterület
8.2. Karancs-Medves23
- Ökoturisztikai fejlesztés
Általános akcióterületi fejlesztések:
Ivóvízhálózat rekonstrukciója
Hiányzó szennyvízelvezetés kiépítése
Hulladékgazdálkodás megújítása.
Közüzemi energiaszolgáltató rendszerek fenntartható energiarendszerekre átállítása.
Közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Kerékpárhálózat kiépítése a fő közlekedési utak
mentén.
A helyi identitás és kohézió erősítése.

22
23

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
Beiktatta a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.

64
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
A 2014-2020 időszakban a TOP és az ágazati operatív programok támogatásával tervezett
fejlesztési projektcsomagok
A fejlesztési programcsomagokat az 1. melléklet tartalmazza.
Az országos operatív programok támogatási eszközeiből nem finanszírozható akcióterületi fejlesztések
a városi és az országos költségvetés teherbíró képességének és a gazdasági fellendülés erősödésének
függvényében kerülhetnek meghatározásra.
Gazdaság- és társadalomfejlesztési jelentősége szempontjából ki kell emelni a barna mezős területek
rehabilitációja keretében történő munkahelyteremtő beruházások elsődleges fontosságát és
meghatározó jelentőségét. A völgybe ékelődő városban a szükséges mennyiséghez képest alig van
zöld mezős munkahely teremtő beruházások megvalósítására alkalmas hely, miközben az
alulhasznosított, illetve felhagyott ipari, közlekedési, illetve heterogén összetételű területek a város
máshol nem pótolható, nagy kiterjedésű, központi fekvésű részeit foglalják el anélkül, hogy területükkel
arányos mértékű adóbevételeket és foglalkoztatást biztosítanának. Salgótarjánban a barna mezős
területek rehabilitációjával lehet biztosítani a város gazdasági és társadalmi válságának megállításához,
és a kedvezőtlen folyamatok ellentétes előjelűre változtatásához nélkülözhetetlen ipari munkahely
teremtő beruházások megvalósítására alkalmas, beépíthető területeket. A barna mezős területek
rehabilitációja ezen kívül azért érdemel kiemelt figyelmet és a fejlesztések megvalósítására alkalmas
eszközöket, mert az új ipari területeknek a barna mezős rehabilitáció eredményeként történő kialakítása
az ipari területek zöld mezős fejlesztéséhez képest sokkal
- összetettebb,
- bonyolultabb,
- kockázatosabb,
- hosszabb és
- drágább
folyamat
a fejlesztések megvalósításához szükséges területek megszerzése,
a korábbi ipari tevékenységből eredő környezeti kockázatok és ártalmak felszámolása,
a területen meglévő épületállomány bontása
ingatlanokon belüli közmű hálózatok rendezése miatt.
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2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős
fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz
A fejlesztési projektcsomag megnevezése: Salgótarján és a Funkcionális Várostérség energetikai
megújítása
Szükséges fejlesztés az elektromos energia ellátás, földgáz alapú épület hűtés fűtés, valamint a
közvilágítás és az épületállomány belső világításának energia hatékony korszerűsítése. Az
energiaszolgáltatásokat a megújuló energiaforrások térnyerése formálja át. Megújuló energiaforrások
illetve újra hasznosított anyagokból nyert energiaforrások: napenergia, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék hőforrások hasznosítása hőszivattyúval, víz, biomassza, hulladékból nyert energia.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata energiastratégiájának elsődleges célkitűzése
intézményei energia felhasználásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése. Másodlagos
célja, a megújuló energiaforrások alkalmazása, célszerűen a lecsökkent energia igényű intézmények
energia ellátásában.
Cél az épületek energetikai felújítása, energetikai hatékonyság növelését célzó beruházások
támogatása a köz- és magántulajdonú épületeknél. Az épületszerkezetek hőszigetelésével, nyílászárók
cseréjével, mesterséges szellőztetés kiépítésével, a fűtési és használati hideg- meleg-víz rendszerek, a
világítás korszerűsítésével, valamint a megújuló energiaforrások (napelem és napkollektor, hőszivattyú)
használatával a teljes villamos energia felhasználás 46%-kal, a földgáz 70%-kal, a távhő 39%-kal és az
ivóvíz felhasználás 2%-kal csökkenthető.
Salgótarján területe a bányászvárosi múltjából adódóan jelentősen alábányászott. A lezárt, tömedékelt
bányajáratok nagy valószínűséggel feltöltődtek talajvízzel. A járatokban található 10-15 °C
hőmérsékletű bányavíz alkalmas lehet víz-víz hőszivattyúk igen hatékony üzemeltetésére. A bányavíz
felhasználás másik előnye, hogy a hőszivattyús rendszer telepítésének beruházási költségei 30-40 %kal csökkennek, mivel nem kell talajszondákat fúrni és telepíteni. A bányavízzel működő hőszivattyú
alkalmazásával a fűtés és a hideg-meleg vízhálózat költségei kb. 50 %-kal csökkenthetők, továbbá
lehetőség nyílik kis költséggel üzemeltethető hűtés kialakítására.
A fejlesztési projektcsomag megnevezése: Salgótarján és a Funkcionális Várostérség természeti
erőforrásainak, vízbázisainak védelme
A jó minőségű ivóvízzel történő fenntartható és biztonságos ellátás biztosítása a vízbázisok védelmével,
a szükséges vízgazdálkodási létesítmények biztosításával valamint a vízvezeték hálózat
rekonstrukciójával.
Jelenleg Salgótarján és a környező települések vízellátása nagyrészt – kb. 70-75%-ban - felszíni vízből
történik. A fennmaradó 25-30% vízmennyiséget, városban illetve annak környezetében lévő pontszerű
vagy kicsivel nagyobb kiterjedésű felszín alatti vízbázisok biztosítják. Ez a vízmennyiség évente közel
700 m3 ivóvizet jelent. A felszíni vizekből történő vízellátás nagy kapacitású víztárolókból (Komra-völgy
és Hasznos) történik, megfelelő hatékonyságú tisztítást követően.
A nagy tároló és tisztítási kapacitások miatt sok fogyasztó vízellátása biztosítható. A felszíni vizek
azonban a külső környezeti hatásoktól veszélyeztetettek, véletlen vagy esetleg szándékos úton is
szennyezhetők.
A felszín alatti vízbázisokból a vizeket egy vagy több, általában mélyfúrású kút fúrásával tudják kinyerni,
függően a vízbázis nagyságától. Mivel a kútban lévő vizekre nincs közvetlen hatása az időjárási
körülményeknek, sem a felszíni szennyeződéseknek, ezért védett vízbázisoknak tekinthetők.
Salgótarján és a környező települések meglévő kisebb-nagyobb felszínalatti vízbázisainak
kihasználtsága jelenleg csak kb. 50 %-os. Ez a vízmennyiség a város és a községek vízigényének kb.
25-30 %-át fedezi, jó minőségű és viszonylag olcsón előállítható ivóvízzel. A szükséges fejlesztések
megvalósulásával, a vízbázisok kihasználtsága növelhető, vízminőségük állandósítható, ezáltal a
vízellátás biztonsága növelhető. A fejlesztési célok megvalósítása esetén a lakosság vízellátása akár
40-45 %-ban a felszínalatti vízbázisokból biztosítható.
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Az ivóvízhálózat teljes körű rekonstrukciója szükséges. A XX. század utolsó harmadában épült ivóvízhálózat 62%-át teszi ki az acél- és azbesztcement anyagú csőhálózat. A hálózat elavult, egészségre
káros. A rekonstrukcióba bevont hálózat közel 120 km hosszából 25 km acél, 95 km azbesztcement. A
tervezett átfogó rekonstrukció 4136 bekötést, 535 tűzcsapot, 327 csomópontot érint. Cél az
üzembiztonság megteremtése, az egészséges ivóvíz biztosítása.
A fejlesztési projektcsomag megnevezése: Élhető ipari város – Oktatás-, képzésfejlesztés
A fejlesztési projektcsomag célja a foglalkoztatás növelése oktatáson és képzésen keresztül. A
térségben található vállalatok bővülésének meghatározó akadálya jelenleg, hogy nem találnak
megfelelően képzett munkaerőt.
Nagy számban elsősorban most szakmával rendelkező, szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra
van szükség, de egyes iparágak továbbra is igénylik az alacsonyabb képzettségű munkaerőt is. Az
ipari-technikai fejlődéshez szüksége van már, de a jövőben mindenképpen szüksége lesz a
vállalatoknak mérnökökre, műszaki felsőfokú végzettségűekre is, akik képzése jelenleg nincs a
térségben.
A fejlesztési projektcsomag a meglévő intézményi struktúra átalakítására, illetve új képzésformák
meghonosítására irányulnak.
Szakképzés fejlesztése
• Duális szakképzés a térségi vállalatok együttműködésével
• Vállalati kereslet-alapú, műszaki technikusi képzések
Felnőttképzés fejlesztése
• Vállalati kereslet-alapú képzések
Felsőfokú műszaki képzés kialakítása
• Műszaki képzés kialakítása – akár duális jelleggel
„Alternatív” főiskola-típusú képzés kialakítása
• Vállalati szereplőkkel együttműködő képzési struktúra
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkaerő-piaci (re)integrációja
• Alacsony képzettségűek munkába állásának támogatása
• Munkahelymegtartás segítése / támogatása
• Munkavállalás ösztönzése
Vállalkozói és vállalatvezetési képességek fejlesztése
• Vállalkozóvá válás elősegítése
• Vállalatvezetési / menedzsment képességek fejlesztése
Együttműködő partnerek és fő kedvezményezett: Önkormányzat:
• Intézményt és infrastruktúrát biztosít
• Aktív szociálpolitikai eszközökkel támogat
• Ösztönző és motiváló programok gazdája
Oktatási intézmények/ Intézményfenntartók:
• Tananyagot és képzési struktúrát fejleszt
• Együttműködik a vállalatokkal
• Képzési helyszínt és infrastruktúrát biztosít
Vállalatok:
• Gyakorlati helyet és szakmai támogatást biztosít
• Együttműködik az oktatási intézményekkel és az önkormányzattal
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3. Anti-szegregációs program
3.1. Anti-szegregációs helyzetelemzés
3.1.1. Bevezetés
Társadalmi rétegződés és szegregáció a városokban
A városi népesség a társadalmi hovatartozás szempontjából közel sem homogén. A demográfiai,
kultúrföldrajzi, gazdasági aktivitásbeli jellemzők egy adott társadalom szerkezetéről adnak információt.
A társadalom tagjai koruknál, ismereteiknél, képességeiknél fogva eltérő anyagi megbecsültséggel és
lehetőségekkel rendelkeznek. Ezt, a társadalom egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt relatív helyzetet
nevezzük társadalmi státusznak. A városokon belül az egyes társadalmi csoportok között lévő
társadalmi távolság jellemzően összefügg a térbeli, lakóhelyi távolságukkal. A társadalmi csoportok
térbeli távolsága, illetve a területi megoszlásukban levő különbségek a disszimilaritási index
segítségével mérhetők, míg egy adott csoportnak az összes többihez viszonyított elkülönülését a
szegregációs index adja meg.
A szegregációs területek lehatárolása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (X.8.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott
szegregációs mutató alapján történik.
Mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül.
A jogszabály szerint a megyei jogú városok esetében szegregált területnek számít az a település
területén belül területileg egybefüggő tömb, melynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő,
mint 35% és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. Szegregációval veszélyeztetett terület az,
melynél a szegregációs mutató nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%.
A 2014-ben elkészült Anti-szegregációs terv - a Kormányrendelet alapján – 7 db szegregátumot és 5 db
szegregációval veszélyeztetett területet határolt le. A Kormányrendelet 2014. decemberi – szegregációs
mutatókat érintő – módosítása jelentősen változtatta a szegregációs térképet.
Salgótarján Megyei Jogú Városban a Kormányrendelet módosítását követően, a KSH 2011-es
népszámlálási adatai alapján elkészített kartogram összesen 11 db szegregátumot és 4 db
szegregációval veszélyeztetett területet határol le.
Az Anti-szegregációs Terv II. fejezetében e területek jelenlegi helyzetét vizsgáljuk meg, illetve az egyéb
alacsony státuszú, szegregációval veszélyeztetett tömbök helyzetét elemezzük.
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Esélyegyenlőséggel kapcsolatos városi koncepciók
Salgótarján Megyei Jogú Város a következő szociális, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos
koncepciókkal rendelkezik:
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009-ben

került felülvizsgálatra.
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014-2019 (továbbiakban: HEP). A HEP átfogó célja az

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő
hozzáférés elvének érvényesítése, a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség
biztosítása a foglalkoztatás, szociális biztonság, egészségügy oktatás és a lakhatás területén.
A HEP 2016. szeptemberében felülvizsgálatra került.
3. Járási Esélyegyenlőségi Programterv (továbbiakban JEP)
4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás gazdálkodási koncepciója
(2013-2022).
5. Salgótarján Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Koncepciója 2016-2020
3.1.2. Módszertani háttér
2008-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként elkészült Anti-szegregációs Terv
(továbbiakban: ASZT) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és
Építésügyi Szakmai Államtitkársága, Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv városok számára
(Bp. 2009. 2. kiadás), 2.sz. melléklet: Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához tematikája
alapján az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvény 35. paragrafusát vette figyelembe. 2014-ben az ITS részeként felülvizsgált ASZT a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendeletben előírtakon alapult. A kormányrendelet és az azóta eltelt időszak gazdasági,
társadalmi változásai indokolják az ASZT ismételt felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat során a KSH által kiadott adatok, valamint az önkormányzat által rendelkezésre álló
adatok elemzését végeztük el.
A népszámlálás adatai és az önkormányzati adatszolgáltatás (elsősorban a szociális segélyezési
statisztikák) a következő változók térbeli, városrészenkénti eloszlását mutatják be:
• 0-14 évesek aránya a lakónépességen belül;
• 15-59 évesek aránya a lakónépességen belül;
• 60 év felettiek aránya a lakónépességen belül;
• a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül;
• felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában;
• foglalkoztatottak aránya a 16-64-eves népességen belül;
• foglalkoztatott nélküli háztartások aránya;
• rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú népességen belül;
• alacsony komfortfokozatú lakások aránya;
• értékesített bérlakások elhelyezkedése;
• kiürített bérlakások elhelyezkedése;
• a szociális segélyezettek térbeli vizsgálata
Az ASZT felülvizsgálata során figyelembe vettük Salgótarján Megyei Jogú Város Szociálpolitikai
Koncepciójában és Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazottakat, illetve megjelenítésre
kerültek azok a fejlesztési elképzelések, melyek elengedhetetlenek a városi életminőség javítása, a
szegregáció enyhítése, új szegregátumok kialakulásának megakadályozása érdekében.
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3.1.3. Az ITS-ben meghatározott városrehabilitációs akcióterületek
Az ITS-ben foglaltak alapján a lehatárolt városrészek a következőképpen helyezkednek el:
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3.1.4. A városrészek főbb jellemzői
Demográfiai jellemzők
Salgótarján lakónépesség száma az 1980-as évektől kezdve fokozatosan csökkenő tendenciát
mutat. A 2001 és 2011-ben végzett népszámlálás között eltelt időszakban a lakosság létszáma
összesen 8 549 fővel csökkent.
Ebben ez időszakban mindössze egy alkalommal nőtt a népesség száma 2010 és 2011 között +129
fő). 2006-ban az átlagos éves 1-2%-os csökkenéshez képest is megugró csökkenés Somoskőújfalu
Salgótarjánban történő kiválásával magyarázható.
Salgótarján Megyei Jogú Város lakónépessége 2016. január 1-én 35 188 fő volt. 2011 és 2016 között
Salgótarján lakónépességének változása az alábbiak szerint alakult.

