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A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról,  
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,  
valamint a Belügyminisztérium Útmutató a kis-és középvárosok számára az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 elkészítéséhez című dokumentum alapján készült. 
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BEVEZETÉS 
 
Jelen dokumentum, Szécsény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája európai uniós forrást 
felhasználva a Belügyminisztérium szakértő támogatásával készült, ugyanis a 2014-2020-as európai 
uniós tervezési időszakra való felkészülés során igen nagy jelentősége van a megfelelő módon 
előkészített, megalapozott fejlesztési dokumentumoknak, melyek megjelenítik az adott terület 
fejlesztési irányait, céljait és igényeit. Ennek megfelelően járásszékhelyünk a vonatkozó előírásoknak, 
jogszabályoknak megfelelő és az elkövetkező évek finanszírozási környezetéhez is illeszkedő integrált 
településfejlesztési stratégiát alkotott. 
 
A tervezés meghatározottsága 
A városfejlesztés európai uniós meghatározottsága 
A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban különösen nagy szerep jut az európai városok 
fejlesztésének, az Európai Unió Területi Agendája (TA2020) is megerősíti a városok szerepét. 
Integrált és többszintű megközelítés alkalmazását javasolja a városfejlesztési és város-rehabilitációs 
politikákban és támogatja az EU 2020 azon erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy „a városok 
az intelligens, fenntartható és befogadó fejlődés motorjaivá váljanak, és vonzóak legyenek az élhető 
lakhelyet és munkát keresők, valamint a turisták és a befektetők számára is.”. Bátorítja a városokat 
arra, hogy „a területükön végzett valamennyi beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében 
készítsenek és fogadjanak el integrált stratégiákat és területi terveket.” 
 
Az EU 2020 Stratégia Európa intelligens (smart), fenntartható (sustainable) és befogadó (inclusive) 
növekedésének céljaira összpontosít, és ezen célokhoz az Európai Unió egészére vonatkoztatva 
konkrét célértékeket is társít. Az EU egészére vonatkozó célokhoz a tagállamoknak is vállalásokkal kell 
hozzájárulniuk, melyhez a kohéziós politika eszközrendszerét is felhasználhatják. A 2014 – 2020 
időszaki kohéziós politika megvalósítását szolgáló ún. Közös Rendelkezéseket tartalmazó rendelet 
(„Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete) meghatározza azt a 11 tematikus 
célkitűzést, melyek elérésének támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU2020 Stratégia 
céljaihoz. A tematikus célkitűzések az alábbiak: 
 
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és - kezelés előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz 
történő hozzájárulás. 
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Az EU egyes alapjainak (ESB alapok) felhasználását, működését további rendeletek szabályozzák 
(1301, 1304, 1305/2013/EU), melyek az egyes tematikus célokhoz kapcsolódó beruházási 
prioritásokat határoznak meg. A beruházási prioritások azt fogalmazzák meg, hogy az adott alap 
milyen módon járul hozzá a 11 EU szintű tematikus cél eléréséhez. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység az ESB alapokból, amely nem illeszkedik a beruházási prioritások valamelyikéhez. Azzal 
együtt, hogy az ESB alapok – különösen az ERFA és az ESZA - minden beruházási prioritása 
alkalmazható városi környezetben, városfejlesztési jelegű célok elérése érdekében, az egyes alapok 
kifejezetten városi problémák megoldására irányuló beruházási prioritásokat is meghatároznak:  
 
Az ERFA rendelet célzottan városi problémákra irányuló beruházási prioritásai az alábbiak:  
4. számú tematikus cél: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 
minden ágazatban. 

- 4 e) beruházási prioritás: alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása 
valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható 
multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések 
támogatását. 

6. számú tematikus cél: a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság 
támogatása. 

- 6 e) beruházási prioritás: a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a 
rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezés-
mentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a 
zajcsökkentési intézkedések támogatása. 

9. számú tematikus cél: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta 
diszkrimináció elleni küzdelem.  

- 9 b) beruházási prioritás: a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; 

 
Az ESZA által támogatott beruházási prioritások mindegyike részét képezheti integrált városfejlesztési 
stratégiáknak, programoknak, projekteknek.  
 
Az EU kohéziós politikájában bekövetkezett változások alapján az európai uniós források már nem 
kvázi szabadon felhasználható keretek, hanem az EU közös céljainak megvalósítását szolgáló 
eszközök, így rendkívül fontos, hogy a hazai fejlesztéspolitika és fejlesztéspolitikai dokumentumok is 
igazodjanak, hozzájáruljanak a megvalósuláshoz. Az EU strukturális és kohéziós alapjaiból származó, a 
nemzeti operatív programokon keresztül elérhető támogatások tehát a városfejlesztés meghatározó 
jelentőségű forrásait jelentik az ITS érvényességének időszakában. 
 
 
A városfejlesztés hazai meghatározottsága 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) integrált megközelítéssel foglalja 
egységbe az ágazati és területi fejlődés folyamatait, kijelöli Magyarország számára a hosszú távú 
jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket. A területi fejődés érdekében a többközpontú 
térszerkezetet biztosító, fenntartható városhálózat-fejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Legfontosabb 
feladatként jelenik meg a harmonikus város-vidék kapcsolatok létrehozása, a kompakt 
településrészek kialakítása, a leromlott állapotú városrészek hanyatlásának megállítása, a stratégiai 
szemléletű város-és várostérségi tervezés megerősítése, illetve a különböző területi szintek 
együttműködésének segítése. A többközpontú városhálózat-fejlesztés megvalósítása érdekében 
különböző profilú városok és várostérségek csoportját azonosítja. Budapest nagyvárosi térségét, a  
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fővárosból legfeljebb egy órán belül elérhető belső városgyűrű településeit, illetve a Budapest 
gazdasági túlsúlyának kiegyensúlyozása érdekében kijelölt külső városgyűrű településeit. 
 
A Kormány jogszabályba foglalta (314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”) a középtávú településfejlesztési 
stratégiák (ITS) tartalmi és egyes eljárási jellegű követelményeit és összefüggő dokumentum-
rendszert hozott létre. Ennek értelmében az ITS egy rendkívül széles körű, három elemből álló 
megalapozó vizsgálatra kell, hogy épüljön. A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a 
hosszú távú településfejlesztési koncepciónak, mind a középtávú, operatív jellegű ITS-nek. (Szécsény 
város képviselő testülete a helyzetfeltárást, helyzetelemzést és helyzetértékelést is tartalmazó 
megalapozó vizsgálatát 2015. május 14-én fogadta el.) 
 
A kis- és közepes városok integrált településfejlesztési stratégiáikat két módszertani támogatást 
nyújtó dokumentum alapján kell, hogy elkészítsék, melynek városunk eleget tesz. Egyrészről a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért felelős 
szakállamtitkársága által elkészített „Városfejlesztési Kézikönyv” második, javított kiadása (2009); 
másrészről a Belügyminisztérium „Útmutató a kis-és középvárosok és a fővárosi kerületek integrált 
településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020” című dokumentum alapján.  Megvalósult 
az az elvárás is, hogy a település integrált településfejlesztési stratégiájának célrendszere illeszkedjen 
a megyei területfejlesztési koncepció és stratégiai program céljaihoz. 
 
 
Az integrált településfejlesztési stratégia és célja 
Az integrált településfejlesztési stratégia a település középtávú fejlesztési irányait meghatározó, 
operatív jellegű, megvalósítás-orientált fejlesztési dokumentum, melynek célja, hogy a stratégiai 
tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező hét év városfejlesztési tevékenységeinek 
eredményességét.  
 
Készítése során a tervezők meghatározó szándéka volt, hogy segítségével a városban folyó fejlesztési 
tevékenységek egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak meg, a város mindinkább 
képes legyen felhasználni a 2014 – 2020 közötti időszak európai uniós fejlesztési forrásait, s ezzel a 
stratégiába foglalt tevékenységek jelentős része meg is valósuljon. Az ITS keretet ad ahhoz is, hogy a 
közszféra fejlesztései mellett a magánszféra befektetései is bevonhatóak legyenek, ezzel is segítve a 
két szféra közötti partnerség kialakulását, illetve tervezési menete ahhoz is hozzájárul, hogy az ITS 
céljai és projektjei széles körű támogatást élvezzenek.   
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A KONCEPCIÓ JÖVŐKÉPE ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLRENDSZERE 
 
Szécsény jövőképe:  
2030-ban Szécsény egy stabil lakosságszámú, járási környezetét is magas szinten kiszolgáló 
központi település lesz, amely kihasználva a környezeti adottságait, a határmenti elhelyezkedés 
előnyeit, a helyi társadalomban rejlő potenciált, képes lakosainak és vonzáskörzetének magas 
színvonalú lakó és munkakörnyezetet biztosítani. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. ábra: Szécsény jövőképe és hosszú távú célrendszere 
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Szécsény város jövőképe 2030-ra egy sikeres, gazdaságilag prosperáló kisváros képét vetíti előre, ahol 
a szolgáltatások széles körét érheti el a lakosság, ennek köszönhetően a térségi központi funkcióiban 
erős, komoly térszervező erővel rendelkező település lesz, ahol a lakosság kedvező körülmények 
között élhet. 
 
A jövőképhez tartozó első átfogó cél a kedvező feltételek megteremtésével élhető környezet 
kialakítását kívánja elérni, ami a lakosság, illetve a városba látogatók számára is ideális feltételeket 
kínál. A turisztikai potenciál erősítése, a szabadidős terek fejlesztése, a vonzó környezet a színvonalas 
szolgáltatásokkal együtt járul hozzá az átfogó teljesüléséhez. 
 