A csökkenés igen nagymértékű és jelentősen meghaladja, mind a megyei, mind a régiós, mind pedig az
országos értéket.
A továbbiakban a városrészek főbb jellemzőit mutatjuk be a KSH 2011. évi népszámlálási adatai
alapján. Ellenkező esetben jelöljük az adatok forrását.
Az egyes városrészek 2011-es lakosságszámát az alábbi táblázat mutatja :
24

Városrész
1. városrész (Somoskő – Eresztvény –
Salgóbánya – Rónafalu - Rónabánya)
2. városrész (Acélgyár – Szabadságtelep –
Művésztelep – Pintértelep – Zagyvaróna)
3. városrész (Beszterce lakótelep)
4. városrész (Városközpont)
5. városrész (Kőváralja és Idegértelep)
6. városrész (Forgách-telep – Somlyóbánya)
7. városrész (Rákóczi út környéke)
8. városrész (Baglyasalja)
Városrész
9. városrész (Zagyvapálfalva, Ipari terület)
Salgótarján összesen
24
25

Lakónépesség száma (fő)
802
2 904
3 891
15 515
956
2 065
376
1779
Lakónépesség száma (fő)
8 840
37 166

Forrás: KSH www.ksh.hu
Tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (38 fő) adatait
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25

A 2001-es népszámlálás időpontjához képest 2011-re egyedül a 8. városrész, Baglyasalja
lakosságszáma növekedett 98 fővel (105,8%). Az összes többi városrészben és külterületen csökkent a
lakónépesség száma. Jelentős mértékben, közel 17%-kal csökkent a Városközpont (-3 019 fő) és
Kőváralja és Idegértelep lakosainak száma (-190 fő).
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a városi lakosság 13,5%-át teszik ki a 14 év alattiak. Arányuk
a legmagasabb Baglyasalján (18,9%) és a 2. számú városrészben (Acélgyár – Ferenc-telep –
Művésztelep – Pintértelep – Zagyvaróna) (15,8%). A 2011-es népszámlálási adatok alapján
beazonosított szegregátumokban kiemelkedően magas a gyerekek aránya, a 11 területen átlagosan
25,67%-ot tesz ki, itt a városi átlagnál közel kétszer akkora arányban élnek 14 év alatti lakosok.
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A városi lakosság kevesebb, mint kétharmadát, 59,3%-t teszik ki a 15 és 59 év közötti lakosok. Az aktív
korú lakosság legnagyobb arányban Zagyvapálfalva, Ipari területen (64,1%) és Beszterce lakótelepen
(63,3%) található. Ugyanez a korosztály a városon belül legkisebb arányban Baglyasalján jelenik meg
(53,5%).
Szegregátumok átlagát megvizsgálva megállapítható, hogy a 15-59 éves korú lakosság aránya
megegyezik a városi átlaggal. A városrészi területek viszonyához hasonlóan a Baglyasaljai
szegregátumokban és a Forgách–telepi szegregátumban magasabb ezen korosztály aránya.
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A város lakosainak átlagosan valamivel több, mint egynegyede (27,2%) időskorú. A 60 év feletti
népesség legnagyobb arányban az elöregedő Városközpontban él (32%). Arányuk a legfiatalosabb
korösszetételű Zagyvapálfalva, Ipari területen a legalacsonyabb (21,2%). A KSH által beazonosított
szegregátumokat tekintve az idősek aránya átlagosan mindössze 16,42%. Ebből is látszódik, hogy a
szegregált területeken magas a gyermekek aránya, így a szegregáció feloldását a gyermekek
helyzetének rendezésével lehet csökkenteni.
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Iskolai végzettség
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Salgótarján egészére nézve átlagosan 19,1%. Ezt jóval meghaladja a Baglyasalja adata, ahol a városon
belül kiemelkedően magas a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya (36,9%!). A legkedvezőbb a
helyzet Beszterce lakótelepen (9,2%) és a Városközpontban (13,9%). A 2011-ben lehatárolt
szegregátumok területére vetítve az alacsony iskolai végzettségűek aránya a városi átlag több, mint 3szorosa (59,6%).
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A salgótarjáni 25 éves és idősebb népesség 17,9%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A
hivatalosan lehatárolt szegregátumok közül 4 szegregátum esetében 2011-ben mindössze 1-2 diplomás
élt. A 11 szegregátumra vetítve a diplomások aránya átlagosan 3,6%; 2011-ben itt élő 2408 főből
mindössze 87-en végeztek valamilyen felsőfokú oktatási intézményben.
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Foglalkoztatás
2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten átlagosan 51,8%-os
volt. Egyes városrészek között akár 17,9 százalékpontos eltérés is lehet a foglalkoztatottság
tekintetében. A legjobb helyzetben Beszterce lakótelep (58%) és a Városközpont (54,6%)
Zagyvapálfalva, Ipari terület (51,7%) van. Az összes többi városrészben 2011-ben az aktív korúak
kevesebb, mint fele állt foglalkoztatásban. Egyértelműen a legkedvezőtlenebb Baglyasalja (40,1%)
lakóinak helyzete, ennél valamivel kedvezőbb a helyzet Forgách-telep – Somlyóbánya városrészben
(44,4%), az 1. számú városrészben (Somoskő – Eresztvény – Salgóbánya – Rónafalu – Rónabánya,
44,5%) és a Külterületen (41,5%). A KSH alapján lehatárolt szegregátumok esetében az aktív korú
foglalkoztatottak aránya átlagosan 29,69%.
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2011-ben Salgótarjánban a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 46,4% volt. A városon belül a
legkedvezőbb helyzetben ebben a tekintetben is Beszterce lakótelep volt (35,8%). Három városrészben
és a Külterületen a háztartások több, mint felében nem volt foglalkoztatott: 1. városrész (Somoskő –
Eresztvény – Salgóbánya – Rónafalu - Rónabánya), 2. városrész (Acélgyár – Szabadságtelep –
Művésztelep – Pintértelep – Zagyvaróna), 6. városrész (Forgách-telep – Somlyóbánya), 8. városrész
(Baglyasalja). A szegregátumokat tekintve még rosszabb a helyzet: a 11 lehatárolt területen 2011-ben a
háztartások 62,67%-ában nem volt foglalkoztatott családtag.
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Városi szinten az aktív korú (15-59 év közötti) lakosság 43,4%-a nem rendelkezett 2011.-ben
rendszeres munkajövedelemmel. Baglyasalján ez az arány 56,4%, Forgách-telep – Somlyóbánya
városrészben 52%, az 1. számú városrészben (Somoskő – Eresztvény – Salgóbánya – Rónafalu Rónabánya) pedig 51,6%. 2011-ben a lehatárolt szegregátumokban élő aktív korúaknak átlagosan
hattizedének nem volt rendszeres munkajövedelme. A legkedvezőbb helyzetben Beszterce lakótelep
van (35,6%).

79
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Lakásállomány nagysága, lakások mérete, komfortfokozata, közműellátottsága,
háztartásnagyság, önkormányzati bérlakások
Ez a lakásszám a megyei jogú
városok közül az egyik legkevesebb, de a lakó népesség számához viszonyítva egyáltalán nem mondható rossznak. A laksűrűség tekintetében s az egyik legjobb mutatóval rendelkezik a város.
Salgótarjánban 2016. január elsején 18 027 db lakást tartottak nyilván a statisztikák.

A város lakosságállománya jelenleg az ezredforduló éveinek értékéhez képest több mint ezerrel kevesebb, de a nagyarányú
csökkenés döntő mértékben Somoskőújfalu 2006-os kiválásának tudható be. 2007 és 2010 között gyakorlatilag stagnált a lakások száma, majd 2010 és 2011 között újabb jelentős 180 lakásos csökkenés tapasztalható, de ennek hátterében inkább
adminisztratív okok állhatnak, hiszen ekkor korrigálta Központi Statisztikai Hivatal a korábbi 2001-es népszámlálás bázisán
számított lakónépesség adatokat a 2011-es népszámlálás adataival. Az ezt követő években megint alig változott a lakások
száma.

A lakásállomány nagyságának változása Salgótarjánban 2001-2015 között (db)

forrás: www.ksh.hu
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy míg a salgótarjáni lakosok száma nagymértékben csökkent
a rendszerváltás óta, addig a lakásállomány lényegében stagnált.
A 2011-ben a lakásállomány csaknem kétharmadát (64,9%) az 1961.év és 1990.év között épített
lakások és lakott üdülők tették ki. Ez az arányszám kicsit magasabb volt, mint a megyei jogú városok
átlagáé (63,2%), de jelentősen meghaladta az országos átlagot (51,5%). E korszakon belül 1971-80
között épült a legtöbb lakás, Salgótarjánt nézve az arányuk 2011-ben elérte az összes lakás 28%-át.
A városban majdnem minden 8. lakás 1946 előtt épült, ami elmaradt ugyan az országos átlagtól, ahol
minden 5. lakás ilyen, de magasabb volt a megyei jogú városok mutatójánál, ahol átlagosan csak
minden 10. lakás tartozott ebbe a kategóriába.
Salgótarjánban különösen alacsony volt a rendszerváltás után épült otthonok aránya (3,4%). A 2011-es
népszámlálás adatai szerint csupán 624 ilyen lakás volt a városban, amelynek több mint fele (370)
1991-2000 között épült. Bár ezen időszakban az országosan is igencsak visszaesett a lakásépítések
száma, a hazai lakásállományból arányaiban 4-szer több (16,1 %) épült a rendszerváltás után.
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A lakásállomány korösszetétele 2011-ben (%)
A lakásállomány korösszetétele 2011-ben

16%

14%

3%

1946 előtt

18%

1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991 után

28%
21 %

forrás: ksh.hu
A 2011-es népszámlálás adatai szerint az akkori 18105 lakásból 16 284 volt lakott.
2011-es adatok alapján a lakásállomány kicsit több, mint fele összkomfortos, 40%-a komfortos, 4%-a
félkomfortos és 3,8%-a komfort nélküli vagy szükséglakás.
A lakott lakások komfortosság szerint

Terület
Salgótarján

Összkomfortos
8 427

Komfortos

Félkomfortos

6 621

444

Szükség
Komfort
- és
nélküli
egyéb
lakás
730
62

Összesen
16 284

Forrás: www.ksh.hu (2011-es népszámlálási adatok)
2011 óta eltelt időszakban az újonnan épített lakások száma elenyésző 2011-2015 között
mindösszesen 16 db új építésű lakóingatlan épült, ezzel szemben szintén ezen időszak alatt a
megszűnt lakások száma 90 db. A megszűnt lakások főként avulás miatt kerültek megszüntetésre, ezek
elsősorban önkormányzati bérlakások voltak.
Amellett, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások jelentős része önkormányzati kezelésben van (lásd
a következő részt), területi megoszlásukban is szembetűnő egyenlőtlenségeket látunk. A város azon
részein, ahol nem épültek komfortos lakásokkal rendelkező lakótelepek, és ahol továbbra is fontos
szerepet töltenek be a II. világháború előtt épült kolónialakások, a komfort nélküli lakások aránya eléri a
25-30%-ot is. Mint ahogy később látni fogjuk, ezeken a területeken találhatóak a város szegregált
területei is.
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Ha Salgótarján helyzetét a Salgótarjáni járáshoz hasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a lakások
komfortossága a lakótelepek jelentős aránya miatt még mindig jobb, mint a környező, falusiasabb
településeken.
A lakásállomány szerkezetét tekintve a lakások 15%-át teszik ki az egyszobás lakások, több, mint 46%
a kétszobás (beleértve a másfél szobás), illetve 27% a három, 11% a négy vagy többszobás lakások.
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A fenti statisztikák alapján az a kép rajzolódik ki Salgótarján lakásállományáról, hogy a rendszerváltás
óta a lakások mennyisége nagyjából stabil, a lakásállomány komfortfokozata javul, azonban az
alacsony komfortfokozatú lakások térbeli eloszlása jelentős egyenlőtlenségeket mutat. Az alacsony
komfortfokozatú lakások egy területileg jól lehatárolható köre miatt pedig a további komfortfokozatnövekedés üteme valószínűleg lassulni fog. Tereptapasztalatok alapján két lakhatással kapcsolatos
probléma látszik kirajzolódni. Az egyik a lakótelepi lakásokban lakókkal kapcsolatos. Az ő esetükben
komoly problémát jelent a rezsiköltségek fizetése. A másik probléma a lakásállomány nagyjából
egytizedét kitevő alacsony komfortfokozatú lakásokhoz kötődik. Ezek sokszor a város perifériáján
találhatóak, sok esetben koncentráltan, szegregált területen, nagy részük önkormányzati bérlakás. Ezek
a zömmel régi kolónialakások sokszor rossz műszaki állapotban vannak, zsúfoltak, lakóik pedig az
alacsony státuszú, szegény rétegekből kerülnek ki. Az ő helyzetüket részletesebben az ASZT második
részében elemezzük.
Bérlakások
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos jogi szabályozások hátterét a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, az
önkormányzatnak a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására
vonatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.) Ör. sz. rendelet és a lakásbérlemények lakbéréről és a
lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelet adja.
A lakásokat a hatályos szabályok szerint
a) pályázat útján,
b) bérbevételre ajánlatot tevők szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai,
c) bérlőkijelölési és bérlőkiválasztási jog,
d) törvényben előírt bérbeadási kötelezettség,
e) lakáscsere
f) a rendeletben előírt – másik lakás biztosítására vonatkozó kötelezettség alapján,
g) a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok
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h) a rendeletben meghatározott más közérdekű célok megvalósítása érdekében, valamint
i) a közgyűlés által lakáspolitikai szempontok alapján meghatározott társadalmi csoportok
kedvezményes lakáshoz jutását célzó, a közgyűlés külön döntésével meghirdetett pályázati
eljárás keretében az ott meghatározott feltételek szerint lehet bérbe adni.
Megfelelő piaci ajánlat esetén várakozás nélkül is szerződés köthető, költségelvű lakások esetén
pályázat útján kerül a lakás bérbeadásra. Salgótarjánban az önkormányzati bérlakások túlnyomó
többsége szociális alapon kerül kiadásra. Bérleti szerződés egy éves időtartamra szól, határozatlan
idejű szerződést nem köt az önkormányzat.
A közgyűlés minden év március 15-ig határozatban rögzíti, hogy a lakások bérbeadásánál a fent
megjelölt jogcímek közül melyeknek kell elsőbbséget biztosítani. Önkormányzati határozat alapján a
2017-es évre az elmúlt évekhez hasonlóan az üres lakások elosztásának prioritáslistája a
következőképpen alakult:
1. Életveszély, szanálás és városrendezés miatt bontandó lakásokban érvényes bérleti szerződés
alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.
2. A bérlőkijelölési és kiválasztási jog alapján a jogszabályban előírt bérbeadási kötelezettség, továbbá
közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni.
3. A szociális- és jövedelmi viszonyai alapján érvényes bérbevételi ajánlatot tevő elhelyezésének
elsőbbséget kell biztosítani. Ezen belül a lejárt bérleti szerződés alapján jogcím nélkül lakó
személyeknek az általuk lakott lakásba az ismételt névjegyzékbe vétel igénye nélkül - amennyiben a
jogszabályban előírt egyéb feltételeknek megfelelt -, az ismételt bérbe vételre engedély adható,
amennyiben az ingatlan Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáskoncepciója és lakás
gazdálkodási stratégiája alapján nem szerepel a rövidtávon bontásra kerülő épületek között, illetőleg
annak bontásáról nincs közgyűlési döntés.
4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe.
5. A minőségi cserék iránti kérelmeket teljesíteni lehet a lakásgazdálkodási szempontok
figyelembevételével.
2015. március 1 napjától az önkormányzat rendszeres települési támogatásként lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást biztosít a legrászorultabb
családok számára, mellyel részben megelőzhető a rendszeresen hátralékot felhalmozó személyek
leszakadása.
Az önkormányzati vagyongazdálkodó Salgó Vagyon Kft. 2016. január 1-jével 991 db önkormányzati
tulajdonú lakáskezeléssel és 16 db magántulajdonú lakásüzemeltetéssel kezdte meg a működési évet.
2016. december 31-re az önkormányzati lakásállomány 961 db-ra csökkent, a magántulajdonú
lakásüzemeltetés pedig 12 db-ra
2016. december 31-én a 961 db lakásból:
• 518 db lakás bérbe adott,
• 193 db lakás üres,
• 250 db lakás falazott.
2016 évben a 961 db önkormányzati lakásból 250 db falazott lakás, melyek folyamatos ütemezés
mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A lefalazások, bontások főként peremkerületi
kolóniákat érintenek, a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok
gazdaságos felújítását, illetve karbantartását.
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A jelenlegi bérlakás állomány többségét az összkomfortos lakások alkotják, tőlük alig maradva
következnek a még mindig igen jelentős komfort nélküli lakások.
A bérlakások többsége kis alapterületű egy vagy másfél szobás lakás. Az 50m 2-et meghaladó lakások
száma 40 db alatt van. Tömegével található a városban alacsony komfortfokozatú, olcsó bérlakás,
jelentős részük üresen bontásra vár- kedvező terepet jelent máshonnan kiszorított, alacsony státuszú
népesség beáramlásának a városba, lakásfoglalással, rokoni befogadással, egyéb technikákkal.
Exponenciálisan növekedik a jogcím nélküli, lakáshasználati díjat és rezsiköltséget sem fizető „lakók”
aránya, amely már vállalhatatlan terheket ró az Önkormányzatra.
Fontos döntés hozni, az un. szórvány bérlakások ügyében, amelyek a városban szerteágazóan
találhatók különböző társasházak részeként. Ezek a lakások a korábbi Önkormányzati bérlakások
privatizációjakor maradtak meg, mivel vagy üres volt, vagy a bérlőjük, a kedvező feltételek ellenére sem
vásárolta meg.
A bérlakás állomány fenntartása jelen körülmények között az Önkormányzat számára veszteséges
tevékenység. Egyrészt a bérbe adott lakások nagy része szociális alapon kerül kiadásra és csak
elenyésző része piaci alapon. Másrészt az önkormányzati lakások bérlői óriási nagyságú (lakbér-, vízés fűtésből eredő) díjhátralékot halmoztak fel.
A 2017. áprilisában elfogadott Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távú
vagyongazdálkodási terv (2017-2020) részét képező bérlakás gazdálkodási koncepcióban (2017-2026)
rögzített stratégiai célok és azok elérését szolgáló cselekvési terv erre a problémára reagálva határozza
meg az önkormányzat feladatait.
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Szociális segélyezés
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt)
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gytv.) jelentős
változáson ment keresztül.
A 2013. év LXXV. törvény és a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelet módosította a fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és önkormányzati segéllyé olvadt össze.
A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2014. december 31-ig kellett
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.március 1. napjától jelentős mértékben
átalakult, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztódnak. A
helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.
következő kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg:
• aktív korúak ellátása,
• időskorúak járadéka,
• ápolási díj,
• közgyógyellátás,
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A hatáskörváltozás az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatták meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megalkotta a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletét. A
rendelet értelmében 2015. március 1-jétől Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi
támogatásokat nyújtja:
Pénzbeli ellátások:
- rendkívüli települési támogatás,
- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás,
Természetben nyújtott szociális ellátások:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- köztemetés.
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2016. évben az önkormányzat által folyósított települési támogatások eloszlása az alábbi szerint alakult:

forrás: önkormányzati kimutatás- 2016.12.31. állapot szerint 2016. évre vonatkozóan

forrás: önkormányzati kimutatás- 2016.12.31. állapot szerint 2016. évre vonatkozóan

A város egész területét vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások
33,3%-át a 4. városrész (belváros) és 27,3%-át 11. városrész Zagyvapálfalva településrészen élők
számára folyósították. A 4. városrészen belül a támogatások közel 1/3-a az Acélgyári út és környékét,
és másik 1/3-a a közvetlen belvárosi területet érinti. A 11. Zagyvapálfalva településrész is nagy
kiterjedésű, több városszerkezetileg elkülönülő egységet foglal magába. Települési támogatások több
mint fele a Zöldfa út, Hársfa út, Hősök út környékét érinti, illetve jelentős a Csokonai út környékére
folyósított támogatás is.
A Települési támogatásokat vizsgálva megállapítható, hogy azok eloszlása megfelel a szegregációs
térképen beazonosított szegregátumoknak.
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A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális ellátási formák:
a ) szociális alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ad) családsegítés,
ae) pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása,
af) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
ag) támogató szolgáltatás,
ah) nappali ellátás: idősek klubja, fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalan személyek
nappali melegedője.
b) szakosított ellátás:
ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalan személyek átmeneti szállása, hajléktalan
személyek éjjeli menedékhelye, időskorúak gondozóháza.
bb) lakóotthon: fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthona.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretében biztosított
szociális ellátási tevékenységét társulási formában, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása keretein belül látja el.
Közszolgáltatásokkal való ellátottság
A lakosság közszolgáltatásokkal való ellátottsága megfelelő, mindenki számára biztosított az egyenlő
hozzáférés.
Oktatás, nevelés
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Salgótarjáni Összevont Óvoda
11 tagintézménnyel működik, minden tagóvoda megtartva pedagógiai önállóságát, színes óvodai
tevékenységrendszerét.
A munkáltatás, gazdálkodási feladatok, a tanügyigazgatás egyszemélyi felelőse, irányítója az
óvodavezető, a tagóvoda-vezetők, vezetői munkájuk mellett, a gyermekcsoportokban,
óvodapedagógusi feladatok ellátását is végzik. A gazdálkodási feladatokat a Salgótarjáni Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szolgálata (KIGSZ) látja el.
Minden óvoda azonos pedagógiai programmal dolgozik, kiegészítve helyi sajátosságaikkal, amelyek az
adott lakókörnyezet szükségleteire épül. Cél, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a
gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése – ideértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátását is. Speciális célként fogalmazódik meg:
 A Salgótarjáni Összevont Óvoda minden intézményegységében, az esélyegyenlőséget
szolgáló feladatok megvalósítása a képesség- kibontakoztató, integrációs felkészítés, az
egyénre szabott, differenciált fejlesztés által.
 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek megvalósítása a biológiai és társadalmi
sokféleség figyelembe vételével, az egészségtudatos szemlélet terjesztésével az emberi
jogok, alapvető szükségletek megtartásával.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
 A tehetséges gyermek átlag feletti speciális egyéni képességeinek előhívása, fejlesztése.
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A központi és a tagóvodák pedagógiai alappillérei
Mackóvár Központi Óvoda pedagógiai programjának mottója „Szeretetet keresve, szeretetben
élni”. Alappillérei: egészséges életmódra nevelés, hagyományőrzés-ápolás, az esélyegyenlőség,
befogadás pedagógiai elvének biztosítása, tehetséggondozás, a családokkal való együttnevelés, az
érzelmi és erkölcsi nevelés.
Aprófalva Tagóvoda pedagógiai programjának mottója: „Hívogat az óvoda”. Alappillérei:
környezeti nevelés, környezettudatos magatartás szemléletmód kialakítása, játékos tanulásban
képességfejlesztés, tapasztalatok bővítése, egészséges életmód, életvitel megalapozása, érzelmi,
erkölcsi és közösségi nevelés, esélyegyenlőség, integráció, befogadás pedagógiai gyakorlatának
biztosítása, tehetséggondozás.
Baglyasi Tagóvoda sajátossága, a gyermeki személyiségfejlesztés megvalósítása a
néphagyományok, és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek beépítésével a mindennapi nevelő
nevelési folyamatba. Kiemelt területek: egészséges életmódra nevelés, esélyegyenlőség, inkluzív
pedagógia, tehetséggondozás, érzelmi, erkölcsi nevelés, családokkal való együttműködés,
néphagyományőrzés.
Gyermekkert Tagóvoda kiemelt figyelmet fordít az önálló ismeret és tudás megszerzéséhez
szükséges képességek kialakítása, melyek által az alapkészségek és kulcskompetenciák birtokába
jutnak. Céljuk: elősegíteni gyermekeink konstruktív tanulását, a nevelőtevékenységük egész rendszerét
átható, komplex, közvetlen, egyéni tapasztalatszerzésre épülő, cselekvő tevékenységek, és különböző
élethelyzetek biztosítása által, projektmódszerrel, anyanyelvi nevelés és mozgásfejlesztés.
Hétszínvirág Tagóvoda speciális céljai: a motoros képességek differenciált fejlesztésével az
érzelmi, a szociális és az értelmi képesség fejlődésének pozitív irányú befolyásolása. A szociális
hátrányokból eredő esélyegyenlőtlenség csökkentése a családdal együtt. Az egészség kultúra,
egészségvédelem, a környezettel való harmonikus együttélés, szabályainak megalapozása,
elfogadása, gyakorlása, a nemzetiségi kultúra hagyományainak megismerésével identitásuk
elfogadása, kiemelkedő képességeik gondozása, fejlesztése, (zene, ábrázolás, tánc).
Körúti Tagóvoda célja: Tevékenységközpontú Pedagógia Program alapján, gyermekeik
személyiségének sokoldalú kibontakoztatása tevékenységek által; kiemelten a kommunikációs és
kooperációs képességek fejlődésére. A környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra
nevelés szemléletének megalapozása, szokásainak kialakítása óvodáskorban.
Mesekert Tagóvoda szakmai tevékenysége, a játékba, játékos cselekedtetés köré szerveződik;
ennél fogva a játék dominanciája valósul meg a tanulás és a munka jellegű tevékenységekben is.
Alapelveik: érzelmi gazdagság, erkölcsi tulajdonság és akarat fejlesztése, egészséges életvitel
megalapozása, értelmi nevelés és fejlesztés-aktív cselekedtetéstől a tapasztalatokon alapuló
gondolkodásig-, Rendszeres, szoros együttműködés, partneri kapcsolat az iskolákkal.
Nyitnikék Tagóvoda programjának mottója:”Tanuljunk meg nyitott kézzel, nyitott szívvel
szeretni.” Sikerorientált, színesen kommunikáló, környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő,
esztétika iránt fogékony, tág vizuális látásmóddal rendelkező gyermekek nevelése. Epochális
programjukban, amelybe beépülnek a kompetencia programcsomag egyes elemei: a megismerő
képességfejlesztés természetes közegben szerzett tapasztalatra épül,a fejlesztendő
részképességeknek megfelelő olyan játékos tevékenységet kínálnak fel, amelyek folyamatosan
egymásra épülve, a fokozatosság elvét szemelőt tartva, fejlesztik a gyermekek egyéni képességeit
Pitypang Tagóvoda Tevékenységközpontú programját valóságos tevékenységek
megteremtésével, a játék elsődlegességének, a szükséges élmények, tapasztalatok biztosításával
valósítják meg. Mottójuk: „Tevékenyen, szeretetben” Hangsúlyos: az egészséges életmódra nevelés, a
természetet óvó, védő, sokoldalú mozgástapasztalatokat szerző gyermekek nevelése, a társadalomba
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való beilleszkedés képességének megalapozása, együttműködési, érintkezési képességek fejlesztése.
Érzelmi, erkölcsi nevelés, az esélykülönbségek csökkentése, megszüntetése, tehetséggondozás.
Szivárvány Tagóvoda törekszik a családdal való együttműködés tartalmi gazdagítása, a családi
háttér érzelmi erősítésével. Az integráció elősegítésére, az SNI, BTM, HHH gyermekek befogadására
fejlesztésére. Fontos számukra az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a családok számára pozitív
mintát nyújtva, a személyiség differenciált fejlesztése, a családdal való együttnevelésben az érzelmi
kötődés erősítése a gyermek – szülő, a család – óvoda között, az érzelem és szocializáció differenciált
fejlesztése.
Vadvirág Tagóvoda nevelésének középpontjában a különböző egyéni adottságokkal, változatos
szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált fejlesztése áll. Mottójuk:"Tanuljunk meg
harmóniában élni a természettel" Alappillérek: környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés,
érzelmi, erkölcsi nevelés, hagyományápolás, esélyegyenlőség biztosítása.