A 2. átfogó cél a hagyományokra épülő stabil gazdasági légkör megteremtését fogalmazza meg, mely 
a vállalkozások működési feltételeinek biztosításával, illetve az ezt erősítő oktatási-képzési rendszer 
átalakításával versenyképes környezetet biztosít. A közlekedési feltételek az előzőekhez 
kapcsolódóan járulnak hozzá a térség egészének fejlődéséhez az elérhetőség javításán keresztül. 
 
 
Színvonalas szolgáltatási struktúra kiépítésével és működési feltételeinek megteremtésével a város a 
lakosság számára kedvező, ügyfélbarát környezetet alakít ki, mely a rövid ügyintézési idővel 
jelentősen növeli annak hatékonyságát. A település széles szolgáltatási kínálata a vállalkozások 
tevékenységéhez kapcsolódó háttér biztosításával hozzájárul a vállalkozások versenyképességének 
növeléséhez, ami egyben jelentős helyi foglalkoztatást is generálva a foglalkoztatási lehetőségek 
bővülését eredményezi. A tercier szektor mellett a közintézmények és közszolgáltatások a helyi 
lakosság számára történő biztosításán túl nagyobb térség lakossága számára válnak elérhetővé, így a 
város térszervező, illetve térségi közigazgatási-központi szerepköre is erősödik, ami hozzájárul a 
térség és a település népességmegtartó erejének növekedéséhez, hiszen az alapvető ügyek intézése 
helyben, modern körülmények között megoldható, s nem szükséges távolabbi városba, 
megyeszékhelyre leutazni. 
 
A lakosság igényeinek, szükségleteinek megfelelő körülmények kialakításával növelhető a társadalom 
jóléte, mely hozzájárul a lakosság elégedettségéhez. A felújított műemlékek a rendezett 
zöldfületekkel vonzó, kisvárosi környezetet alkotnak lakosságon kívül a turisták számára is. A 
szabadidő hasznos eltöltését segíti elő az azoknak helyt adó infrastrukturális elemek kialakítása, 
illetve programokkal való megtöltése. A rendezett, funkciókban bővelkedő piactér, illetve a 
sportcsarnok és művelődési ház a társadalmi összefogást is erősíti.  

 
A településen jelentős turisztikai potenciál összpontosul, ennek kiaknázása egyelőre mérsékelt, 
ugyanakkor komoly lehetőségeket rejt magában. A látogatószám növekedése és a településen 
eltöltött idő növekedése hatására a turizmus jövedelemtermelő és foglalkoztatotti pozíciója is 
erősödik, ennek hatására Szécsény gazdasági szerkezetében is jelentősebb mértékben jelenik meg. A 
turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, felújítások ösztönzően hatnak a gazdaság egyéb ágazataira, 
különösen az építőiparra, illetve a szolgáltatások egyes ágazataira. A turizmus növekvő szerepével 
hozzájárul a gazdaság egészének erősödéséhez, diverzifikációjához. 
 
A vállalkozások tevékenysége számára vonzó feltételeket kínáló üzleti környezet elemeinek 
kiépítésével elérhető lokális előnyök a vállalkozások versenyképességének fokozódásához járulnak 
hozzá. Az ösztönző rendszer az eddigi vállalkozások tevékenységeinek és kapacitásainak bővítése 
mellett új vállalkozások betelepülésére is hatással van, ennek keretében nő a foglalkoztatás a 
településen és térségében. Az önkormányzati és magánberuházások hatására a város gazdasága 
megerősödik, illetve stabilizálódik, így a település dinamikusan növekvő gazdasági pályára áll.  
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Az oktatási-képzési rendszer strukturális átalakításával a képzési lehetőségek összhangba kerülnek a 
munkaerő-piaci igényekkel, reagálva a hiányszakmákra, illetve a vállalkozások jövőbeli fejlesztéseire, 
mely a stratégiai szemlélet meghonosításához is hozzájárul. A gyakorlati képzési rendszer 
kialakításával a vállalkozások tevékenységét már a képzési időszak alatt megismerik a tanulók, ahol 
tapasztalt szakemberek vezetésével, valós körülmények között sajátíthatják el a szakmai 
sajátosságait, miközben lehetőség nyílik specializációjukra, illetve a munkaadók már a tanulási 
fázisban kiválaszthatják és ösztönözhetik a kiváló képességű tanulókat. Az Ösztöndíjprogramok a 
tanulók ösztönzése mellett a betelepülők számára is vonzótényezőként jelennek meg, így 
mérsékelhetik az elvándorlás mértékét. Az oktatási-képzési intézmények, önkormányzat és 
vállalkozók együttműködése és közös gondolkodása a párbeszéd kialakítását biztosító fórumok 
működtetésével valósulhat meg.  
 
 
A térségi, illetve városrészi kapcsolatok szorosabbra fűzésével létrejövő interakciók hatására 
megélénkül a gazdasági, társadalmi és önkormányzati szereplők közti együttműködés, mely a 
hatékonyság fokozódásán túl a versenyképességre is pozitívan hat. A lakosság összefogásának 
erősödésével a hatékonyabban kapcsolódhatnak bele a várost érintő döntésekbe. A közlekedési 
hálózatok fejlesztésével a városban tevékenykedő vállalkozások is újabb munkaerőhöz juthatnak a 
környező településekről ingázókkal kapcsolatban. A kapcsolatok kiszélesítése, a kereslet és kínálat 
készletének bővülése a gazdaság versenyképességének fokozásával biztosítja a stabil gazdasági 
szerkezet létrejöttét. 
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

A célrendszer kialakítása a tervezési módszertannak megfelelően a város társadalmi, gazdasági és 
környezetét érintő folyamatainak feltérképezésével kezdődött. Az folyamatok ismertetése után a 
települési workshopon résztvevőkkel közös munka során készült el a problémafa, ami a város 
problémás területeit, gyengeségeit mutatja. A célfa ezek megoldására tesz javasolt, majd a 
célrendszer ezek alapján már a fejlesztendő területeket mutatja be és bontja alá. 

 
2. sz. ábra: Szécsény város Integrált Településfejlesztési Stratégiája célrendszere 
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2.1.  A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

 
Átfogó cél: A település népességmegtartó erejének növelése 
A települést jellemző természetes fogyás és elvándorlás miatt a település első és legfontosabb 

feladata a népesség tovább csökkenésének megakadályozása, a népesség helyben tartása. A 

népesség csökkenése ugyanis a társadalom stabilitására is kedvezőtlenül hat, így annak mérséklése a 

településen prioritást élvez. A folyamat megállítására jelentős népesedés- és szociálpolitikai valamint 

gazdaságfejlesztési beavatkozásokra van szükség, ugyanakkor közép- és hosszútávon stratégiai 

kérdésként kezelendő. A település népességmegtartó erejének növelése céljából az alábbi stratégiai 

célok kerültek megfogalmazásra. 

 
A fejezet a stratégiai célok és részcélok részletes kifejtését tartalmazza. A célok összefüggéseinek, 

egymásra hatásának vizsgálatát, az egymást erősítő kapcsolatok rendszerét a 4.1 fejezet tartalmazza. 

 
Stratégiai célok 
 
1. A turizmus jövedelem termelőképességének fokozása 

A város komoly kulturális-, történelmi-, vallási-, épített és szellemi értékkel rendelkezik, mely 

kapcsolódva a vonzó természeti környezethez kiváló adottságot jelent a turizmus dinamizálására. A 

város vezetése az ágazati szereplők összefogására épülő, önkormányzat által is támogatott 

programok szervezésével és hatékony marketingjével a városra irányítják a figyelmet. Az attrakciók 

és fogadási feltételek kiszélesítésével a térségbe látogatók száma mellett a településen eltöltött ideje 

is növekszik, mely fokozza az ágazat stabilitását, foglalkoztatotti hátterét. Szécsény a környező 

települések összefogásával turisztikai elosztó központként funkcionál, nagyobb térség attrakcióit 

összekapcsolva kínálhat vonzó programcsomagokat.  

A város ugyan számos történelmi, kulturális, vallási értékekkel rendelkezik, valamint a városnak és 

térségnek kedvezők a természeti adottságai, viszont az itt található attrakciók nem elég ismertek 

országos szinten, és a vendégfogadás feltételei is hiányosak. A növekvő vendégforgalmat  a fogadási 

feltételek javításával, vonzóbbá tételével lehet elérni, amely egy térségi összefogást és erősödő 

marketinget is feltételez. Ezek együttes fejlesztésével lehet azt elérni, hogy ismertebbé válik a város, 

gazdagodik a programkínálat, nő a látogatószám, akár több napos elfoglaltságokat tudnak kínálni a 

turistáknak. Mindezek azt eredményezik, hogy a megnövekedett látogatószám hosszabb ott 

tartózkodást és magasabb turisztikai költést eredményez. 

 

2. Versenyképes gazdaság kialakítása 

A gazdaságfejlesztés kulcsa a hagyományokkal rendelkező, térségi erőforrásokra építő húzóágazatok 

versenyképességének javítása. 

A vállalkozások ágazati megoszlásából kitűnik a mezőgazdasági vállalkozások arányának folyamatos 

térnyerése. Ugyanakkor a mezőgazdasági vállalkozások közül nagyon hiányzik a feldolgozóipar 

jelenléte, mely a térség erőforrásaira épülve tudná a város és térsége versenyképességét fokozni. 

A város életében szintén fontos szektor lehet az iparfejlesztés. Az ipar szerepe mindig is 

mérsékeltebb volt, ami periférikusabb fekvésének, illetve az országhatár közelségének is betudható. 

Ennek megfelelően barnamezős, illetve alulhasznosított területek is kisebb mértékben jellemzőek, 

ezek valamelyest használatban vannak, de kihasználtságuk nem megfelelő.  
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A település nem rendelkezik ipari park címmel rendelkező területtel, azonban ipari tevékenység 

folytatására kijelölt terület található a város dél-délnyugati, illetve északi részén, melynek fejlesztését 

– elsősorban alapinfrastruktúrával való ellátását – a következő években tervezi az önkormányzat.  

A versenyképesség növelésében további beavatkozási irány lehet az együttműködésben rejlő 

potenciál kihasználása is. Úgy lehet versenyképesebbé tenni a helyi gazdaságot, hogy ösztönözni kell 

a vállakozások együttműködését, hogy a beszerzések, termelési folyamatok összehangolásával 

kölcsönös előnyökre tegyenek szert a vállalkozások, hatékonyabban jelenjenek meg a piacaikon. Meg 

kell teremteni annak a lehetőségét, hogy korszerű, vonzó feltételeket kínáló ipari területeket 

lehessen befektetőknek kiajánlani, és a jelenlegi termelő vállalkozások egy része is itt tudjon 

működni. A cél keretében fontos a város és befektetési kínálatának megismertetése a potenciális 

befektetői körrel, így egy jól felépített befektetésösztönzési program elősegítheti a működőtőke 

betelepedését, ami új munkahelyeket teremt a városban és környékén.  

 

 

3. Közszolgáltatások minőségi fejlesztése 

Az utóbbi évek fejlesztésének hatására a város szolgáltatási színvonala jelentős fejlődésen ment 

keresztül a közigazgatáson kívül az oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi közszolgáltatások 

terén. aminek hatására Szécsény térségi szerepköre jelentősen erősödött. A fejlesztések azonban 

nem terjedhettek ki minden területre, így a stratégiai cél a kimaradt elemek fejlesztését kívánja 

elérni. Az infrastrukturális elemek fejlesztése a hiányzó elemek pótlására, kevésbé fejlett részek 

fejlesztésére, minőségének fokozására irányul. Ezen kívül a szűk keresztmetszetek, elsősorban 

kapacitáshiányok felszámolásával a város közszolgáltatásainak köre bővül, ezzel a város funkciói 

erősödnek.  

Az elavult technológiájú, energiapazarló rendszerek korszerűsítése a költségek jelentős csökkenését 

eredményezi, illetve település számára kiemelkedően fontos természeti környezet állapotának 

megőrzéséhez is hozzájárul. 

 

 

4. Élhető városi környezet kialakítása 

A Megalapozó vizsgálat helyzetfeltárásában megállapításra került, hogy Pösténypuszta, Benczúrfalva 

lakosainak kedvezőtlen foglalkoztatási, végzettségi és szociális helyzetéhez kedvezőtlen 

lakókörnyezet is társul.  

A felújított műemlékek a rendezett zöldfületekkel és rekreációs, szabadidős terekkel vonzó, kisvárosi 

környezetet alkotnak. A lakosság mindennapi életéhez szükséges szolgáltatások, szolgáltatási és 

közösségi terek, illetve ezen terek programokkal való megtöltése hozzájárul a lakosság 

elégedettségének fokozásához, az élhetőbb városi környezet lakosság általi birtokba vételéhez. A 

város színes rendezvénykínálata a lakossági kapcsolatok erősítése mellett turisták számára is vonzóvá 

teszi Szécsényt. A közlekedési hálózat fejlesztése a térségi kapcsolatok erősödését eredményezi, ami 

Szécsény térszervező erejét is fokozza. 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

 

Részcélok: 
 
1. A turizmus jövedelem termelőképességének fokozása 

1.1.  Szálláshelyek diverzifikálása 

Szécsény gazdasági szerkezetében a tercier szektor kiemelkedő, melynek egyik jelentősebb része a 

turizmus. Jelen állapot szerint a térségben csak Szécsényben található magasabb kategóriájú 

szálláshely, de annak elhelyezkedése és kihasználtsága nem megfelelő. A városközpontban található 

szálláshely jelenleg nem, vagy csak minimális mértékben működik. Ezen meglévő szálláshelyek 

jelenlegi szolgáltatásainak és programkínálatának bővítése járul hozzá az idelátogató turisták és 

vendégéjszakák számának növeléséhez.  

A településen jelenleg nem élvez prioritást az ifjúsági turizmus, viszont ennek fejlesztése iránti igény 

megfogalmazódott a városvezetésben. Az ifjúsági turizmushoz elsődlegesen kötődő szállástípust a 

kereskedelmi szálláshelyek körében az ifjúsági szállók képviselik. A városban az ifjúsági szálláshelyek 

fejlesztése, bővítése az ifjúsági turizmusra jellemző sajátos vonzerők is teret kapnának, kiépítésük 

folyamatban van. Ezáltal lehetősége lenne a településnek minél több rendezvény, fesztivál, ifjúsági-, 

és kulturális találkozók, erdei iskola és táboroztatások lebonyolítására. 

Mindezek összességében egy minőségi szolgáltatásfejlesztést jelentenének a térségnek. 

 

 

1.2. Desztinációmenedzsment és marketingtevékenység hatékonyságának növelése 

 

Jellemzően a vendégek egyetlen éjszakát töltenek el Szécsényben, ami az idegenforgalom komoly 

problémáira, elsősorban a marketing és koordináció hiányára utal, illetve felveti a térségi összefogás 

minőségének kérdését, különösen annak fényében, hogy az utóbbi időszakban magasabb kategóriájú 

szálláshely is elérhető. Az eltöltött idő növekedését hátráltatja a turisztikai programok és az ún. 

komplex csomagok kínálatának hiánya. 

A város marketing tevékenységének különböző célcsoportokat megcélzó irányait össze kell hangolni, 

ami biztosítja az egységes megjelenést, a befektetésösztönzés és turisztikai marketing tevékenységek 

tartalmi összehangolását. A cél a térségben elérhető termékek és attrakciók összegyűjtésével, 

programcsomagok kialakításával és ezek egységes kínálatával kívánja a elérni a látogatók számának 

növekedését. A szervezeti háttér a menedzsment tevékenység hatékonyságának növeléséhez járul 

hozzá, melynek feladata a rendelkezésre álló létesítmények programokkal való megtöltése, illetve a 

látogatói kör elérése a különböző kommunikációs csatornákon keresztül. 

 

 

1.3. Felfűződés az országos jelentőségű turisztikai hálózatokra 

 
A Mária-út Közép-Európa zarándokútja, amely a Kárpát-medence Mária-kegyhelyeit köti össze és 

áthalad Észak-Magyarországon is, melynek többek között Szécsény is része, így Szécsény komoly 

potenciállal rendelkezik ezen a téren. A zarándokturizmus, valamint a hozzá kapcsolódó attrakciók és 

szálláshelyek fejlesztését a megyei és országos fejlesztési célok is megfogalmazzák. 

Hollókő, Ipolytarnóc és Szentkút is Nógrád megyében van, ezért a figyelmet ezen települések is 

felhívják a térségre, mivel ezeken a településeken elég nagyszámú turista koncentrálódik.  
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Mindenképpen említésre érdemes Hollókő-Ipolytarnóc-Szécsény turisztikai kapcsolata, melyet 

Szécsény városa igen fontosnak tart, illetve célként fogalmazódott meg, hogy ezen települések között 

létrejött együttműködési megállapodás alapján a kapcsolatok még tovább erősödjenek. 

A fejlesztések hatására Szécsény a turizmus területén is térszervező szerepet tölt be, a térség 

turisztikai központjává fejlődik, ahol turisták szolgáltatások színvonalasan kiépült széles körét érik el. 

Szécsény a csillagtúra koncepció alapján a térség többi településéhez, attrakciójához szervesen 

kapcsolódik. A kerékpáros közlekedési feltételek kialakításával a nemcsak a városrészek közti 

kapcsolatok erősödnek, hanem a környező desztinációk, illetve az Ipoly elérhetősége is megoldódik, 

mely a turizmusra is élénkítően hat.  

Szécsény városa műemlékekben rendkívül gazdag kisváros, mely hangulatos környezetben 

elhelyezkedve nemcsak a helyi, hanem tágabb térség lakossága számára nyújt kedvező rekreációs-

szabadidős tevékenységet, illetve attraktív megjelenésénél fogva látogatókat vonz a városba. Bár 

műemléki területet, történeti tájat nem jelöltek ki, az épített emlékek jelentős koncentrációja a 

belvároshoz kötődik. Országos műemléki védelem alatt állnak a várfalak és bástyák, a ferences 

templom, illetve a Forgách-kastély a várkert egy részével együtt. Szécsényt ezen adottságai 

tekintetében is be lehetne vonni az országos jelentőségű túraútvonalakba, melyek elsősorban a 

Magyarországon fellelhető várak, várromok, kastélyok felfedezésére koncentrálódnak. 