Az óvodákban megjelenő problémák, helyi szükségletek:
• igazolatlan hiányzások
• rossz szociális, és anyagi körülmények
• tetvesség
• képességbeli lemaradások, elsősorban az értelem és a beszéd területén
• túlzott szülői elvárások az óvodával szemben
• szülők egyedi segítése az ügyintézések területén
• higiénés problémák, gondozottság hiánya, tetvesség, ótvar előfordulása, higiénés igénytelenség
• több gyermek rendszertelen és egészségtelen otthoni étkeztetése
• a szülők szabály és szokásrendszerének alakítása az intézményi elvárásoknak megfelelően
• kommunikációs problémákból adódó konfliktusok kezelése.
• több külső szakember biztosítása a gyermekek részképesség hiányainak megsegítése
érdekében
• a gyermekek magatartási és mentális problémáinak megsegítése érdekében segítség az időbeni
felismerésben és szakember által annak célirányos megsegítése
• a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való hatékonyabb együttműködés a jelzőrendszerben
résztvevő szakemberekkel,
• a szülők megfelelő tájékoztatása a családsegítő szolgálat által nyújtott lehetőségekről
Gyermekvédelmi munkánk feladatai, fejlesztési iránya:
• A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódva a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése.
• A családok és a gyermekek eltérő szükségleteire tekintettel a gyermekvédelmi törvény
alkalmazása a veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet felismerésében, kezelésében,
megszüntetésében.
• A gyermeket hátrányosan érintő körülmények feltárása, korai prevenció megvalósítása az
egészséges életmód, az érzelmi-, értelmi nevelés és szocializáció területén – szorosan
együttműködve a családdal.
• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beíratásnak támogatása, rendszeres óvodába
járásának elősegítése.
• Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt a befogadó környezet megteremtésével a
kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának
megelőzése.
• A kapcsolódó nyilvántartások naprakész, pontos vezetése.
• A gyermekvédelmi törvénynek megfelelő jelzőrendszeri szerep működtetése.
90
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gyermekvédelmi felelősök feladatai:
A munkaköri leiratban konkrét meghatározásra kerülnek a gyermekvédelmi felelős feladatai, amelyek
szociális eredetű pedagógiai problémákat ölelnek fel.
A pedagógiai programban minden nevelőtestület a helyi sajátosságok figyelembevételével kidolgozza e
tevékenységkör mélységét.
 Okok feltárása, amelyek a gyermekek egészséges személyiségfejlődését akadályozhatják, vagy
hátrányosan befolyásolják.
 A dolgozók, szülők, gyermekek körében annak elfogadtatása, hogy az emberek különböznek
egymástól.
 Érdekképviseletet ellátása a szociális, a nevelő – fejlesztő, az egészségügyi, szociálpolitikai, jogi
érdekérvényesítő, valamint a gyermekjóléti- és védelmi szolgáltatások igénybevétele érdekében.
 A gyermeket, családot megillető kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése.
 Koordinálja a szociális és a pedagógiai tevékenységeket, partneri kapcsolatot alakít ki az
együttműködésben más szakemberekkel.
 Munkájáról folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt és a tagóvoda-vezetőket.
 Figyelemmel kíséri a gyermekek rendszeres óvodába járását, problémás esetekben eljárást
kezdeményez tapasztalatainak átadásával az óvoda vezetőjénél.
 Aktívan vesz részt az óvodapedagógusokkal közösen szervezett családlátogatásokon
 Összesítő nyilvántartást vezet, amelynek szempontjai a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők
feltárása
Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése
(egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében) részcél keretében:
Tanácsadás keretein belül:
- a szülőknek gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodában
jelentkező problémák kapcsán, gyermek eltérő fejlődésével kapcsolatban;
információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről,
ügyintézésben való segítségnyújtás, pályaorientációs tanácsadás;
- közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
- krízisintervenció;
Csoportban végzett munka keretein belül:
- a gyermek megfigyelése csoporthelyzetben;
- szülőcsoportok szervezése, vezetése;
- az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák
kezelésének, megoldásának támogatása;
Közösségi munka keretein belül:
- együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team);
- együttműködés a partner intézményekkel;
- részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken,
projektekben stb.;
- részvétel a szülői értekezleteken, tanácsadás a szülői értekezlet megszervezésben
Az Önkormányzat jelenleg a Salgótarjáni Összevont Óvoda fenntartásával, 11 feladat-ellátási helyen
2017 szeptemberétől 39 óvodai csoportban biztosítja az óvodai nevelést. Ezen kívül egy darab egyházi
fenntartású óvodai működik a városban (Jó Pásztor Katolikus Óvoda).
A városi átlagtól eltérően Baglyasalján, Acélgyár és környékén, Zagyvapálfalván és Forgách-telep
városrészre jellemző a magasabb arányú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Ezek a
területek szegregátummal érintett városrészek.
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Az alapfokú-és középfokú oktatás az önkormányzatoktól átkerült a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz
és a Salgótarjáni Szakképzési Centrumhoz.
1. Alapfokú oktatás
a. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium 7 tagintézménnyel
- zenei oktatás
- emelt szintű angol nyelvoktatás két tanítási nyelvű képzés
- matematika-informatika-kommunikáció speciális program szerinti oktatás
a. Illés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
b. Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola (a Hit Gyülekezete fenntartásában)
c. Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola
2. Középfokú oktatás
a. 3 gimnázium (2 állami fenntartású, 1 a Hit Gyülekezete fenntartásában)
- hat évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzésben
- öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésben
- négyosztályos gimnáziumi képzést
- Emelt óraszámú testnevelés képzés
- Emelt óraszámú rajz és vizuális kultúra képzés
a. szakgimnáziumok. szakközépiskolák, szakiskolák (5)
- CAD-CAM informatikus, Informatikai rendszer üzemeltető, Gépgyártástechnológiai
technikus, Magasépítő technikus képzés
- felnőttképzés
- közgazdasági ágazat képzés
- szakács, pék képzés
- gyakorló ápoló szakképzés
- szakképzési hídprogramok
3. Felsőoktatás
Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési
Központ és Kutatóhely kihelyezett kampusaként.
2017 szeptembertől az alábbi induló szakok közül választhatnak a hallgatók.
- - gépészet,
- elektrotechnika-elektronika,
- könnyűipar,
- nyomdaipar,
- környezetvédelem-vízgazdálkodás.
A jövőbeni tervek között szerepel az alap-és a mesterképzés elindítása is.
Intézményi adatszolgáltatás alapján 2016. évben általános Iskolába járó 6-14 éves korosztályból 18,9%
a HH-s, és 22,3% a HHH-s gyermekek aránya.
A Salgótarjánban található középfokú tanintézményekben 3165 fő tanul, közöttük 368 fő (11,6%) HH
tanuló és 264 fő (8,3%) HHH tanuló. A középiskolákban tanulók közül a HHH-s tanulók jelentős
arányban jelennek meg a szakképző iskolákban, különösen a szakiskolában, arányuk nagyon alacsony
az érettségit adó intézményekben.
Az SNI tanulók aránya a középiskolákban: 39 fő (1,2%)
A népesség iskolázottsága a 2001. évi népszámlálás óta jelentősen javult, de ezzel együtt is az egyik
legrosszabb a megyei jogú városok között. A város középfokú oktatási intézményeinek térségi szerepe
nagy, a tanulók többsége más településről jár be tanulni.
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A tanulók összességének közel egy harmada, az általános iskolai tanulók több mint 40 %-a
felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra szorul.

Egészségügyi ellátás
A város lakosainak egészségi állapota az átlagosnál rosszabb. A 2011-es népszámlálás adatfelvételekor
Salgótarjánban 7370 fő adott számot tartós betegségről, ami a lakónépesség csaknem húsz százaléka.
Ez az arány négy százalékkal magasabb, mint az országos átlag és egyben a legmagasabb a 23
megyei jogú város közül. A rossz egészségügyi állapot részben a romló demográfiai mutatók, az idősek
magas aránya, részben a korábbi nehézipari örökség, a bányák üzemek egészségtelen
munkakörülményeire vezethetők vissza
Salgótarján egészségügyi ellátórendszerét az általánosan ismert tényezőkön túl (rossz szociális
helyzet, munkanélküliség, alacsony iskolázottsági arány, dohányzás, alkoholfogyasztás, stb.) nehezíti
az alapellátásban tapasztalható orvoshiány. A felnőtt háziorvosok körzetek közül 2 tartósan, a házi
gyermekorvosi körzetek közül 3 tartósan betöltetlen, ezekben a körzetekben helyettesítéssel látják el a
feladatot.
A helyzetet tovább súlyosbítja a háziorvosok, házi gyermekorvosok magas életkora is. Salgótarjánban
praktizáló orvosok közül a legtöbben már betöltötték az 50. életévüket.
Felnőtt háziorvosi ellátás
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) szervezeti keretei
között működtetett körzetekben közalkalmazott orvosokkal, valamint egyéni vállalkozó orvosokkal és
gazdasági társaságokkal kötött megbízási szerződések alapján biztosítja.
A felnőtt háziorvosi ellátást az Önkormányzat 21 területi ellátási kötelezettség mellett működtetett
körzetben biztosítja, további egy területi ellátási kötelezettséggel rendelkező körzet működtetését –
területi elhelyezkedése miatt – közgyűlési döntés alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzata végzi.
Jogszabályi kötelezettség alapján a hajléktalanok háziorvosi ellátását is biztosítja az Önkormányzat. A
rendelők tulajdoni viszonyait tekintve 16 magántulajdonban, 5 önkormányzati tulajdonban van.
Az Önkormányzat által működtetett 21 körzetben 19 orvos (1 fő közalkalmazott, 10 fő egyéni vállalkozó,
7 Bt., 1 Kft., 2 körzet tartósan betöltetlen, helyettesítéssel) látja el a háziorvosi feladatokat, és egy
vállalkozó orvos biztosítja a hajléktalanok ellátását.
Házi gyermekorvosi ellátás
A házi gyermekorvosi ellátást 6 rendelőben, 9 körzetben biztosítja az Önkormányzat. A rendelők közül 3
önkormányzati tulajdonú rendelő, 3 magántulajdonú. A 9 körzetben 6 gyermekorvos (1 fő
közalkalmazott, 2 fő egyéni vállalkozó, 3 Kft.) látja el a feladatokat. A körzetek közül 3 tartósan
betöltetlen, helyettesítéssel ellátott.
Fogászati alapellátás
Salgótarjánban a területi ellátási kötelezettséggel működő 10 fogorvosi körzetből 1 körzet működtetését
– szintén területi elhelyezkedés okán – Somoskőújfalu Község Önkormányzata végzi. A rendelők közül
1,5 önkormányzati, 5,5 magántulajdonban van, egy körzetnek helyt adó rendelőt a Szent Lázár Megyei
Kórháztól bérel a fogorvosi alapellátást működtető ESZK.
A 9, Önkormányzat által működtetett körzetben 8 fogorvos (2 közalkalmazott, 3 egyéni vállalkozó, 2 Kft.,
1 megbízási szerződés) látja el a feladatokat. 1 körzet helyettesítéssel ellátott.
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Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti rendszer
Városi és városkörnyéki központi ügyelet és hétvégi és ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés
A központi ügyelet 2008. február 1-jétől, a hétvégi és ünnepnapi házi gyermekorvosi ügyelet 2006.
január 1-jétől a Szent Lázár Megyei Kórház épületében működik, 2013. július 1-jétől a működtetés is
ténylegesen átadásra került. Az átadás oka a Sürgősségi Betegellátási Osztály és az ügyelet
hatékonyabb együttműködésének elősegítése. Az ellátási terület elsősorban a társulás
tagönkormányzatainak közigazgatási területe, de sok beteg érkezik a bátonyterenyei járásból is. A
hétvégi és ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés 2017. január 1-jétől szünetel, a gyermekek ellátása
a központi ügyelet keretében biztosított.
Fogászati ügyelet
A fogászati ügyeletet szintén az ESZK működteti, az önkormányzati tulajdonban lévő Salgótarján,
Szerpentin út 19. szám alatti rendelőben. A fogászati ügyeleti ellátáshoz a járás 29 településén túl 2017.
július 1-jétől további 28 település csatlakozott Nógrád megyéből.
Védőnői szolgálat
A népegészségügyi feladatok ellátásában, ezen belül a közösségi egészségfejlesztésben, a betegségek
megelőzésében, megbetegedés esetén az egészségügyi állapot helyreállításában jelentős szerepük
van a védőnőknek.
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a védőnői ellátásról. Ide
tartozik az óvodáskorúak ellátást is magába foglaló területi védőnői ellátás, valamint az iskolavédőnői
ellátás. A területi védőnői ellátás 10 körzetben, 3 feladatellátási helyen működik. Jelenleg a 10 védőnői
státuszon 9 védőnő látja el feladatát, 3 körzetet helyettesítéssel.

94
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

3.2. Anti-szegregációs terv
3.2.1. Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása és a lehatárolt
területek helyzetének elemzése
Hivatalosan veszélyeztetett és egyéb alacsony státuszú területek
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a város rendelkezésére bocsátotta a 2011-es
népszámlálási adatok alapján elkészített települési kartogramot, amely jelzi, hogy mely területek
tesznek eleget a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. melléklet szerinti szegregátum lehatárolás
kritériumainak, vagyis ahol a szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz fel (1. térkép). A
térkép olyan területeket is megjelenít, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató
kritériumának, de az alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők miatt mégsem
tekinthetők valódi szegregátumoknak. A bekarikázott területeken a magánháztatásokban élők száma
meghaladja az 50 főt. Ezen szegregátumokat területenként külön elemezzük.

1. térkép – Salgótarján szegregátum áttekintő
forrás: KSH Népszámlálási főosztály

A KSH, a 1. térképen is ábrázolt adatok alapján 11 db szegregátumot határolt le a városban. Ezeken túl
további 4 területet minősít szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek (Hiba: A hivatkozás
forrása nem található), ahol a szegregációs mutató 30 % feletti.
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2. térkép - Salgótarján szegregátumai (1-11.) és szegregációval veszélyeztetett területei (12-15.)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

A szegregátumokról általában megállapítható, hogy 2008 óta térben jelentősen nem változtak. A KSH
adatszolgáltatása alapján 2011-ben több, mint 2.205 fő élt hivatalosan is szegregátumnak minősülő
területen, de a becslések és tereptapasztalatok alapján ennek közel duplája a ténylegesen
veszélyeztetett területen élő salgótarjáni lakosok száma, mely a lakosság 11,8%-a 26. A KSH által is
lehatárolt szegregátumok átlagos statisztikai adatait vizsgálva azt látjuk , hogy a szegregátumokban
több a fiatal, és kevesebb az idős lakó – a 6. és 11. szegregátum kivételével, előbbiben az idősebbek
voltak többen,a felmérés idején, utóbbiban pedig létszámuk megegyezett. A munkanélküliségi ráta
majdnem háromszorosa a városi átlagnak, a gazdaságilag nem aktív személyek száma minden
szegregátumban meghaladja a 60%-ot, a lakások komfortfokozata pedig kirívóan rossz. Emellett az
iskolázottsági adatok is nagymértékben a városi átlag alatt maradnak.
Ezen területek mindegyikére elmondható, hogy a szociális problémák halmozottan jelennek meg. A
telepeken élő családok többnyire középkorú, többgyermekes családok. Életmódjuk, megélhetési
nehézségeik, táplálkozási szokásaik miatt egészségi állapotuk normál átlagtól eltérő. Jövedelmük
többnyire a gyermekek után járó ellátások, illetve a szociális támogatásokból származik. Munkával,
munkabérrel az itt élő családok nem, vagy átmeneti jelleggel rendelkeznek, amíg a közfoglalkoztatások
időtartama tart. Az itt élő gyermekek családi körülményeik, lakókörnyezetük miatt hátrányos helyzetűek,
s ha még a nevelésbeli hiányosságokat is figyelembe vesszük, kimerítik a halmozottan hátrányos
helyzetűek fogalmát27. Fontos feladat a szegregátumokban élő lakosság szociális-társadalmi
státuszának emelése, a területek szegregációjának oldása, az egyének társadalomba történő
integrációja.

26
27

2011. évi lakónépesség számához viszonyítva.
Helyi Esélyegyenlőségi Program Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - 2014
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A szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területekkel kapcsolatos beavatkozások esetében
kulcsfontosságú az önkormányzati bérlakás szektor. A 2014-ben elkészült Településfejlesztési
Koncepcióban a szakemberek már rámutattak arra, hogy a bérlakás koncepció jelen formájában való
megvalósítása felveti a szegregáció veszélyét, azaz a koncepció átdolgozása nélkül nem látják
biztosítottnak azt, hogy a városban tapasztalható szegregációs folyamatok nem intenzifikálódnak.
A fenti problémák kezelésére 2017. évben az önkormányzat elfogadta Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata hosszú távú vagyongazdálkodási tervét (2017-2020).
A következőkben egyenként jellemezzük a 11 szegregátumot, majd a 4 szegregációval veszélyeztetett
területet, meghatározzuk a szegregátum határait, ismertetjük a KSH és az Önkormányzat által
szolgáltatott statisztikai adatokat, majd pedig szövegesen jellemezzük az adott szegregátumot.
1. szegregátum: Csokonai út
A szegregátum határai: Szabó E. út - Csokonai út- 23302. sz. út által határolt terület

3. térkép – Csokonai úti szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály
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Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

105
27,6
61,0
11,4
51,6
6,1
36
33,3
57,8
39,1
40,3
45,9
48,1
61,0
34,1
29,3
34,3
17,1

A szegregátum jellemzése:
A Csokonai út – Szabó Ervin utca – vasút közötti terület a város déli részén, Zagyvapálfalva
városrészen belül helyezkedik el. A 2001-es KSH adatok szerint 105 lakó lakik a területen, melyet
nyugati irányból vasút és ipari területek határolnak, és amely relatív messze helyezkedik el a
városközponttól. A szegregációs mutatók változása következtében az addig szegregációval
veszélyeztetett övezet már az új mutatók alapján szegregátumként jelenik meg. A szegregátum méretét
tekintve kis területen helyezkedik el, 36 lakást érint, ugyanakkor a KSH lehatárolása alapján a
környéken további szegregációval veszélyeztetett terület is található. A szegregátumban a lakások
33,3%-a komfort nélküli lakás, mind magántulajdonban van.
A lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály száma lényegesen magasabb, még a 60 év felettiek
száma alacsonyabb, mint a városi átlag. A 15-59 évesek aránya a városi átlagnak megfelelő, azonban
ebből a korcsoportból foglalkoztatottak aránya mindössze 40,3%. A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül magas, 61%.
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2. szegregátum: Zöldfa út
A szegregátum határai: Hősök útja- Zöldfa út- névtelen u. belterületi határ által határolt terület

4. térkép – Zöldfa úti szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály
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Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen
belül (%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

535
23,7
63,6
12,7
61,8
2,8
176
9,7
67,1
47,6
31
56,7
72,8
63,2
42,1
31,0
8,6
3,4

A szegregátum jellemzése:
A KSH 2011-es adatai a szakértői interjúk, terepbejárások és a segélyezési mutatókkal ellentétben csak
a terület egy részét minősíti szegregátumnak, holott a terület Salgótarján legnagyobb szegregátuma. Az
adatok alapján az látszik, hogy ennek a területnek a legnagyobb a lakónépesség száma és ezzel együtt
az egyik legmagasabb lakásállomány számmal rendelkezik a többi szegregátumhoz viszonyítva. A
területen magasabb, függőfolyosós tömbházak helyezkednek el, jelenleg sok befalazott lakást találni.
Részben ennek is köszönhető, hogy a lakásokra vonatkozó legtöbb dimenzióban az adatok
kedvezőbbek a szegregátumok átlagánál. Az iskolázottsági adatok azonban nem csak a városi átlaghoz
képest rosszabban, de elmaradnak a szegregátumok átlagától. Korösszetétel szerint magasabb az
aktív korúak és a fiatalok száma.
A KSH a 2011-es adatai alapján lehatárolt terület meglepő módon nem tartalmazza a Hársfa utat, pedig
az itt található kolóniákban komfort nélküli, leromlott állapotú lakások vannak, melyben lakói
többségében alacsony végzettségűek és legtöbbjük nem rendelkezik munkajövedelemmel.
Jelenleg a szegregátum területén összesen 23 önkormányzati bérlakás található, emellett azonban a
„kibővített” területen további 59 önkormányzati lakás van, melynek egy része a Zöldfa út páros oldalán
található, a többi a Hősök út 22. szám alatti tömbházban.
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A területen európai uniós támogatásból egy kétéves „komplex telepprogram” indult 2013-ban, mely
intenzív szociális munkával és közösségfejlesztéssel, illetve egy közösségi ház (Csillag Szolgáltató
Központ) létrehozásával és az ebbe telepített szociális szolgáltatásokkal kívánja meggátolni a terület
további szegregálódását.
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Jónás ch-telep

A terület problémáinak kezelése komplex feladat. Egyrészt a leromlott épületek megszüntetése, a
környék rendezettségének javítása, a higiéniai állapotokra vonatkozó feltételek biztosítása, a közrend,
közbiztonság megteremtése, fenntartása, másrészt a lakóközösségek életszemléletének
megváltoztatása. A gyerekesély programok keretében város területi egyenlőtlenségének és a
gyermekszegénység csökkentése érdekében olyan szolgáltatások válnak elérhetővé, melyek által
javulnak az akcióterületen élő lakosság életkilátásai. A gyermekek felnőtt életre való felkészítéshez,
továbbtanulási esélyeik javításával, különböző képességeik fejlesztésével járulnak hozzá. További cél a
szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a helyi közösségépítés, melyek hozzájárulnak a gyermekek
harmonikus fizikai- és szellemi fejlődéséhez. A gyermekek és családok helyzetének javítását
közvetetten segítik a szakemberek gyakorlatorientált képzésekkel és a partnerségi kapcsolatok
erősítésével.
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3.szegregátum: Baglyasalja - Frankel Leó út
A szegregátum határai: Frankel Leó út - névtelen u. - belterületi határ által határolt terület

5. térkép – Frankel Leó úti szegregátum (Baglyasalja)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
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75
32,0
58,7
9,3
47,7
4,9
21
23,8
63,6
40,9
32,0
57,7
62,5

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen
belül (%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

68,0
33,3
25,0
25,0
5,0

A szegregátum jellemzése:
A lakónépességét tekintve a második legkisebb lélekszámú szegregátum Baglyasalja városrészben,
azonban Baglyasalján másik szegregátum is található (II. András király úti szegregátum). A városrész
egészére jellemző a KSH adatai alapján, hogy a két szegregátum mellett a városrész jelentős területe
szegregációval veszélyeztetett terület.
A szegregátumban lévő lakásállomány száma 21 db, melynek közel negyede alacsony komfortfokozatú,
magántulajdonban lévő lakás. A lakónépességet tekintve az aktív korú lakosság a városi átlaghoz
hasonló, azonban magas a 0-14 éves korú lakosság száma. A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül 68%.
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4. szegregátum: Baglyasalja - Temető út
A szegregátum határai: II. András király ú t- Kisvasút út - Katalin u. – Petőfi út - névtelen u. –
belterületi határ által határolt terület

6. térkép – II. András király úti szegregátum (Baglyasalja)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népességszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)

213
24,4

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)

59,2

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)

16,4

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

25,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

69,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

66,7
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59,5
0,8
77
46,8
73,8
48,4

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen
belül (%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

70,9
41,9
29,0
45,1
45,1

A szegregátum jellemzése:
A szegregátum több más szegregátumhoz hasonlóan régi bányászkolónia Baglyasalja városrész északi
részén a városközponttól mintegy 3km-re, egy zsákutcás terület végén. Bár a zárványszerű északi rész
épületállománya hasonló a városrész többi részéhez (kolónialakások és falusias kertes házak), a
lakosság ebben az északi csücsökben a legalacsonyabb státuszú. A statisztikai adatok alapján a terület
a szegregátumok átlagához képest jobb helyzetben van, több a foglalkoztatott, kevesebb a
munkanélküli. Az lakónépesség aránya a többi szegregátum átlagához hasonló. A szakértői interjúk
szerint lassú lecsúszás tapasztalható a területen, de a többi szegregátumhoz képest kevesebb
feszültség érzékelhető, mely a megfigyelhető lokálpatrióta hozzáállásból és a közösségi erőből adódik.
A segélyezési mutatók alapján a Petőfi Sándor út mentén a szegregátum határa kitolódik az Erkel utca
kezdetéig, de a kvalitatív információink alapján ez a rész inkább alacsony státuszú, mint szegregátum.

Nem a KSH által kijelölt szegregátum területén, de szorosan ahhoz kapcsolódva valósul meg
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik, a TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás keretén belül a Baglyasi Tagóvoda
teljes körű felújítása a Petőfi út 88. szám alatt. Az intézményt elsősorban a településrészen élő
kisgyermekek veszik igénybe. A projekt célja, hogy az óvodai ellátáshoz való egyenlő hozzáférés
mindenki számára biztosítva legyen, elősegítve ezzel a kisgyermeket nevelő szülők munkába állását.
A gyerekesély programok területen történő biztosítása, a gyermekek felkészítése, továbbtanulási
esélyeinek javítása hozzájárulhat a terület jelenlegi státuszának növeléséhez.
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5. szegregátum: Forgách telep
Szegregátum határai: Forgách Antal telep - Somlyói út – Kazári úr

7. térkép – Forgách Antal telepi szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)

181
23,8

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)

56,9

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)

19,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)

57,3
0,9
77
90,9
70,9
44,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

26,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

69,3
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül (%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

83,3
66,3
50,8
29,5
90,4
74,0

A szegregátum jellemzése:
A Somlyói út – Kazári út – Forgách Antal telep között fekvő területet mind a 2008-as ASZT, mind a
2013-as bérlakás-koncepció szegregátumként kezelte. A 2014-ben elkészített ASZT az akkori
szegregációs mutatók alapján a terület szegregációval veszélyeztetett besorolást kapott, azonban 2014.
decemberétől az új szegregációs mutatókat figyelembe véve ez a terület újra szegregátumnak minősül.
A telep klasszikus kolóniatelep kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú, kis előkerttel rendelkező
egyszintes házakból áll. A szakértői interjúk alapján a területen az átlagnál magasabb az idősebbek
aránya – bár a Központi Statisztikai Hivatal adatai nem ezt támasztják alá -, városszerkezetileg nem
válik el élesen a környező kertes házas részektől. A telepen 71 önkormányzati bérlakás található.

A városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon
való kezelésével a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében szociális
városrehabilitációs program megvalósítása szükséges.
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6. szegregátum:
Szegregátum határai: Egri utca - belterületi határ

8. térkép – Egri utcai szegregátum (Forgách telep)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül (%)
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52
11,5
53,8
34,6
75,0
2,4
22
18,2
53,6
46,4
41,9
57,1
78,6
61,5

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

30,0
25,0
19,0
9,5

A szegregátum jellemzése:
A KSH által lehatárolt szegregátumok a legkisebb lakosságszámú terület, mely a Forgách-telepi
szegregátum közelében, annak szoros szomszédságában helyezkedik el. A 15-59 éves lakosságon
belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a városi szegregátumok átlagához képest
jelentősen magasabb, ennek következtében az alacsonyabb presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya magas. A családi házas területen a többi szegregátum átlagához viszonyítva
alacsonyabb az alacsony komfort fokozatú lakások aránya.
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7. szegregátum: Somlyóbánya
A szegregátum határai:
A KSH 2011-es adatai alapján a Somlyói út – névtelen u.- Teréztáró u. – Csille köz közötti rész
tekinthető szegregátumnak.

9. térkép – Somlyói úti szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában
(%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
(%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya
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177
26,6
58,8
14,7
63,5
0,9
84
95,2
74,0
47,1
24,5
69,1
66,7

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül (%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

72,9
43,8
25,0
95,4
75,4

A szegregátum jellemzése:
A segélyezési mutatók alapján a Somlyó úti szegregátum területe kibővíthető a Vájár u. – Völgyhíd u. –
Hanga u. – Szilvafa u. közötti területtel is. Míg előbbiben főleg régi kolónialakások találhatóak, addig
utóbbi inkább szellősebb beépítésű, kertes házas, a régi üdülőtelepből átalakult falusias terület. A
statisztikai adatok csak a KSH által lehatárolt részre állnak rendelkezésre, de a szöveges jellemzés a
segélyezési mutatók alapján lehatárolt nagyobb területre is vonatkozik.
A bérlakás koncepció szerint Somlyóbánya néhány évtizeddel ezelőtt „hobbikerteknek indult”, ma már
azonban több tucat – alacsony státuszú - család költözött állandó jelleggel a városrészbe. A
városközponttól – tömegközlekedéssel történő megközelítés során - relatív messze, és annak
tengerszint feletti magasságához viszonyítva magasabban helyezkedik el. Egyik interjúalany szerint
„Salgótarján Rózsadombja” lehetne a terület az elhelyezkedése miatt, azonban a lehatárolt
szegregátum területén elhelyezkedő kolóniasor alacsony komfortfokozatú házai és a benne élő
alacsony státuszú lakosság miatt mégis szegény területként könyvelik el a városban lakók. Amennyiben
a Vájár utca területét is belevesszük a szegregátum területébe, úgy 58 bérlakást találunk a Salgó
Vagyon Kft. adatbázisában. A bérlakások műszaki állapota rossz, a szegregátum infrastrukturálisan
alulfejlett, több helyen nincs betonozott út, vízvezeték és szennyvízcsatorna.

A városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon
való kezelésével a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében szociális
városrehabilitációs program megvalósítása szükséges.
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8. szegregátum: Idegér
A szegregátum határai: Karancs út - Kővár út - Bereczki Máté utca - Felsőidegér út - Névtelen u. –
névtelen u.- belterületi határ - Kővirág utca

10. térkép – Idegéri szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül (%)
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367
27,5
56,7
15,8
55,8
9,6
126
54,8
69,2
45,7
27,8
60,5
54,5
70,0

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

40,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

31,9

22,7
57,5

A szegregátum jellemzése:
A belvároshoz viszonylag közel elhelyezkedő területet az elmúlt években Zöldfa úti szegregátum mellett
az egyik „legproblémásabb” területként tartották számon. Ennek oka, hogy a területen található
lakásállomány vegyes. Míg az Alsóidegéri út és Felsőidegéri út között, valamint a Bereczki Máté út
várostól távolabbi részén kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú kolónialakások találhatók, addig az
Alsóidegéri úton és Felsőidegéri úton jó állapotú kertes házak és magasabb státuszú lakók is vannak. A
Bereczki Máté út város felé eső oldalán egy magántulajdonban lévő garázssor helyezkedik el, melynek
nagy része erősen leromlott állapotú, használhatatlan, melynek oka a folyamatos feltörésekből és
rongálásokból adódik. A területen magas volt az önkormányzati lakások aránya, jellemzően a
kolónialakások vannak önkormányzati tulajdonban – nagy részük szükséglakás vagy komfort nélküli
lakás, melyek közül a Bereczki Máté úton lévő bérlakások az elmúlt években elbontásra kerültek.