 

 

2. Versenyképes gazdaság kialakítása 

2.1. Befektetés-ösztönzés fokozása 

 

A befektetés ösztönzés tevékenysége a város adottságainak, vonzerőinek bemutatására épül, 

melynek hátterében a városba települő vállalkozások számának növelése a város iránti érdeklődés 

felkeltésével. A korszerű infrastrukturális háttér, más vállalatok közelsége az együttműködések, közös 

tevékenységek lehetőségének megteremtésével járul hozzá a versenyképes környezet 

megteremtéséhez, amit a támogató szolgáltatások széleskörű elérhetősége is segít. A vonzó 

feltételek kiajánlása, vásárokon való megjelenése a befektetés ösztönzés fontos eleme. A cél elérését 

külön intézményi háttér, saját eszközrendszer biztosíthatja. A részcél a helyi gazdaság fejlesztését 

annak diverzifikációjával, új szereplők bevonásával kívánja elérni. 

 

 

2.2. Vonzó üzleti környezet fejlesztése 

Az önkormányzat direkt gazdaságfejlesztési tevékenységet nem végez, a befektetők számára 

egyelőre minimális területek állnak rendelkezésre. Középtávon cél az ipari parki cím elnyerése, 

infrastruktúrával rendelkező terület kialakítása, illetve a barnamezős területek megújítása.  

Az önkormányzat célja a mintegy 11 hektáros Ludányhalászi úti ipari terület ipari parki minősítésének 

elérésével jelentősebb források megszerzése a terület alapvető infrastruktúrájának kiépítése és 

befektetőknek történő kiajánlása érdekében. A projekt a 2014-2020 közti időszakban az 

önkormányzat egyik vezérprojektjeként fogalmazódott meg, ami a vállalkozások támogatását is 

élvezi.  

Szlovákia szomszédos, felvidéki térségeivel való kapcsolattartás évtizedeken keresztül csak nagy 

kerülővel volt megoldható az Ipoly hídjainak II. világháborúban történt felrobbantása óta. A kapcsolat  
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a hidak utóbbi években történő visszaépítésével állt helyre, azonban a kereskedelmi-gazdasági 

együttműködések kialakulásához több idő szükséges.  

A kapcsolatok megerősítésének hatására várhatóan oldódik a térség periférikus megítélése és 

nagyobb térség desztinációi érhetők el közvetve, illetve a határmenti fekvés a befektetők számára is 

kedvezőbb színben tüntetheti fel a települést.  

 

 

2.3. Vállalkozások gazdasági stabilitásának erősítése 

 

A vállalkozások gazdasági stabilitása a város tevékeny részvétele mellett valósul meg, a város a 
keretfeltételek megteremtésével ösztönzi a vállalkozások technológia fejlesztését, új piacokon való 
megjelenését. Kiemelten támogatja a vállalkozások együttműködését, melynek keretében közös 
beruházások, termelési tevékenységek is kialakulhatnak. A város a kutatás-fejlesztési eredmények 
megismerésének, felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatok kiépülésének ösztönzésével, 
innovatív megoldások elterjesztésével járul hozzá a vállalkozások megerősödéséhez, 
teljesítőképességük fokozódásához. Különböző vállalati minőségirányítási rendszerek bevezetésének 
támogatásával a vállalkozások beszállítói hálózatokban való részvételéhez is hozzájárul a város. 
 

 

2.4. Munkaerőpiaci viszonyokhoz igazodó hatékony képzési-oktatási rendszer kialakítása 

A város nagy múltú oktatási-képzési intézményei széleskörű képzési portfólióval rendelkezve szoros 
kapcsolatokat építhetnének ki a térség nagyobb foglalkoztatóival, annak érdekében, hogy a piaci 
viszonyokhoz illeszkedő képzési struktúra egyszerre szolgálhassa a munkaadói igényeket, illetve az 
elhelyezkedéshez megfelelő képzettséget biztosítson a munkaerőpiacra kilépők számára. A tanulók 
gyakorlatorientált oktatásának szemléletében a képzési idő egy részét piaci szereplőknél töltik 
gyakorlaton, ahol tapasztalt, a termelési folyamatokban jártas szakemberektől tanulhatnak, mely 
segíti későbbi specializációjukat is. A struktúrák kapcsolódása következtében versenyképes, olyan 
kiaknázható tudással és képzettséggel rendelkező szakemberek kerülhetnek ki a munkaerőpiacra, 
akiknek foglalkoztatási esélyei jelentősen erősödnek, így megfelelő jövedelemszerzési 
kompetenciával rendelkeznek. 
 
 
3. Közszolgáltatások minőségi fejlesztése 

3.1. Épületek energiahatékonyságának fejlesztése 

Szécsény városa az energiahatékonyság, a megújuló energia felhasználás híve. Ennek köszönhetően 
az utóbbi 5 évben a város energiakiadásai jelentős mértékben csökkentek ugyan, de vannak azonban 
még olyan területek, épületek, amelyek kimaradtak az energiahatékonysági fejlesztésekből, így az ez 
irányú korszerűsítési tevékenységet folytatni kívánják. A korszerűtlen műszaki infrastruktúra 
kiváltása, az épületek energetikai rendszerének felújítása az önkormányzati kiadások jelentős 
mérsékléséhez járulnak, az így felszabaduló források más területeken történő hasznosítása a város 
stabilitását erősíti. A korszerű, színvonalas körülményeket biztosító épületek és létesítmények a 
lakosság számára is kedvezőbb lehetőséget teremtenek.  
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3.2. Közszolgáltatások kapacitásfejlesztése 

Az utóbbi évek fejlesztései hatására a településen közszolgáltatások széles köre érhető el a lakosság 
számára, színvonalas körülmények között vehetik ezeket igénybe. A részcél a fejlesztések során 
kimaradt szolgáltatások fejlesztését kívánja elérni, többek között a szűk keresztmetszetek 
felszámolásával. Ezen kívül az azóta jelentkező kapacitásbeli problémák megoldása szerepel az 
önkormányzat tervei között, így a település funkcionális hatáskörének erősödésével a térség 
lakossága számára is biztosítja a magas szintű oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi 
szolgáltatások elérését a lakosságok kívül.  
 
 
4. Élhető városi környezet kialakítása 

4.1.  Külső városrészek elérhetőségének javítása 

A részcél a város külső területein található városrészek elérhetőségének fejlesztésével a központhoz 
való tartozás erősödését kívánja elérni. Szilárdburkolatú gyűjtő utak építésével, a kerékpáros hálózat 
városrészekre történő kivezetésével biztosítható a városrészek elérhetősége, a külvárosi részeken élő 
lakosság munkába, a belvárosba eljutása. A részcél a közigazgatás és közszolgáltatások elérésének 
javulásához is hozzájárulnak, elősegítik a lakosság közügyekben való részvételét, valamint a 
társadalmi kohézió erősödését, ezzel párhuzamosan ezen településrészek lakosságának stabilitását is 
erősítik. A részcél a területek turisztikai potenciáljának hatékonyabb kihasználását is eredményezik. 
 

 

4.2. A város belső forgalmának tehermentesítése 

Mint ahogyan a megalapozó vizsgálat helyzetfeltárásában is megjelenik, a város egyik jelentős 
problémája, hogy a 22-es sz. főút Szécsény városán vezet keresztül, érintve a történelmi belvárosi 
részt is. A város útjai forgalomtechnikai szempontból nem megfelelőek, a megnövekedett forgalom 
számára a belvárosi utak sok helyen szűkek. A város számára kiemelten fontos épített és természeti 
környezet megóvása a főút belvárost elkerülő szakaszánka megépítésével, valamint a forgalom 
átterelésével valósulhat meg. A belvárosi elkerülő a vállalkozások számára is kiemelt jelentőséggel bír 
a környező települések, különösen a megyeszékhely és az autópálya elérésének javulásával.  
 

 

4.3. Szécsény és a környező települések közötti térségi közlekedési kapcsolatok harmonizációja 

A közúti közösségi közlekedést a Nógrád Volán Zrt. utódjaként a KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. biztosítja autóbuszaival, mely összeköttetési lehetőséget teremt a város és a 
megye távolabbi települései, a nagyvárosok és a megyeszékhely között. A társaság biztosítja a 
környező települések és a Szécsény közti kapcsolódást is, ahol Szécsény térségi közlekedési 
központként funkcionál. A menetrendek problematikája azok diszharmónikus jellege a vállalatok 
munkaidejéhez, illetve a közintézmények nyitvatartási idejéhez kapcsolódóan. Szécsény és a 
környező települések közötti közösségi kapcsolatok harmonizációja érdekében javasolt lenne a 
térségen belüli menetrendek módosítása, a járatok sűrűbbé tétele, valamint a térségen belüli 
menetrendek Budapest, Balassagyarmat és Salgótarján irányából érkező buszjáratokkal való 
összehangolása. 
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4.4. Tömegsportolási és szabadidős tevékenységek feltételeinek fejlesztése 