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0-14 éves ek a rá nya
Sa l góta rjá n

Fogl a l koztatottak ará nya a 15-64 éves

Szegregátumok átl a ga

Jónás ch-telep

Tekintettel arra, hogy a szegregátum természetvédelmi terület szomszédságában (Baglyaskő), valamint
a városközponthoz közel található a garázssor, valamint az Alsó-és Felső Idegér úton található
kolóniaépületek felszámolásának folytatásával újabb építési telkek kialakításával a városközponthoz
közeli magasabb színvonalú lakóövezet jöhetne létre.
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9. szegregátum: Salgó út 28
A szegregátum határai: Pitypang u. - Salgó út - Füleki út - Báthory tér - Zrínyi M. út - belterületi határ
által kijelölt terület

11. térkép – Salgó úti szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül (%)
28

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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419
26,7
58,2
15,0
63,5
6,7
183
66,7
75,4
54,1
22,8
70,3
54,8
69,0

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

52,3
31,5
65,1
44,3

A szegregátum jellemzése:
A kijelölt szegregátum területe közel van a városközponthoz, különböző egészségügyi szolgáltatások
könnyen megközelíthetők (akár gyalogosan is), környezete különböző szolgáltatásokkal jól ellátott. A
szegregátum közelében található a Hétszínvirág Tagóvoda (melynek teljes körű felújítása 2017 őszén
fejeződik be), valamint a város legszegregáltabbnak mondott alapfokú oktatási intézménye, a SÁI Petőfi
Sándor Tagiskolája. A területen alacsony komfortfokozatú régi kolónialakások találhatóak (részben
magán, részben önkormányzati tulajdonban), melyekben korábban az acélgyári munkások éltek. A
területen élők lecsúszása, a gyárban az 1980-as évek végén induló leépítésekhez köthető, a 2000-es
évek végén csak fokozódott. Azóta folyamatos a területre történő alacsony státuszú családok
beköltözése – az önkormányzat által lefalazott lakások ellenére is.
A Salgó út páros oldalán a Salgó Vagyon Kft. adatai szerint 38 önkormányzati bérlakás található, ebből
20 lefalazott. Néhány ház azonban ezen az oldalon is magántulajdonban van, ezek bontása rövidtávon
nem lehetséges.
A Salgó út páros oldalát is magába foglaló Acélgyári célterületről 2011-ben készített egy kérdőíves-,
interjús- és résztvevő megfigyeléses módszereket is alkalmazó kutatás a Városfejlesztés Zrt. által.
Részben ennek a felmérésnek az eredményeképpen készült el a 2015-ben lezárult szociális
városrehabilitációt megalapozó akcióterületi terv, mely alapját adta a megvalósított fejlesztéseknek

A 2007-2013-as időszakban megkezdett szociális városrehabilitáció folytatása érdekében a 20142020-as időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásával a terület fejlesztése tervezett. A Salgó út
páros oldalán található önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításával, bontásával, a környezet
rendbetételével, az ott élők társadalmi integrációját és munkaerő-piaci felzárkóztatását elősegítő
programok megvalósításával a leszakadt/leszakadó társadalmi csoportok/családok felzárkóztatásának
és a társadalmi integrációjuk elősegítése céljából.
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10. szegregátum:
A szegregátum határai: Határ út – határ u. által határolt terület

12. térkép – Határ úti szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)

81
25,9
61,7
12,3

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)

42
38,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

26,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

66,7
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60,0
4,3

72,0
40,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

71,4

Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

42,4

61,7
54,8
32,3
42,4

A szegregátum jellemzése:
Az itt élők véleménye és tereptapasztalatok alapján a Jónásch-telep az egyik legkritikusabb területe a
városnak. A KSH adatai alapján szegregátumként a „munkásszálló” épülete jelenik meg, azonban a
területen szegregációval veszélyeztetett terület is található (Jónásch krt. – Nádasdi krt. – Ilona út). A
Határ út és környékének helyzete már az egész telepre kiható problémát jelent. Az ingatlanok értéke, és
az ott lakók életminősége folyamatosan jelentősen romlik. Jónásch-telep általános városüzemeltetési-,
egészségügyi-, szociális- és közbiztonsági helyzetének javítására az önkormányzatnak a
tulajdonviszonyok miatt kevés lehetősége van, azonban a helyzet kezelése érdekében a
lehetőségekhez képest mindent elkövet.
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11. szegregátum: Művész telep
A szegregátum határai: Bátki J. u.- belterületi határ- Kisfaludy S. út által határolt terület

13. térkép – Művész telepi szegregátum
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
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203
19,2
61,6
19,2
60,0
0,7
72
6,9
71,2
44,8
26,7
67,1
61,1
66,0

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

47,8
27,5
7,1
15,7

A szegregátum jellemzése:
A területen lévő a lakások komfortfokozata a városi szintű szegregátumok átlagánál lényegesen jobb. A
házak magántulajdonban vannak. Az itt élők között azonban még a szegregátumok átlagánál is
magasabb a munkanélküliség, a foglalkoztatott nélküli családok száma, illetve alacsony az
iskolázottság. A többi szegregátumhoz képest magasabb az idősebbek aránya. Az interjúk során a
szakértők a kevésbé „problémás” szegregátumok közé sorolták a Művész telepet. A terület közlekedési
kapcsolata a város többi részével nem kielégítő, gyakran az itt lakók panaszainak a tárgya.
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Szegregációval veszélyeztetett területek:
12. A szegregációval veszélyeztetett terület: Csokonai út páratlan oldala
A szegregációval veszélyeztetett terület határai: Csokonai út páratlan oldal – Batsányi út a
Bródy S. utca kereszteződésig

14. térkép – Csokonai út páratlan oldala (SZVT)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály
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Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

92
21,7
57,6
20,7
41,5
13,6
37
24,3
60,4
34,0
36,5
46,9
43,5
65,2
28,1
21,9
25,8
29,0

A szegregációval veszélyeztetett terület jellemzése:
A terület az 1. szegregátum közelében, a város déli részén, Zagyvapálfalva városrészben helyezkedik
el. A 2001-es KSH adatok szerint 92 fő lakik a területen. A terület méretét tekintve kis területen, a
Csokonai úttal párhuzamosan, észak-dél irányban terül el. Az 1. szegregátumhoz képest +1 db (37 db)
lakást érint, amelynek harmada egyszobás-, negyede pedig alacsony komfort fokozatú kertes
ház/lakás. A 0-14 éves korosztály száma nagyjából megegyezik a 60-x korú lakosság számával, míg a
terület majdnem 60%-át teszi ki az aktív korú lakosság. Ennek ellenére a területen igen magas a
munkanélküliség.
A TOP-6.1.5- 15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés című felhívás keretében a teljes Csokonai út megújul, kiváltásra kerülnek a
közművek, új járdák, buszmegállóöblök épülnek, kerékpárút került felfestésre. A projekt hozzájárul a
biztonságos közlekedéshez, a mobilitás elősegítéséhez és felgyorsulásához, valamint a megfelelő
minőségű vonalas infrastruktúra meglétéhez.
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13. A szegregációval veszélyeztetett terület: Jónásch- telep
A szegregációval veszélyeztetett terület határai: Ilona út – névtelen u. – Jónásch körút –
belterületi határ

15. térkép – Jónásch-telep (SZVT)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)

65
18,5
53,8
27,7

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)

24
33,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

44,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

58,3

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)

58,8
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42,9
6,5

51,4
34,3

61,5

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

32,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

30,4

16,0
34,8

A szegregációval veszélyeztetett terület jellemzése:
Az itt élők véleménye és tereptapasztalatok alapján a Jónásch-telep az egyik legkritikusabb területe a
városnak. A KSH adatai alapján szegregátumként a „munkásszálló” épülete jelenik meg, azonban a
területen szegregációval veszélyeztetett terület is található (Jónásch krt. – Nádasdi krt. – Ilona út). A
Jónásch-telep és környékének helyzete már az egész telepre kiható problémát jelent. Az ingatlanok
értéke, és az ott lakók életminősége folyamatosan jelentősen romlik. Jónásch-telep általános
városüzemeltetési-, egészségügyi-, szociális- és közbiztonsági helyzetének javítására az
önkormányzatnak a tulajdonviszonyok miatt kevés lehetősége van, azonban a helyzet kezelése
érdekében a lehetőségekhez képest mindent elkövet.
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14. A szegregációval veszélyeztetett terület: Váralja út
A szegregációval veszélyeztetett terület határai: Váralja út- belterületi határ - Fenyvesalja út –
Mátyás király útja – Őrhegy út

16. térkép – Váralja út SZVT (Zagyvaróna)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)

142
28,9
54,2
16,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

32,5

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

65,0
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41,6
4,8
58
31,0
64,9
31,2

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

48,1

Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

17,3

64,8
46,0
20,0
30,8

A szegregációval veszélyeztetett terület jellemzése:
A szegregátum Zagyvaróna városrészben az egységes városterülettől fizikálisan elkülönülő
településrészen található, amelyet 1973-ban csatoltak Salgótarjánhoz. A lakosság korszerkezete
összességében átlagos, Zagyvarónán az elöregedés ugyan nem előrehaladott, de a gyerekek alacsony
száma miatt a településrész iskoláját már bezárták. A végzettségi mutatók, a foglalkoztatás, valamint a
jövedelmek adatai kedvezőtlenek, akárcsak az átlagos lakókörnyezet, amelyben a lakások egyharmada
alacsony komfortfokozatú.
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15. A szegregációval veszélyeztetett terület: Vár út
A szegregációval veszélyeztetett terület határai: belterületi határ – Szapolyai J. út – Vár út –
Árpád út – Deák F. út – Mikes K. út

17. térkép – Vár úti SZVT (Salgóbánya)
forrás: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály

Statisztikai adatok (2011-es népszámlálás alapján):
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
(%)
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98
16,3
66,3
17,3
50,8
2,9
57
63,2
61,5
33,8
37,1
60,0
69,2
58,2

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakosokon belül

36,6
26,8
63,6
77,3

A szegregációval veszélyeztetett terület jellemzése:
A terület Salgótarján északi részén található Salgóbánya városrészen, mely ugyan közigazgatásilag
Salgótarjánhoz tartozik, azonban közúton csak Somoskőújfalu érintésével közelíthető meg. A
szegregációval veszélyeztetett területen 57 db házban 98 fő lakik, akiknek több mint 65 %-a
munkaképes korú személy, azonban a személyek több mint fele csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik. A háztartások és családok nagyobbik részében nincs foglalkoztatott, amelyek szociálisan is
nehéz helyzetben vannak, illetve tartós szegénységben élnek.

127
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

3.2.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések
A város a 2007-2013-as időszakban megvalósított fejlesztései közül kettő is közvetlenül érintette a
szegregációs folyamatokat. Mindkét projekt európai uniós támogatások segítségével avatkozott be egyegy szegregátumban 2015-ig bezárólag. A továbbiakban ezt a két tervet ismertetjük röviden
szegregációs/anti-szegregációs hatásaik szempontjából.
Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár-Városközpont
Az Acélgyári terület szociális rehabilitációja az ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0015 számú projekt alapján 20132015 között valósult meg. A kijelölt akcióterület teljes egészében magában foglalta a Salgó út és
Acélgyári út környezetében található szegregátumot, ezen kívül a városközpontban elhelyezkedő ún.
Garzonházak is az akcióterület részét képezték. A fejlesztés során hat különböző beavatkozást
valósított meg az önkormányzat :
• Garzonházak felújítása
• Erzsébet tér rehabilitációja
• Szolgáltató iroda létesítése
• Kolduspaloták felújítása
• Acélgyári templom körüli terület felújítása
• Szociális napközi foglalkoztató kialakítása (Evangélikus egyház fejlesztése)
A fenti beavatkozáson kiegészítéseként „soft tevékenységek”, felzárkóztató, társadalmi integrációt
elősegítő, az élethelyzetet javító programok is megvalósultak.
Összességében a fent tervezett beavatkozások közül a szociális napközi foglalkoztató kialakítása és a
„soft tevékenységek” adták a legnagyobb perspektívát a szegregációs tendenciák megállítása,
megfordítása szempontjából. A projekt kifejezett célja a társadalmilag érzékeny beavatkozás, mely cél
egybeesik a jelen anti-szegregációs terv célrendszerével. A projekt megvalósítása során elsősorban a
legalacsonyabb státuszú, legkiszolgáltatottabb csoportokra való különös odafigyelést tartotta az
önkormányzat szem előtt, ugyanis ők azok, akiket a leginkább veszélyeztet a területről való kiszorulás
és a marginalizálódás. Az európai unió által finanszírozott projektidőszak lejárta után is
szükséges fenntartani a jól működő szociális szolgáltatásokat („soft programokat”), hiszen ezek
tipikusan hosszútávon megtérülő befektetések az adott terület humánerőforrásába; a hatás elérése
előtti leállítás növelheti a helyi lakók közintézmények iránti bizalmatlanságát, és hosszú távon akár
ronthatja is az ott élők életminőségét.
Komplex telep-program a Zöldfa úton és környékén
A telep-program a TÁMOP 5.3.6-11/1 pályázati forrásból valósult meg 2013 - 2015 között. A projekt
akcióterülete a Zöldfa úti szegregátum, azaz Salgótarján legnagyobb szegregátumára terjedt ki. A
projekt az alábbi konkrét beavatkozásokat nevesíti:
• Hálózatépítés – együttműködés, párbeszéd elősegítése
• Csillag Szolgáltatóközpont kialakítása, a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítása
• Szűrővizsgálatok – Egyéni fejlesztési tervek
• Programok gyerekeknek, szülőknek
• Fejlesztő, feszültség feldolgozó szabadidős program
• Hagyományőrzés, nyelvi kultúra ápolása
• Környezettudatosság fejlesztése
• Tanuláshoz szükséges eszközök biztosítása
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A fenti programok kifejezett célja a szegregáció negatív következményeinek a tompítása, a további
szegregáció megakadályozása, a terület státuszának az emelése, tehát ennyiben megegyezik jelen
Anti-szegregációs terv célkitűzéseivel.
A fejlesztést az Önkormányzat „egy több lépcsős beavatkozás első elemének” tekintette – ennek a
szempontnak a szem előtt tartása a projektidőszak lejárta után is kiemelkedően fontos a rendkívül
nagyméretű szegregátumban élők jövője szempontjából.
Salgótarján Megyei Jogú Város szociálpolitikájának olyan társadalmi, gazdasági kihívásokkal kell
szembesülnie, amelyek kezelése kulcsfontosságú lehet a város versenyképessége, a lakók jövőbeli
helyzete szempontjából.
A város szociális problémái elengedhetetlenné tették egy Szociálpolitikai Koncepció elfogadását, mely a
jelenlegi helyzetfeltáráson túl meghatározza a fejlesztéspolitika irányokat.
A 2016.évben elfogadott Szociálpolitikai Koncepcióban meghatározott általános fejlesztési irányok:
• A település szociális térképének elkészítése
• A társadalmi kohézió erősítése a városrészek és a különböző társadalmi csoportok között.
• A jobb életminőség elérése, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése, a
gyermekek korai fejlesztése, a szociális problémák megoldása és az ezekhez vezető további
célok érdekében a város lakossága számára a tudás, a műveltség fejlesztése jelenti a legfőbb
kitörési pontot.
• Szociális szolgáltatások, szociális gondoskodás területén a társadalmi szolidaritás erősítése.
• Civil szférával, egyházi szervezetekkel való együttműködés erősítése, önkéntesek bevonása
• „Salgótarjáni Szociális Információk Tára” – információs kiadvány összeállítása
• Az idősebb korosztály bevonása az aktív közösségi életbe
• A város bérlakás gazdálkodási koncepciójának felülvizsgálata
• Hiányzó szociális alapellátások kiépítése, szociális ellátási formák, szolgáltatások körének
bővítése
A 2014-2020-as időszakban az Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 6.7.1 és 6.9.1
intézkedései közvetlenül nyújtanak lehetőséget az Önkormányzat számára, hogy a leromlott városi
területeken, a szegregátumokban fejlesztést valósítson meg.