 
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése, a pihenés, a feltöltődés, a szabad levegőn, sportolással, 
közösségben, családdal, vagy barátok közt végzett tevékenység jótékony hatással van a munkában, 
tanulásban nyújtott teljesítményre. A zöldterületek fejlesztése, amellett, hogy jelentősen csökkenti a 
környezetre gyakorolt káros anyag kibocsájtást, vonzóbb életteret nyújt a városlakóknak és a 
turistáknak is. 
A Kossuth Liget amellett, hogy oktatási célokat szolgál és a városi sportegyesület egyik bázisa, egyre 
több lakos számára nyújt rekreációs lehetőséget. A kiszolgáló épület, a futball-, és futópálya 
felújításra szorul. A város középtávú céljaként szerepel egy multifunkciós sportpálya kialakítása, 
mellyel lehetőség nyílna más sportágak (kosár-, kézi-, röplabda, tenisz) űzésére is.  
A fenntartható működtetés miatt elengedhetetlen a megújuló energiák alkalmazása és a felújított 
környezet gondozásához, rendben tartásához szükséges géppark és egyéb eszközök beszerzése is. 
Bár valóban a Liget a város sportközpontja, de több településrészen fontos és adott a lehetőség 
szabadidős helyszínek kialakítására. Gyermekes szülők számára fontos, hogy lakókörnyezete 
közelében legyen lehetőség a kikapcsolódásra, játékra, együttlétre. Egy-egy ilyen hely, amellett, hogy 
családokat fogad, közösségformáló erővel is bír, mely jótékony hatással lehet a tágabb 
lakókörnyezetre is. A város egy különleges zöldterület kihasználásával egy egyedülálló „mesepark” 
létrehozását is tervezi. 
Egy sportcsarnok, amellett, hogy oktatási célokat szolgál, lehetőséget adhat e hátrányos térségben 
élő fiataloknak, hogy időjárástól függetlenül megismerhessenek és űzhessenek olyan sportágakat, 
amelyekre korábban nem volt lehetőségük. Továbbá olyan programok, rendezvények, koncertek 
megszervezését teszi lehetővé egy sportcsarnok megléte, mely nézőként ezreknek nyújthat hétvégi 
szórakozási lehetőséget. Kormányzati cél, hogy minden járásszékhelyen legyen tanuszoda, mellyel a 
város még nem rendelkezik. A rendszeres úszás mozgásszervi-, és légúti problémák megelőzésének 
egyik nagyon fontos eszköze, erre ebben a térségben lakó gyermekeknek is alapvető joguk van. 
 

4.5. Piactér infrastrukturális hátterének megteremtése és kihasználtságának növelése 

 

A részcél a belvárosban elhelyezkedő közösségi tér kialakítását támogatja, mely a közösségi erő 
szervezésével, fogyasztók és termelők közti kapcsolatok kialakulásának, feltételeinek 
megteremtésével a kisvárosi funkciók erősödését vonja maga után. A funkcionális városfejlesztési 
tevékenység célja a lakosság színvonalasabb szolgáltatásokkal való ellátásának biztosítása, a helyi és 
térségi szintű kapcsolatok szorosabbra fűzése.  
 

 

4.6.  Jogszabálynak megfelelő szennyvízkezelés kialakítása 

A város számára kiemelten fontos a természeti környezet védelme, mely a várost körülvéve biztosít 
élhető körülményeket. A szennyvízrendszer elavult, korszerűtlen elemeinek felújítása, a biztonságos 
működés feltételeinek megteremtése a szennyezések veszélyének elhárítására, minimálisra 
csökkentésére irányul. A cél hozzájárul a lakosság biztonságérzetének növeléséhez, a minőségi, 
modern feltételeknek megfelelő szolgáltatások biztosításához. A város szennyvíztelepének felújítása 
2015-ben befejeződik, de a szennyvízhálózat felújítása az elhasználódás miatt elkerülhetetlen a 
következő években.  
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2.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 

 
Szécsény városában nem találhatóak olyan egyedi fejlesztést igénylő problémák, amelyek kizárólag 
egy-egy városrészhez kötődnének. Ebből kifolyólag területi célok nem kerültek meghatározásra. 
 
Az Európai Unió 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika megvalósítását szolgáló 
rendelet határozza meg azt a 11 ún. tematikus célkitűzést, amelyek elérésének támogatásával a 
kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljaihoz, s amelyek egyben a támogatáspolitika 
alapját is képezik.  
A tematikus célokon belül a fejlesztési beavatkozásokat beruházási prioritásokhoz kell rendelni az 
operatív programokban, melyek végrehajtásának sikerességét mutatókkal mérik. 
 
A 11 tematikus cél az alábbi: 
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 kockázat megelőzés 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. 
 
A stratégia előrehaladását, megvalósulását jelző indikátormutatók 
 

Indikátor megnevezése Indikátor 

mértékegysége 
Külföldi és belföldi turisták költése  milliárd Ft 
A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők 
aránya  

% 

Elégedettség a települési környezet minőségével  pontérték (1-10) 
Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, 
kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók 
részaránya  

% 

Primer energia felhasználás  PJ 
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program 
előtti időszakhoz képest  

db 
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3. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
 

2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

 
Szécsény Város Önkormányzata kilenc településrészt határolt le, ezek közül öt a város szűk 
környezetéhez tartozik, kettő a városhoz később csatolt településrész, illetve egy-egy az Ipolyhoz 
kapcsolódó turisztikai terület valamint mezőgazdasági hasznosítási külterület. 
A városrészek egyben megfeleltethetőek az egyes akcióterületeknek, a város ugyanis külön 
akcióterületeket nem jelölt ki.  
 
 

4. sz. ábra: Szécsény városrészi lehatárolása – a város teljes területe 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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5. sz. ábra: Szécsény városrészi lehatárolása – a szűk értelemben vett belterület 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Városközpont (Belváros) 
 
Határai: Mónus Illés utca – külterület-belterület határa – Szentlélek-patak – külterület-belterület 
határa – Damjanich utca – Bem apó utca – Kossuth út – Temető utca – Attila utca– Rákóczi út 
 
A városmag hagyományos fejlődés eredményeképpen létrejött szerkezete rejti magában a város 
meghatározó műemlékeit, amit korábban városfal vett körül. A város a várfaltól délre kezdett el 
kiépülni, majd jelenlegi főút elődjeként a vár előtt húzódó kereskedelmi út mentén fokozatosan 
észak-északkeleti irányban nyúlt meg. A város meghatározó elemei a vármaradványok mellett a 
ferences templom és kolostor, illetve a Forgách-kastély, valamint falakon kívül a postaállomás, a 
patika és a dőlt helyzetű tűzoltótorony. Szécsényben összesen 14 országos műemlék található, a 
belváros szövete ezért kompakt, egy-kétszintes beépítésű, klasszikus kisvárosias képet nyújt.  
 
A Rákóczi úttól délre a város szerves fejlődése nyomán kialakult településrész kapcsolódik a 
történelmi városmaghoz. A jellemzően két-háromszintes, zárt beépítésű tömegbe telepszerűen 
alakítottak ki lakótömböket, ezek azonban a műemléki környezettől vizuálisan is elkülönülve nem 
fejtenek ki zavaró hatást. A központban található a közintézmények java, így közigazgatási, oktatási-, 
szociális és egészségügyi központként funkcionál, valamint a település szolgáltatási központjaként is 
jelentős. Az infrastrukturális elemek, közművek kiépítettsége teljes mértékű, a közintézményekhez 
elegendő parkolóhely tartozik. A városmagban jelentős kiterjedésű, összefüggő zöldfelület található 
(Várkert), valamint kisebb felületek kapcsolódnak még hozzá, amik így a lakosság szabadidős 
tevékenységéhez biztosítanak megfelelő feltételeket. 
A közigazgatási, szolgáltatási funkciók mellett a belváros kereskedelmi, lakóhelyi szerepköre is szót 
érdemel, valamint a látnivalók koncentrációja következtében a turisztikai fogadókapacitás és 
forgalom is ezen területre összpontosul. A meglévő funkciók erősítése, a védett környezet megóvása 
érdekében került sor a tömb rehabilitációjára, melynek folytatása a következő években valósulhat 
meg. A központ elérhetősége kiváló, a helyközi autóbusz pályaudvar pár lépésnyire található. A város 
tengelyén, a Rákóczi úton halad végig a 22. sz. főút, melynek forgalma azonban komoly problémát 
okoz a városnak elsősorban a forgalomból származó zaj- és rezgéskeltés vált ki kedvezőtlen hatást, 
így célszerű a tranzitforgalom elterelése a város más részeire. 
A városrészen található a lakásállomány jelentőse része, a lakosság mintegy harmada lakja, az 
idősebb korosztály aránya itt a legjelentősebb. 
 
 
Ipari (szolgáltató) városrész 
 
Határai: Temető utca – Varsányi út – Rimóci út – (tervezett) külterület-belterület határa – Varsányi 
út- 0211 hrsz-ú külterületi út 
 
A városrész a település első ipari területeként jött létre, ennek megfelelően mára az erősen leromlott 
állapotú barnamezős terület kihasználtsága alacsony, infrastrukturális elemei felújításra szorulnak. 
Ennek megfelelően csupán néhány vállalat tevékenykedik a területen. A település déli részén 
található a temető. A városrész elérhetősége és parkolási lehetőségei kedvezőek, kivéve a temető 
környéke. Az utak rossz állapota azonban korlátozza a meglévő funkciók kihasználását. A 
közműellátás teljes, zöldfelületekben azonban hiányos a térség. 
Szerepköréből fakadóan lakossága minimális, 2011-ben mindössze 23 lakója volt, akik az itt található 
10 lakásban éltek. A lakosok fele a 15-59 éves, 43,5%-a a 60 évnél idősebbek közé tartozik, míg 14 év 
alattiak aránya alig 4%. A munkaképes korú lakosság fele rendelkezett állással, a munkanélküliek 
mindegyike tartósan munkanélküli (12,5%). Az inaktív lakosság aránya 65%. 
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A városrészről elmondható, hogy kedvezőtlen infrastrukturális környezethez alacsony számú lakosság 
társul. A lakosság javarészt az idősebb korosztályból került ki, illetve inaktív, így a térség potenciális 
válsággócként kezelendő szegregálódása elkerülése érdekében. 
 

Nyugati városrész 

 
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – külterület-belterület határa – Mónus Illés utca – Rákóczi út – 
Attila utca – Temető utca – Sport utca – külterület- belterület határa 
 
Az Attila utcától nyugatra húzódó utcákat a XX. században jelölték ki, ezért jellegükben tervezett, ún. 
sakktáblaszerű utcahálózattal jellemezhetőek, ahol a családi házas beépítés nyert teret. A városrész 
kiemelkedő eleme a Kossuth ligetben található sportcentrum, mely Szécsény lakossága számára 
biztosítja a közösségi sportolásra alkalmas környezetet. A városrész északi sarkán kisebb ipari 
koncentráció alakult ki, a lakó-pihenő funkciót azonban semmilyen formában nem zavarja. A 
település közműellátottsága és elérhetősége kiváló, bár az utak felújításra szorulnak. A terület 
kereskedelmi, szolgáltatási funkciókban szegény, azonban a belváros közelsége folytán ez hiányként 
nem érzékelhető. 
2011-ben 1109 lakója volt a városrésnek (18,6%), 70%-ban 15-59 éves, 18%-ban a 60 év feletti és 
12,4%-ban a 14 év alatti korosztályba tartoznak. A felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya itt a 
legmagasabb (18,3%), valamint az alacsony képesítéssel rendelkezők aránya a második 
legalacsonyabb. A 422 lakás a teljes lakásállomány 16,6%-át teszi ki, ezeknek alig 5,5%-a alacsony 
komfortfokozatú. A foglalkoztatottak 61%-os értéke mellett a rendszeres jövedelemmel rendelkezők 
aránya 34,5%, a nem aktív lakosság aránya pedig 47,7%. Megállapítható tehát, hogy a 
településrészen elsősorban a magasabb képzettséggel rendelkező csoportok raknak, azonban 
jelentős részük már a nyugdíjkorhatár közelében vagy azon túl jár, így közép távon a városrész 
elöregedése várható, ha nem növekszik a fiatalabb generáció betelepülésének aránya.  
 
 

Délkeleti városrész 

 
Határai: Rimóci út – Varsányi út – Temető utca – Kossuth út – Bem apó utca – Damjanich utca – 
külterület-belterület határa – Kossuth út – külterület- belterület határa 
 
Szécsény délkeleti, a Kossuth úttól délre, illetve keletre kialakult városrész a leginkább falusias 
jellegű, a városi szövet homogén, lakófunkción kívül más szerep (kereskedelem, szolgáltatás) 
gyakorlatilag nincs a településrészen. Közúti elérhetősége megfelelő, a Kossuth út a város egyik 
forgalmi tengelye Nagylóc felé, az utak minősége is megfelelő, ezen kívül közműellátottsága is 
teljesen kiépült.  
A KSH adatai alapján 2011-ben 1546-an (26%) laktak itt, mutatóik hasonlóak a nyugati városrészben 
tapasztaltakkal. A 15-59 éves korosztály dominanciája mellett azonban az idősebb korosztály is 
markánsan képviseli magát (24,3%). Magas a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, 
valamint ehhez kapcsolódóan az alacsony presztízsű foglalkoztatottak aránya (41,4%). A 
munkanélküliek 15%-os részesedése mellett a rendszeres jövedelemmel rendelkezők volumene 
átlagos (37%), a munkanélkülieké viszont annál némileg magasabb. 
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Északi városrész 

 
Határai: Szentlélek-patak – külterület-belterület határa – Ludányhalászi felé vezető út –külterület-
belterület határa – Ipolytarnóc felé vezető út – külterület- belterület határa – Vasút utca – Dobó 
István utca – külterület-belterület határa – Salgótarjáni út – külterület-belterület határa 
 
A Szentlélek-pataktól északra, a 22. számú főút mentén kialakult városrészben vállalatok koncentrált 
telephelyei találhatóak az ipari-gazdasági funkciónak megfelelően, a belvárostól részben elkülönülve. 
Elérhetősége a főútnak köszönhetően kiváló, ugyanakkor az átmenő forgalom jelentős terhet ró a 
lakosokra. Itt található Szécsény vasútállomása, kihasználtsága az alacsony járatszám miatt 
visszafogott. A városhoz közelebbi részen kisebb lakóöv alakult ki a korábbi évtizedekben, elsősorban 
az iparban dolgozók lakóhelyeként funkcionálva. A város közműellátottsága kiépült, azonban az 
iparterület egyszerre küzd területhiánnyal, valamint infrastrukturális elemeinek hiányosságaival, ami 
a betelepülők számára kedvezőtlen feltételeket biztosít, a helyben lévő vállalkozásokat pedig nem 
ösztönzi újabb beruházásra.  
Mára a városrész lakossága 247 fő, 64%-uk 15-59, 20,5%-uk 60 év fölötti, 16%-uk pedig 14 év alattiak 
közül került ki. Felsőfokú végzettséggel a lakosság 12%-a, nyolc általános iskolánál kevesebbel 14%-
uk rendelkezett. A 152 lakóház állapota átlagos. A foglalkoztatottak aránya 56,4% a 15-64 éves 
korosztályon belül, az inaktív népesség aránya azonban 52,7%, mely mutatja a városrész 
lakosságának alacsonyabb képzettségből fakadó mérsékeltebb jövedelemszerző képességét, amit a 
munkanélküliek magas, 16%-os aránya is alátámaszt.  
 
 

Ipoly-parti városrész (Pösténypuszta) 

 
Határai: Pösténypuszta belterülete 
 
Pösténypuszta 1962-től tartozik közigazgatásilag Szécsényhez, attól nagyobb távolsága (3,2 km) miatt 
azonban mai napig elkülönült egységet alkot az Ipoly partján. A városrész falusias beépítésű, családi 
házak jellemzőek. Elérhetősége megoldott, az utak és zöldfelületek állapota megfelelő. Kereskedelmi-
szolgáltatási egységekben szegény, ezek igénybevételére a belvárosban van lehetőség. Az Ipolyon 
megépített híd évtizedek óta kettévágott körzetet köt végre össze, így várhatóan Pösténypuszta 
funkciókban is gazdagodik a következő években. A közművek kiépültek, néhány területen 
tapasztalhatóak kisebb hiányosságok. 
 
A KSH adatai alapján 2011-ben a városrészt 262-en lakták 119 lakásban, ezek negyede volt alacsony 
komfortfokozatú. A lakosság mutatói megfelelnek a város átlagos értékeinek: 14%-uk 14 év alatti, 
62,6%-uk 15-59 év közötti, 23%-uk 60 év feletti. A településrész elsősorban a hátrányos helyzetű, 
alacsony képzettségű lakosok lakják, amit alátámaszt a legfeljebb általános iskola végzettséggel 
rendelkező lakosság magas, 26%-os aránya. A munkanélküliek 18,5%-os aránya mellett a 
foglalkoztatottak aránya 54%, azonban 66%-uk alacsony presztízsű foglalkoztatott, mely helyzetüket 
tovább rontja. A gazdaságilag nem aktív lakosság aránya 54,6%-os, mely szintén kiemelkedően magas 
érték.  
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Északi turisztikai terület 

 
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – település közigazgatási határa – Ludányhalászi felé vezető út 
– külterület-belterület határa 
 
A terület a várostól északra, az Ipolyig elterülő területet jelenti, mely korábban sóderbányaként 
funkcionált, az utóbbi években azonban ezek helyén horgásztavak létesültek, melyek kiváló 
lehetőséget biztosítanak szabadidős tevékenységek rendezésére a lakosság és turisták számára. A 
területet mára a természet visszahódította, ennek köszönhetően jelentős a vízi élőhelyek aránya. A 
területen kisebb, hétvégi házas jellegű koncentráció található, hivatalosan azonban senki sem lakja. A 
térség elérése kiépített földutakon lehetséges, infrastrukturális állapota minimális. Az Ipoly menti 
tavakban horgászturizmusra építő Robinson-szigetek a turisták számára kínálnak kikapcsolódási 
lehetőséget. Az önkormányzat célja a meglévő turisztikai attrakciók továbbfejlesztésével a terület 
bekapcsolása a város vérkeringésébe, ennek megvalósítása esetén azonban kiemelt figyelem illeti a 
környezetet, javasolt a forgalom mérsékelt korlátozása.  
 

Benczúrfalva 

 
Határai: Benczúrfalva belterülete 
 
Benczúrfalvát 1963-ban akkor még Dolány néven csatolták Szécsényhez, Pösténypusztához 
hasonlóan falusias jellegű, családi házas beépítésű, tisztán lakófunkciókat magába foglaló 
településrész, melynek kedvező megközelítése. Az utak állapota felújításra szorul, a közművek 
azonban teljesen kiépítettek. A településrész állapota rendezett, kivételt képez ez alól az ún. Benczúr-
kastély, mely leromlott állapota elodázhatatlanná teszi felújításának szükségességét megóvása 
érdekében.  
A városrészen 2011-ben 196 fő lakott 118 db, részben leromlott állapotú lakásban. A lakosság 55%-a 
volt 15-59 év közti, 34,7%-a 60 év feletti, és mindössze 10%-a 14 év alatti. A lakosság közel negyede 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, míg a felsőfokú képesítéssel rendelkezők 
aránya 8%. A foglalkoztatottak aránya 47,5%, a munkanélkülieké 12%. A lakosság több, mint fele 
alacsony presztízsű munkakörben tudott csak elhelyezkedni, mely jól kifejezi a településrész alacsony 
státuszú, ezért veszélyeztetett helyzetben élő népességstruktúráját. 
 