TOP-6.7.1 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
A fejlesztés célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők
társadalmi
integrációjának
elősegítése
érdekében.
A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
A város területén belül integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell
megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós
munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt
indokolja.
Azokon a településeken ahol szegregált területek találhatóak, ott a fejlesztés akcióterületének ezen
területekre kell irányulnia.
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TOP-6.9.1 intézkedés: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok
TOP 6.7 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve a
leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű
társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei
javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást,
iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást. Az infrastrukturális beavatkozásokat a
társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő,
foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos,
hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig a közösségfejlesztő programok, amelyek
lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a
megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját., életvezetési tanácsadást, egyéni
fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése
céljából
B) Folyamatos szociális munka megteremtése
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére:
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja a fenti fejlesztések megvalósítására az
alábbi szegregátumokat jelölte ki:
- Salgó úti szegregátum
- Forgách-telepi szegregátum
A TOP által nyújtott fejlesztési lehetőségeken túl az Emberi Erőforrások Operatív Program fejlesztési
prioritásai lehetőséget nyújtanak a szegregált területek, hátrányos helyzetű lakosság helyzetének
javítására, a szegregációs hatások csökkentésére.
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3.2.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő
intézkedések
Anti-szegregációs program
Az Anti-szegregációs Terv helyzetelemzés fejezetéből kiderült, hogy Salgótarján (csakúgy, mint az
Észak-Magyarországi régió) számos problémával küzd. Leginkább az alacsony foglalkoztatottság,
a nagy foglalkoztatók megszűnése áll a problémák középpontjában. A város lakossága
folyamatosan csökken, aminek következtében a város magasabb státuszú részei elöregednek.
Ezzel párhuzamosan az alacsonyabb státuszú területeken egyre magasabb a gyerekek és a
fiatalok aránya, amiből következik, hogy ha a jövőben nem fog drasztikusan nőni az elvándorlók
aránya, akkor a szegénység intenzifikálódásával kell számolni. Ennek egyik korai jele az oktatási
rendszerben figyelhető meg: némely alapfokú oktatási intézmény egyre inkább szegregálódik,
elsősorban azok, melyek szegregátum közelében találhatók. Az aggasztó demográfiai és szociális
folyamatoknak jól megfigyelhető területi logikája van: a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése
összefügg a térbeli egyenlőtlenségek növekedésével, azaz az elszegényedő lakosság egyre
inkább szegregálódik. Ez a folyamat egyértelműen látszik a helyzetelemzésben közölt térképen: akár
a foglalkoztatási, akár a segélyezési, akár az iskolai szegregációs adatokat nézzük.
Az anti-szegregációs programnak így két, összefüggő célt kell megvalósítania: egyrészt
törekedni kell a szegénység mérséklésre az egész városban, másrészt különös figyelmet kell
szentelni a már szegregált, illetve a későbbiekben szegregációval fenyegetett területekre. A
szegénység hosszú távú mérséklésének egyik kulcsfontosságú eszköze a gyerekek, fiatalok
helyzetének a javítása, a szegény gyermekek humántőkéjébe történő beavatkozás. Hosszú távon
enélkül elképzelhetetlen a szegregáció mérséklése, megállítása. Ezt felismerve alkotta meg Salgótarján
MJV Szociálpolitikai Koncepcióját 2016-ban, melyben meghatározta azokat az intézkedéseket, amelyek
hosszú távon elősegíthetik a szegénységbe született gyermekek előmenetelét, társadalmi
mobilizációját, társadalmi integrációját. Az Önkormányzat támogatja a tanoda programok, illetve a
Gyerekesély programok megvalósítását. Bár a város szegregátumai térben szétszórtan helyezkednek
el, elsődleges cél minden szegregált terület esetében a fenti programok elindítása és hosszú távú
biztosítása.
A szegregált, vagy szegregációval fenyegetett területekkel kapcsolatos beavatkozások esetében
kulcsfontosságú az önkormányzati bérlakás szektor. Ezt az önkormányzat is felismerte, és 2013ban megszületett Salgótarján bérlakás koncepciója. A koncepció megalkotása óta bekövetkezett
változások szükségessé teszik a bérlakás gazdálkodás ismételt felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy
a további szegregáció csökkenjen. Ezért célszerű a koncepció felülvizsgálata szociális szakemberek
bevonásával. Az előző időszakban megvalósított szociális rehabilitációs és komplex telep-programok
esetében alapos felmérések előzték meg a projekt tervezését – ezek jó kiindulópontjai lehetnek a
bérlakás koncepció felülvizsgálatának –, illetve mindkét esetben olyan projektelemek kerültek
kidolgozásra, melyek a projektek hivatalos befejezése után is fenntartásra érdemesek.
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Összefoglaló táblázat: Salgótarján - Szegregátumok adatai

Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen
belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen
belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya
az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Felsőfokú
végzettségűek a 25
éves és idősebb
népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort
fokozatú lakások
aránya
Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül
29

Salgótarján
összesen*

8. szegregátum
4. szegregátum
(Karancs út 2. szegregátum
(II. András király
7. szegregátum
1. szegregátum
3. szegregátum
5. szegregátum
Kővár út (Hősök útja út - Kisvasút út 6. szegregátum (Somlyói út (Szabó E. út (Frankel L. út (Forgách A.
Bereczki M. u. Zöldfa út Katalin u. (Egri u. névtelen u. Csokonai út névtelen u. telep - Somlyói
Felsőidegér út névtelen u. Petőfi út belterületi határ) Teréztáró u. 23302. sz. út)
belterületi határ)
út - Kazári út )
névtelen u. belterületi határ)
névtelen u. Csille köz)
belterületi határ
belterületi határ)
- Kővirág u.)

9.
11.
10.
szegregátum29
szegregátum
szegregátum
(Pitypang u-. (Bátki J. u. Salgó út - Füleki (Határ út - Határ belterületi határ
út - Báthory tér - u. által határolt - Kisfaludy S.
terület
Zrínyi M. út út)
belterületi határ)

37262

105

535

75

213

181

52

177

367

419

81

203

13.5

27.6

23.7

32.0

24.4

23.8

11.5

26.6

27.5

26.7

25.9

19.2

59.3

61.0

63.6

58.7

59.2

56.9

53.8

58.8

56.7

58.2

61.7

61.6

27.2

11.4

12.7

9.3

16.4

19.3

34.6

14.7

15.8

15.0

12.3

19.2

19.1

51.6

61.8

47.7

59.5

57.3

75.0

63.5

55.8

63.5

60.0

60.0

17.9

6.1

2.8

4.9

0.8

0.9

2.4

0.9

9.6

6.7

4.3

0.7

18105

36

176

21

77

77

22

84

126

183

42

72

8.8

33.3

9.7

23.8

46.8

90.9

18.2

95.2

54.8

66.7

38.1

6.9

43.4

57.8

67.1

63.6

73.8

70.9

53.6

74.0

69.2

75.4

72.0

71.2

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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Mutató megnevezése

Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők és
rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon belül
Foglalkoztatottak
aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya
Alacsony presztízsű
foglalkoztatási
csoportokban
foglalkoztatottak
aránya
A gazdaságilag nem
aktív népesség
aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek
aránya
(munkanélküliségi
ráta)
Tartós
munkanélküliek
aránya (legalább 360
napos
munkanélküliek
aránya)
A komfort nélküli,
félkomfortos és
szükséglakások
aránya a lakott
lakásokon belül

30

Salgótarján
összesen*

8. szegregátum
4. szegregátum
2. szegregátum
(Karancs út (II. András király
7. szegregátum
1. szegregátum (Hősök útja - 3. szegregátum
5. szegregátum
Kővár út út - Kisvasút út 6. szegregátum (Somlyói út (Szabó E. út Zöldfa út (Frankel L. út (Forgách A.
Bereczki M. u. Katalin u. (Egri u. névtelen u. Csokonai út névtelen u. névtelen u. telep - Somlyói
Felsőidegér út Petőfi út belterületi határ) Teréztáró u. 23302. sz. út) belterületi határ belterületi határ)
út - Kazári út - )
névtelen u. névtelen u. Csille köz -)
belterületi határ
belterületi határ)
- Kővirág u.)

9.
11.
10.
szegregátum30
szegregátum
szegregátum
(Pitypang u. (Bátki J. u. Salgó út - Füleki (Határ út - Határ belterületi határ
u.
által
határolt
út - Báthory tér - Kisfaludy S.
terület
Zrínyi M. út út)
belterületi határ)

13.4

39.1

47.6

40.9

48.4

44.7

46.4

47.1

45.7

54.1

40.0

44.8

51.8

40.3

31.0

32.0

25.9

26.8

41.9

24.5

27.8

22.8

26.9

26.7

46.3

45.9

56.7

57.7

69.0

69.3

57.1

69.1

60.5

70.3

66.7

67.1

34.0

48.1

72.8

62.5

66.7

83.3

78.6

66.7

54.5

54.8

71.4

61.1

56.0

61.0

63.2

68.0

70.9

66.3

61.5

72.9

70.0

69.0

61.7

66.0

20.0

34.1

42.1

33.3

41.9

50.8

30.0

43.8

40.0

52.3

54.8

47.8

11.8

29.3

31.0

25.0

29.0

29.5

25.0

25.0

22.7

31.5

32.3

27.5

7.6

34.3

8.6

25.0

45.1

90.4

19.0

95.4

57.5

65.1

42.4

7.1

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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Mutató megnevezése

Egyszobás lakások
aránya a lakott
lakásokon belül
Állandó népesség
száma – a mutató a
település egészére
állítható elő,
szegregátumokra
nem

31

Salgótarján
összesen*

14.4

8. szegregátum
4. szegregátum
(Karancs út 2. szegregátum
(II. András király
7. szegregátum
1. szegregátum
3. szegregátum
5. szegregátum
Kővár út (Hősök útja út - Kisvasút út 6. szegregátum (Somlyói út (Szabó E. út (Frankel L. út (Forgách A.
Bereczki M. u. Zöldfa út Katalin u. (Egri u. névtelen u. Csokonai út névtelen u. telep - Somlyói
Felsőidegér út névtelen u. Petőfi út belterületi határ) Teréztáró u. 23302. sz. út)
belterületi határ)
út - Kazári út - )
névtelen u. belterületi határ)
névtelen u. Csille köz)
belterületi határ
belterületi határ)
- Kővirág u.)

17.1

3.4

5.0

45.1

74.0

9.5

37980

Módosította a 38/2018. (III. 29.) határozat 2. melléklete. Hatályos 2018. március 30. napjától.
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75.4

31.9

9.
11.
10.
szegregátum31
szegregátum
szegregátum
(Pitypang u. (Bátki J. u. Salgó út - Füleki (Határ út - Határ belterületi határ
u.
által
határolt
út - Báthory tér - Kisfaludy S.
terület
Zrínyi M. út út)
belterületi határ)

44.3

42.4

15.7

Anti-szegregációs program beavatkozásait tartalmazó összefoglaló tábla (Stratégiai terv)
Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás

Határidő

Eredményességet mérő
indikátor középtávon –
3 év

Eredményességet
mérő indikátor
hosszútávon – 6 év

Városfejlesztés
i Iroda,
Humánszolgált
atási és
Szervezési
Iroda
Családsegítő
Szolgálat

évente

ITS dokumentációja,
Humánszolgáltatási és
Szervezési Iroda és
Családsegítő Szolgálat
dokumentációja.

ITS dokumentációja,
Humánszolgáltatási
és Szervezési Iroda
és Családsegítő
Szolgálat
dokumentációja

Salgó Vagyon
Kft.

5 évente

Felülvizsgált és
módosított bérlakáskoncepció

Felülvizsgált és
módosított bérlakáskoncepció

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Feladatgazda

Alacsony státuszú
területeken élők
élethelyzetének
javítása

A város rendszeresen
monitorozza az
alacsony státuszú
területek helyzetét.

A város rendszeresen
monitorozza az
alacsony státuszú
területek helyzetét az
ITS monitoringjával
összehangoltan

A bérlakáskoncepció
folyamatos
felülvizsgálata

A bérlakás-koncepció
legyen összhangban
az egyéb fejlesztési
irányokkal, előzze meg
a további szegregáció
kialakulását.

Bérlakás-koncepció
felülvizsgálata a
városban dolgozó
szociális szakemberek
bevonásával
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4. A stratégia külső és belső összefüggések
4.1. Külső összefüggések
A stratégia illeszkedik a hatályos településrendezési eszközökhöz, és a gazdaságfejlesztés valamint a
fenntartható fejlődés szempontjainak megfelelően fejleszti azokat tovább. A jelen stratégia azt kívánja
elősegíteni, hogy az összvárosi szintű energiahatékonyság javítása valamint a CO 2 kibocsátás
növekedésének akadályozása érdekében a 2014-2020 időszakban, valamint a koncepció 2030-as
távlatában a középtávú fejlesztéseket követően a munkahelyi, közösségi közlekedési, lakhatási,
közösségi és piaci szolgáltatási funkciók ellátását szolgáló létesítmények, rendszerek, a gazdaság
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen befektetések vonzására legalkalmasabb módon kerüljenek kialakításra.
Ehhez nélkülözhetetlen az értékes és pótolhatatlan belső területeket elfoglaló barnamezős területek
rehabilitációja.
A stratégia összhangban van az önkormányzat gazdaságfejlesztési terveivel és elképzeléseivel, és a
barnamezős területek újrahasznosítására vonatkozó terveivel, programozási dokumentumaival.
A stratégia összhangban van a klímaváltozás káros hatásainak kiküszöbölésére irányuló küzdelem és
az energiahatékonyság növelése stratégiai szempontjaival. Ennek megfelelően tervezi azokat a
városszerkezeti jelentőségű barnamezős rehabilitációkat és az önkormányzati létesítményeken
végrehajtásra kerülő energiahatékonysági fejlesztéseket, amelyek egyszerre segítik elő az
energiapazarlást és a CO2 kibocsátás csökkentését, továbbá a város és különösen központi városrészei
városi szövetének komplex megújítását, rehabilitációját. Ugyancsak az említett stratégiával
összhangban irányozza elő jelen stratégia a város lakásállományának energetikai hatékonysági
megújítását minden lakás és lakóháztípus tekintetében, a város egész területén. Az említett átfogó
energetikai felújítások szintén ugyanúgy szolgálják a város szövet integrált megújítását is.
A Stratégia összhangban van, és szerves egységet képez az országos ágazati stratégiáknak az EU
követelményei által meghatározott szellemiségével, ami az EU tizenegy 2020-as stratégiai
célkitűzésének valóra váltását szolgálja.
A hosszú és középtávú távú célok és az Európai Unió tematikus célkitűzéseinek összefüggései
Az Európai Unió tematikus célkitűzései:
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása;
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása;
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban;
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
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Hosszútávú célok
Az ipar fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás növelése új
befektetésekkel, zöldmezős és barnamezős munkahelyteremtő beruházásokkal
Salgótarján és Funkcionális Várostérsége gazdasági és társadalmi fejlődése
érdekében

EU tematikus
2, 3, 8, 11

A hagyományos gazdasági ágazatok fejlesztése, a Salgótarjánban jelen lévő
EU tematikus
gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok lebontása a Szabad Vállalkozási 2, 3, 8, 11
Zóna adta lehetőségek kihasználásával a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében
A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és kereskedelem
EU tematikus
fejlesztése új befektetésekkel a befektetők által megvalósítható fejlesztésekhez
2, 3, 8, 11
szükséges urbanizációs háttér megfelelő szintű szolgáltatásainak biztosítása, a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében
A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I) tevékenység fejlesztése

EU tematikus
1, 2, 3, 8

Salgótarján és határon átnyúló térsége turizmusának fejlesztése a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