Mezőgazdasági külterület 

 
Határai: Ludányhalászi felé vezető út – település közigazgatási határa – Balassagyarmat felé vezető út 
– külterület-belterület határa – Salgótarjáni út – külterület-belterület határa – Dobó István utca – 
külterület-belterület határa 
 
A város külterületén több zártkert, korábban hétvégi házas koncentráció található, amiknek lakosa 
hivatalosan nincs. A telepek megközelítése kedvezőtlen, rendezetlen utakon lehetséges csak, a 
terület ezáltal szinte teljes egészében mezőgazdasági hasznosítású.  
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2.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása, a fejlesztések ütemezése 

 
Városközpont (Belváros) 
 
Határai: Mónus Illés utca – külterület-belterület határa – Szentlélek-patak – külterület-belterület 
határa – Damjanich utca – Bem apó utca – Kossuth út – Temető utca – Attila utca– Rákóczi út 
 

 
Ssz. Fejlesztés 

megnevezése 
Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Helyi termelői 
piac kialakítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Kész tervekkel rendelkező 
projekt, a járási igények 
kielégítését is szolgálja. A 
helyi termelői piac 
kialakítását városközponti 
helyen tervezik a jelenlegi 
piac területének helyére, 
annak kibővítésével. 

2017-18 nem 

2. Bölcsőde 
kialakítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A városban teljes 
kihasználtság mellett 
működik a bölcsőde, de 
igény mutatkozik a 
bővítésre és ezáltal a fiatal 
anyák munkába állását is 
segíteni tudja a város. A 
bölcsőde elvárásnak 
megfelelően lett 
megtervezve, az óvodától-
iskolától elkülönülten. 

2016 igen, 
folyamatban 
van 

3. Belvárost 
tehermentesítő 
út a 
„Serházkert”-
ben 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A buszforgalom hosszú 
távon a város központi 
részéből történő kiiktatása 
érdekében megtervezték 
és előtérbe helyezték az 
ún. Serházkert utat, 
melyben a történelmi 
belvárost a 
buszforgalomtól 
mentesíteni tudják és 
átmenetileg így a nagy 
teherforgalom belvárosból 
történő kiirányítása is 
megoldódna. 
 

2018 igen, 
folyamatban 
van 

4. Turisztikai 
attrakciófejlesz-
tés a Hollókő – 
Ipolytarnóc- 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A Forgách Kastélyban 
működő Kubinyi Ferenc 
Múzeum fejlesztése, a 
Várkert közműfejlesztése, 

2018 nem 
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Szécsény 
tengelyen, a 
Mária út 
mentén 

és vonzó parkká történő 
alakítása, jelentős 
rendezvények, 
konferenciák megtartására 
nyílna lehetőség mely 
komoly bevételi 
lehetőséget jelentene a 
városnak és az attrakciók 
környezetében működő 
szolgáltatóknak is. A város 
egy különleges zöldterület 
kihasználásával egy 
egyedülálló „mesepark” 
létrehozását is tervezi. 

5. Sportcsarnok és 
uszoda építése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Egy sportcsarnok, amellett, 
hogy oktatási célokat 
szolgál, lehetőséget ad e 
hátrányos térségben élő 
fiataloknak különböző 
sportágak űzésére, illetve 
ezreknek adhat szórakozási 
lehetőséget.  
 

2019 nem 

6. Közművelődési 
intézmények 
energetikai 
hatékonyságá-
nak növelése  

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A Művelődési otthon fűtési 
rendszerének 
korszerűsítése. 

2016 nem 

7. Komplex 
oktatási 
intézmény, 
iskola, 
kollégium 
energiahaté-
konysági 
korszerűsítése 
 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Oktatási intézmény 
energetikai felújítása.  

2016 nem 

8. Kialakítandó 
városi könyvtár 
ellátása 
megújuló 
energiával 
 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város könyvtárának 
jelenleg a művelődési ház 
ad otthont, azonban ezen 
intézményegység 
átköltöztetése 
elengedhetetlen, mert az 
állomány bővülése miatt 
helyigénye van, ráadásul az 
e-book népszerűsége és az 
internet térnyerése miatti 
fejlesztések energiaigénye 
is ezt szorgalmazza.  
 

2018 nem 
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9. Járási identitási 
program 
ösztöndíjak 
alapítása   
 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város problémája a 
lakosságszám folyamatos 
csökkenése, melynek egyik 
oka az elöregedés, a másik 
oka a fiatalok elköltözése, 
az országos átlaghoz 
viszonyítva viszonylag 
kevés a kvalifikált 
munkaerő a városban. 
Ennek egyik 
megoldásaként ösztöndíj 
programot tervez 
bevezetni az 
önkormányzat, amely az 
anyagi támogatás mellett 
jelentős technikai 
támogatást is jelentene a 
munkavállalók számára. 
 

2018 nem 

10. Járási közösségi 
központ és 
inkubátorház 
kialakítása 
Szécsényben  
 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város a minőségi és 
munkaerő-piaci igényeket 
kielégítő oktatás híve. Az 
oktatás megszervezése 
nem az önkormányzat 
hatásköre, de a 
körülmények 
megteremtése igen és ezen 
cél elérése érdekében 
tervezi az önkormányzat a 
járási közösségi központ és 
inkubátorház kialakítását. 

2020 nem 

11. Térségi 
szabadidő 
központ, 
Művelődési Ház 
és Rákóczi 
tábor a 
Várkertben 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A projekt célja 
színházterem felújítása, 
korszerűsítése, valamint a 
Várkertben szabadtéri 
színpad és vizesblokk 
kiépítése. 

2016-17 nem 

12. Szociális 
városrehabilitá-
ció folytatása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Az önkormányzat tervezi 
egy 20 lakásos bérlakás 
építését, továbbá a 
szociális városrehabilitáció 
területén a meglévő út és 
járdahálózat felújítását, 
valamint parkolók és utak 
felújítását. 

2020 nem 

13.  Rákóczi 
Szabadság Park 
– nemzeti – 
történelmi 

országos 
program 

A város leginkább az 1705-
ös fejedelemválasztó 
országgyűlésről híres. Az 
országgyűlés helyszíne a 

2020 igen 
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emlékhely 
 

Borjúpáston volt, mely a 
jelenlegi Várkert-től 
északra, a Szentlélek patak 
túloldalán fekszik. 
Örökségvédelmi 
szempontból 
városrendezési tervben 
feltüntetve megtervezték 
pontosan rekonstruálva az 
országgyűlés helyszínét, 
egy szabadidő parkot, 
melynek közepén helyezték 
el az ország-sátrat, köré 
lóverseny pályát (1705 m, 
Nemzeti Vágtára alkalmas), 
díjugrató pályát terveztek. 
Az elképzelés 
megvalósíthatóságához 
forrása a városnak nincs, 
azonban mindenképp 
szeretnék a jövő számára 
megőrizni ezt az örökséget. 
 

 
 

Ipari (szolgáltató) városrész 
 
Határai: Temető utca – Varsányi út – Rimóci út – (tervezett) külterület-belterület határa – Varsányi 
út- 0211 hrsz-ú külterületi út 
 

Ssz. Fejlesztés 
megnevezése 

Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Barnamezős 
területek 
gazdasági célú 
rehabilitációja 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Egyrészt az önkormányzat 
cégei számára a járási 
célokat is kiszolgáló START 
munkaprogram keretében 
folytatott gyártás részére 
megfelelő telephely 
kialakítása, közmű és 
energetikai, valamint 
infrastruktúra fejlesztés, 
valamint épület felújítás 
történne. 

2016 nem 

2. Munkaerő-
piaci 
központok, 
munkahelyek 
elérhetőségé-
nek a javítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A szintén önkormányzati 
tulajdonú út szilárd 
burkolattal történő 
ellátásával segítenék az itt 
dolgozó nagyszámú 
munkaerő számára a 
munkahely könnyebb 

2017-18 nem 
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elérését. 

 

Nyugati városrész 

 
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – külterület-belterület határa – Mónus Illés utca – Rákóczi út – 
Attila utca – Temető utca – Sport utca – külterület- belterület határa 
 

Ssz. Fejlesztés 
megnevezése 

Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Kossuth Liget 
energetikai 
fejlesztése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A Kossuth Ligetben 
található öltöző, 
tornaterem energetikai 
korszerűsítése 
elkerülhetetlen nemcsak 
energia-megtakarítási 
célból, hanem az öltöző 
és tornaterem 
elhasználódottsága miatt 
is. 

2016 nem 

2.  Kossuth Liget 
Szabadidő 
Központ 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

a Kossuth Liget 
Szabadidőparkban 
futópálya kialakítására, 
szabadtéri sportolásra 
alkalmas helyszín 
kialakítására, illetve a 
meglévő sportpályák 
felújítására kerülne sor. 

2019 nem 

 
 

Délkeleti városrész 

 
Határai: Rimóci út – Varsányi út – Temető utca – Kossuth út – Bem apó utca – Damjanich utca – 
külterület-belterület határa – Kossuth út – külterület- belterület határa 
 

Ssz. Fejlesztés 
megnevezése 

Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Foglalkozás 
bővítési célú 
üzleti 
infrastruktú-
ra fejlesztés 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Kb. 6.5 ha területű 
ingatlant jelölt ki az 
Önkormányzat 
telephely(ek) kialakításra. 
A kb. 6,5 ha területen 
infrastruktúra fejlesztést, 
energetikai és 
közműfejlesztéseket 
terveznek acélból, hogy a 
vállalkozásokat 
befektetésre 

2018 igen, 
folyamatban 
van 
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ösztönözzék. 