EU tematikus
2, 3, 8

A város és térsége biztonságos helyi élelmiszerrel történő ellátása és a Funkcionális
Várostérség, illetve a tágabb vonzáskörzet jó minőségű mezőgazdasági termékeinek
piaci pozicionálása
Salgótarján és a Funkcionális Várostérség társadalmi kohéziójának erősítése
A város és a Funkcionális Várostérség leszakadó, leszakadással veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli népességének társadalmi - gazdasági
integrációja, visszavezetése a munka világába

EU tematikus
8, 9, 10, 11
EU tematikus
3, 8, 9, 10, 11

A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó fiatalok társadalmi integrációja az állam és EU tematikus
az önkormányzat által működtetett oktatási - nevelési, közművelődési, kulturális, sport, 3, 8, 9, 10, 11
és egészségügyi közszolgáltatások eszköztárának célzott és összehangolt
alkalmazásával
A természetes népszaporulat és a bevándorlás eredményeként egyaránt növekvő
számú, gyarapodó népesség, az elöregedés megállítása

EU tematikus
8, 9, 10, 11

Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnöki és pénzügyi - gazdasági képzés
Salgótarjánban

EU tematikus
1, 2, 3, 8, 9,
10, 11

A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás, egészségügy, kultúra, művelődés
és sport területén, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő eséllyel történő
biztosítása
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EU tematikus
3, 8, 9, 10, 11

Magasan képzett fiatal és középkorú népesség betelepítése Salgótarjánba kedvező
munka- és lakhatási lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű
közszolgáltatások biztosításával

EU tematikus
1, 2, 8, 9, 10,
11

A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és közlekedési területek
rehabilitációja

EU tematikus
3, 4, 5, 6, 8,
11

A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése, energetikai megújítása

EU tematikus
1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 11

A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi területek szociális
rehabilitációja

EU tematikus
8, 9, 10, 11

A lakótelepek rehabilitációja strukturális és energetikai megújítása

EU tematikus
2, 4, 5, 6, 8,
11

A befektetők, valamint a Salgótarjánban élők, vállalkozók és munkát vállalók számára EU tematikus
vonzó, szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet kialakítása a
1, 2, 3, 4, 5, 6,
gazdaságfejlesztés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása érdekébe
7, 8, 9, 10, 11
A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és kommunikációtechnológiai
infrastruktúrák fejlesztése

EU tematikus
2, 3, 4, 5, 6, 8,
11

A város és a funkcionális várostérség harmonikus fejlesztése, az egészséges
környezet és ivóvíz fenntartható biztosítása

EU tematikus
2, 3, 4, 5, 6, 8,
11

Középtávú célok
1.1. Verseny-képes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások

EU tematikus
2, 3, 8, 9, 11

1.2. Magas szintű foglalkoztatottság

EU tematikus
2, 3, 8, 11

1.3. Jelentős K+F és innovációs aktivitás

EU tematikus
1, 2, 3, 8, 11

1.4. Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs
technológiák

EU tematikus
2, 3, 8, 11

2.1 Széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgál-tatások és hatékony
közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben

EU tematikus
3, 8, 11

2.2. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó
társadalom

EU tematikus
3, 8, 9, 10, 11

2.3. Képzett, vállalkozásra és munka-vállalásra alkalmas, dinamikusan növekvő
számú népesség

EU tematikus
3, 8, 9, 11

3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó urbanizációs háttérszolgáltatásokat
nyújtó, funkcionálisan megújult városi környezet

EU tematikus
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11
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3.2. A városi szövet komplex fizikai megújítása

EU tematikus
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

3.3. Fenntartható és környezet-kímélő multimodális közlekedési rendszer

EU tematikus
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11

3.4. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő,
energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

EU tematikus
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

4.2. Belső összefüggések
A Megalapozó Vizsgálat Helyzetfelmérése, Helyzetelemzése, Helyzetértékelése, a Településfejlesztési
Koncepció hosszú távú jövőképe és célrendszere, az ITS középtávú célrendszere és a
megvalósításukat szolgáló beavatkozások, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott
fejlesztések logikailag összefüggő rendszert alkotnak.
A Településfejlesztési Koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési
szándékait, a település jövőképét, valamint meghatározza a jövőkép eléréséhez vezető stratégiai és
tematikus célokat.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia – illeszkedve a Településfejlesztési Koncepcióban
meghatározott jövőképhez – rögzíti a város középtávú céljait, a stratégiai célokat, prioritásokat,
bemutatja a prioritásokban megnyilvánuló stratégiai részcélok és a területi célok közötti
összefüggéseket. Meghatározza a célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, kijelöli és
lehatárolja az akcióterületeket.
A TOP stratégiai céljaihoz és prioritásaihoz, illetve az (ITS) céljához igazodik az TOP források
felhasználását megalapozó Integrált Területi Program. Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti
célok szintjén a kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben
biztosító operatív program között.
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GINOP

ITS célok
Diverzifikált, dinamikus gazdasági fejlődés,
virágzó gazdaság

KEHOP

1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k
és mikrovállalkozások

1.2 Magas szintű foglalkoztatottság

VP

IKOP

EFOP

6.1. Gazdaságfejlesztés

A város gazdasági, munkaerő-piaci
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében

6.2. Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

1.4. Mindenki számára hozzáférhető, fejlett
információs és kommunikációs technológiák

Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
népesség megtartása érdekében
gazdaságfejlesztési fókuszú városfejlesztés

6.3. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó városfejlesztés

Társadalmi megújulás

Fenntartható városi közösségi
közlekedésfejlesztés

6.4. Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

2.1. Széleskörű és magas színvonalú közösségi
szolgáltatások és hatékony közigazgatás a helyi
közösséggel partnerségben

Önkormányzati közszolgáltatások minőségének
fejlesztése

6.5. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése

2.2. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása
és integrálása, befogadó társadalom

Jobb életfeltételek kialakítása a leromlott városi
területeken élők számára

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

Megújult városi szövet, vonzó települési
környezet
3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó
urbanizációs háttérszolgáltatásokat nyújtó,
funkcionálisan megújult városi környezet

RSZTOP

ITP cél

1.3. Jelentős K+F és innovációs aktivitás

2.3. Képzett, vállalkozásra és munkavállalásra
alkalmas, dinamikusan növekvő számú népesség

KÖFOP

TOP prioritások

Helyi együttműködések kialakítása,
társadalmi aktivitás, összetartozás növelése
Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turisztikai termék és
attrakciófejlesztés

6.7. Leromlott városi területek
rehabilitációja
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatás-fejlesztés
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok

3.2. A városi szövet komplex fizikai megújítása

3.3. Fenntartható és környezetkímélő multimodális
közlekedési rendszer
3.4. A természeti erőforrások kiegyensúlyozott és
hatékony felhasználására épülő, energiahatékony,
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság
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5. A Stratégia megvalósításának főbb kockázatai
A Stratégia megvalósításának legjelentősebb kockázatait az alábbi külső kockázatok jelentik:
• az Operatív Programok megvalósítása nem a meghatározott ütemben történik
• nem alakul ki az operatív programokból az a finanszírozási háttér, amely a bonyolult, nagy
volumenű, hosszan tartó operatív városfejlesztési folyamatot jelentő barnamezős
rehabilitációkat a velük járó jellegzetes költségekkel összehangolt rendszerben, tervszerű,
kiszámítható és gazdaságos folyamat keretében megvalósíthatóvá tenné;
• a barnamezős 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 pályázati rendszer adta kötöttségek nem teszik lehetővé a szegregátumok, szegregációval
veszélyeztetett területek megszüntetését, kezelését. Ezáltal nem biztosított a hátrányos
helyzetű csoportok arányának csökkentése.
• A városi életszínvonal növekedése nem lesz olyan mértékű, ami az elvándorlás mértékét
csökkenthetné.

6. A megvalósítás eszközei és nyomon követése
6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása, integrációja, különös tekintettel a fiatalokra
és a legfiatalabbakra
A társadalmi kohéziót és az egészséges életmódot elősegítő közösségi tevékenységek
fejlesztése
Egészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése
Köznevelés, közoktatás, szakképzés fejlesztése
Mérnök és gazdasági felsőoktatás fejlesztése
Befektetés ösztönzés
K+F+I tevékenységek támogatása, fejlesztése
Gazdaságfejlesztési támogatások a KKV-knak és a mikrovállalkozásoknak
Városmarketing
Az Önkormányzat fejlesztési tevékenységének kommunikációja
A város biztonságos és jó minőségű élelmiszerrel történő ellátását szolgáló fejlesztések

6.2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek
meghatározása
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
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•

•
•
•

Az ITS-ben előrevetített projektek megvalósítására irányuló, a városfejlesztő társaság
közreműködésével végzett, 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 város biztonságos és jó minőségű, egészséges élelmiszerrel és ivóvízzel történő ellátását
szolgáló fejlesztések
A városmarketing tevékenység irányítása és ellenőrzése
Az Önkormányzat fejlesztési tevékenysége kommunikációjának irányítása és ellenőrzése

Önkormányzaton belüli hatáskörök és kompetenciák:
•

•

•

•

•

Közgyűlés:
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..
Gazdasági Bizottság:
A Gazdasági Bizottság tárgyalja és véleményezi a városfejlesztéssel kapcsolatos rendeleteket,
az integrált településfejlesztési stratégiát, a településfejlesztési koncepciót és az éves
költségvetést a képviselő-testület ülését megelőzően.
Főépítész
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök kidolgozásáért felelős,
annak nyomon követése, felülvizsgálata tartozik a kompetenciájába. Nyomon követi, hogy mely
fejlesztések valósultak meg, és újabb fejlesztési területek kijelölését javasolja.
Városfejlesztési Iroda:
A Városfejlesztési Iroda kétoldalú információáramlást és egyeztetést lát el: a Hivatal irányában
és a Városfejlesztő Társaság irányában. Jegyzői utasítás alapján eljárási jogokat gyakorol:
egyeztet, döntés előkészítésben részt vesz. A Városfejlesztő Társasággal operatív kapcsolatot
tart.
Koordinálja az önkormányzat ágazati irodáit, és összegyűjti a szükséges inputokat, valamint a
Városfejlesztő Társaságnál jelentkező kérdések/problémák megoldásában az önkormányzati
részlegek koordinációját látja el. Közreműködik az integrált településfejlesztési stratégia döntés
előkészítő munkáiban.
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.:
A Társaság együttműködik a Városfejlesztési Iroda vezetőjével és a főépítésszel a
városfejlesztési dokumentumok előkészítésében, nyomon követésében és felülvizsgálatában,
fejlesztési javaslatokat tesz. Közreműködik a fejlesztések előkészítésében, végrehajtásában,
megvalósításában.
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Lehetséges külső kompetenciák:
• Műszaki ellenőr
• Lebonyolító
• Könyvvizsgáló
• Közbeszerzési szakértő
• Kommunikációs szakértő
• Társadalmi kapcsolatok szakértő
• Menedzsment szakértő
• „Soft” elemeket menedzselő szakértő

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
A 6.2. pontban leírt szervezeti rendszerrel párhuzamosan Salgótarján MJV Önkormányzata biztosítja a
szükséges szakmai kompetenciákat és kapacitásokat a Salgótarjáni járás és a Funkcionális
Várostérség fejlesztéseinek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok Salgótarján MJV
Önkormányzatára eső része elvégzésének szakmai irányításához és várostérségi szintű
integrálásához. A térségi fejlesztések összehangolása érdekében Salgótarján MJV önkormányzata
együttműködik Nógrád megye Önkormányzatával.

6.4. Monitoring
A 6.2. és 6.3. pontban leírt szervezeti rendszer az ott meghatározott működési logikának megfelelően
végzi az indikátorok betartásának, illetve elérésének tervekben maghatározott ütemezés szerinti
ellenőrzését.

143
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

1. melléklet: A 2014-2020 időszakban a TOP és az ágazati operatív programok támogatásával tervezett fejlesztési
projektcsomagok
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Prioritástengely
TOP 6.1.
Gazdaságfejlesztés

Intézkedések
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztések

Projektek
Meglévő Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése

Tervezett
tevékenységek
Ipari Park bevezető
útjának felújítása

6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése

Tervezett
költségigény (Mrd
Ft)
0,035
0,450

6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
6.1.5 A gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP 6.2. Családbarát,
munkába állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
6.2.1. Családbarát, munkába állást segítő
fejlesztése
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban
Csokonai út felújítása
Petőfi út felújítása
Sugár út felújítása
Vadvirág Tagóvoda felújítása
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása
Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda
nyílászáróinak cseréje
Mackóvár Központi Óvoda felújítása és bölcsőde
kialakítása
Pitypang Tagóvoda felújítása
Gyermekkert Tagóvoda felújítása és bölcsőde
kialakítása
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Építés,
eszközbeszerzés

0,934

építés

0,981

Építés,
eszközbeszerzés

0,714

Prioritástengely
TOP 6.3.
Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
városfejlesztés

TOP 6.4. Fenntartható
városi
közlekedésfejlesztés
TOP 6.5.
Önkormányzatok
energiahatékonyságán
ak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

Intézkedések

Projektek

Tervezett
tevékenységek

Tervezett
költségigény (Mrd
Ft)

6.3.1 Barnamezős területek rehabilitációja
5.3.2. Zöldváros kialakítása

Beszterce tér felújítása
Piac és vásárcsarnok felújítása

Építés,
eszközbeszerzés

1,678

6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Nagymező és Kálmán Imre út közötti terület
vízrendezése

Építés,

0,034

6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Kerékpár út IV. ütem
Kerékpáros nyomvonalak kialakítása

Építés,

0,619

Építés,

1,456

6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja,
megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése.

Bátki J Műv. Ház energetikai felújítása
Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása
Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása
Gyermektábor energetikai felújítása
Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai
felújítása
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő energetikai
felújítása

6.5.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében
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Prioritástengely
TOP 6.6. Városi
közszolgáltatások
fejlesztése

TOP 6.7. Leromlott
városi területek
rehabilitációja
TOP-6.8. Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

TOP-6.9. A társadalmi
kohéziót célzó helyi
programok

Intézkedések

Projektek

Tervezett
tevékenységek

Tervezett
költségigény (Mrd
Ft)

6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

Orvosi rendelő kialakítása a Vásártéren
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
Önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők
felújítása

Építés,
eszközbeszerzés

0,331

6.6.2. A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátása, utcai szociális munka feltételeinek
megteremtése

Építés,
eszközbeszerzés

0,064

6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja

Salgó úti szegregátum
Forgách-telepi szegregátum

Építés,
eszközbeszerzés

0,786

6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és
várostérségében

Foglalkoztatási paktum Salgótarjánban

Paktum létrehozása

0,768

6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP 6.7.1 projektet előkészítő ESZA projekt a
Salgó úti és Forgách-telepi szegregátumban

Program

0,271

6.8.1 Részvétel és kapcsolat a megyei szintű
foglalkoztatási megállapodásokkal,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködésekkel

6.9.2 Helyi identitás és kohézió erősítése
ÁGAZATI OP
OP megnevezése

Projektek

KEHOP 2. Települési vízellátás, szennyvíz elvezetés és – tisztítás,
szennyvíz kezelés fejlesztése

Salgótarján szennyvízelvezetésének fejlesztése
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Tervezett
tevékenységek
Építés

Tervezett
költségigény
680 000 000 Ft