2. Állatvásártér 
újraindítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

~6.5 ha területű ingatlant 
jelölt ki az Önkormányzat 
telephely(ek) kialakításra. 
E területre elsősorban 
mezőgazdasághoz, 
állattenyésztéshez, ezek 
feldolgozásához 
kapcsolódó vállalkozások 
elhelyezését tervezik, 
mert a város ide tervezte 
az uniós előírásoknak 
megfelelő és minden 
szükséges kiszolgáló 
létesítményt tartalmazó 
állatvásárterét mintegy 
1,5 ha területen. 

2017 igen, 
folyamatban 
van 

 

Északi városrész 

 
Határai: Szentlélek-patak – külterület-belterület határa – Ludányhalászi felé vezető út –külterület-
belterület határa – Ipolytarnóc felé vezető út – külterület- belterület határa – Vasút utca – Dobó 
István utca – külterület-belterület határa – Salgótarjáni út – külterület-belterület határa 

 
Ssz. Fejlesztés 

megnevezése 
Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Vállalkozói 
Park kiépítése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

Egy több, mint 10 ha 
területű beépítetlen 
ingatlanon ún. „műhely-
inkubátor” kialakítása a 
projekt célja. 

2018 igen 

2. Ipari terület 
megközelítése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város a munkaerő-
piaci központ és 
munkahely 
elérhetősége érdekében 
a kialakítandó 
vállalkozási parkban az 
út kiépítését is 
megtervezte. 

2018 igen 

3. Ludányhalászi 
felé vezető út 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

Az országhatárhoz és 
kétjegyű számozott 
úthoz jó minőségű úton 
történő eljutás 
érdekében a 22305. 
számú út 22-es 
bekötőtől a 
Pösténypuszta 
településrész határáig 

2018 nem 
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(22105-ös útig) felújítást 
terveznek, amely 
munkálatok azonban a 
közútkezelő 
hatáskörébe tartoznak. 

4. Tugár 
vállalkozói 
övezet 
megközelítése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A városban működő 
vállalkozások, illetve az 
általuk alkalmazott 
munkaerő munkahely 
elérésének a javítása, 
ezáltal további 
fejlesztési lehetőségek 
biztosítása a betervezett 
projekt révén.  

2018 nem 

5. Forgalom-
technikai 
fejlesztés a 
22-es sz. út 
belterületi 
szakaszán 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város útjai 
forgalomtechnikai 
szempontból nem 
megfelelőek, hiszen a 
megnövekedett kamion 
és más nehézjárművek 
és buszforgalom 
számára a belvárosi 
utak sok helyen szűkek, 
ezért a fejlesztés 
indokolt. 

2018 igen, 
folyamatban 
van 

 

Ipoly-parti városrész (Pösténypuszta) 

 
Határai: Pösténypuszta belterülete 
 

Ssz. Fejlesztés 
megnevezése 

Projektgazda 
neve 

Fejlesztés rövid leírása Tervezett 
megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Országhatárhoz 
vezető út 
fejlesztése és 
munkahely 
elérhetőségé-
nek javítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A vállalkozások és 
munkavállalói nem 
tudják aszfaltos úton 
megközelíteni a 
munkahelyeket 
Pösténypuszta 
településrészen, ezért 
szükséges a 
munkahelyek 
elérhetőségének 
javítása 
útfejlesztéssel. 
 

2018 nem 

2. Megújuló 
energiára épülő 
mezőgazdasági 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

A város és 
Pösténypuszta 
településrész között 

2020 igen, 
folyamatban 
van 
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fejlesztés 50 ha 
nagyságú, 
állami 
tulajdonú 
területen 
munkahely-
teremtés 
céljából 

elterülő, homokos 
talajú  több, mint 50 
ha területű 
egybefüggő 
ingatlanon, amely 
kertészeti célokra 
alkalmas, öntözése 
megoldott (a lezárt 
pöstényi kutak mellett 
található) és megújuló 
energiával 
üvegházakban nagyon 
sokféle növény 
termesztése 
megoldható lenne. A 
kertészet nagyrészt 
kézi munkaerőt 
igényel és a 
megalapozó 
vizsgálatban is feltárt, 
magas számú 
szakképzetlen 
munkaerő számára 
megélhetési 
lehetőséget 
biztosítana a projekt. 
 

 

Benczúrfalva 

 
Határai: Benczúrfalva belterülete 

 
Ssz. Fejlesztés 

megnevezése 
Projektgazda neve Fejlesztés rövid leírása Tervezett 

megvalósítás 
éve 

Igényli-e a 
rendezési terv 
módosítását? 

1. Benczúr 
kastély 
felújítása 
 

Forster Gyula 
Nemzeti 
Örökséggazdálk
odási és 
Szolgáltatási 
Központ 

A Benczúrfalva 
településrészen található 
kastély épület felújítása 
a Forster Központon 
keresztül valósul meg, a 
központ szakembereivel 
már több egyeztetés 
történt, A Nemzeti 
Kastélyprogram 
keretében kormányzati 
döntés alapján a 
tervezési feladat már 
megindult. 
 

2018 nem 

 



 

 

 

34 

 

 
2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos 

pénzügyi terve 

 
Városközpont (Belváros) 
 
Határai: Mónus Illés utca – külterület-belterület határa – Szentlélek-patak – külterület-belterület 
határa – Damjanich utca – Bem apó utca – Kossuth út – Temető utca – Attila utca– Rákóczi út 

 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség (Ft) 

1. Helyi termelői piac 
kialakítása 

Szécsény Város Önkormányzata 165.100.000 

2. Bölcsőde kialakítása Szécsény Város Önkormányzata 419.000. 000 

3. Belvárost 
tehermentesítő út a 
„Serházkert”-ben 

Szécsény Város Önkormányzata 800.000. 000 

4. Turisztikai 
attrakciófejlesztés a 
Hollókő – Ipolytarnóc- 
Szécsény tengelyen, a 
Mária út mentén 

Szécsény Város Önkormányzata 1.181.000.000 

5. Sportcsarnok és uszoda 
építése 

országos program 1.000.000.000 

6. Közművelődési 
intézmények 
energetikai 
hatékonyságának 
növelése  

Szécsény Város Önkormányzata 90.424.000 

7. Komplex oktatási 
intézmény, iskola, 
kollégium 
energiahatékonysági 
korszerűsítése 

Szécsény Város Önkormányzata 425.450.000 

8. Kialakítandó városi 
könyvtár ellátása 
megújuló energiával 
 

Szécsény Város Önkormányzata 33.020.000 

9. Járási identitási 
program ösztöndíjak 
alapítása 

Szécsény Város Önkormányzata 75.565.000 

10. Járási közösségi 
központ és 
inkubátorház 
kialakítása Szécsényben  
 

Szécsény Város Önkormányzata 1.473.200.000 

11.  Térségi 
szabadidőközpont, 
Művelődési Ház és 
Rákóczi tábor a 
Várkertben 

Szécsény Város Önkormányzata 825.000.000 
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12.  Szociális 
városrehabilitáció 
folytatása 

Szécsény Város Önkormányzata 577.850.000 

13. Rákóczi Szabadság Park 
– nemzeti – történelmi 
emlékhely 

 

országos program 1.000.000.000 

 
 
 

Ipari (szolgáltató) városrész 
 
Határai: Temető utca – Varsányi út – Rimóci út – (tervezett) külterület-belterület határa – Varsányi 
út- 0211 hrsz-ú külterületi út 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Barnamezős területek 
gazdasági célú 
rehabilitációja 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

260.350.000 

2. Munkaerő-piaci 
központok, munkahelyek 
elérhetőségének a javítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

20.320.000 

 

Nyugati városrész 

 
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – külterület-belterület határa – Mónus Illés utca – Rákóczi út – 
Attila utca – Temető utca – Sport utca – külterület- belterület határa 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Kossuth Liget energetikai 
fejlesztése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

33.020.000 

2. Kossuth Liget 
Szabadidőközpont 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

349.250.000 

 

Délkeleti városrész 

 
Határai: Rimóci út – Varsányi út – Temető utca – Kossuth út – Bem apó utca – Damjanich utca – 
külterület-belterület határa – Kossuth út – külterület- belterület határa 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Foglalkozás bővítési célú 
üzleti infrastruktúra 
fejlesztés 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

142.200.000 

2. Állatvásártér újraindítása Szécsény Város 
Önkormányzata 

63.500.000 
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Északi városrész 

 
Határai: Szentlélek-patak – külterület-belterület határa – Ludányhalászi felé vezető út –külterület-
belterület határa – Ipolytarnóc felé vezető út – külterület- belterület határa – Vasút utca – Dobó 
István utca – külterület-belterület határa – Salgótarjáni út – külterület-belterület határa 
 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Vállalkozói Park kiépítése Szécsény Város 
Önkormányzata 

338.500.000 

2. Ipari terület megközelítése Szécsény Város 
Önkormányzata 

80.000.000 

3. Ludányhalászi felé vezető 
út 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

50.000.000 

4. Tugár vállalkozói övezet 
megközelítése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

26.924.000 

5. Forgalomtechnikai 
fejlesztés a 22-es sz. út 
belterületi szakaszán 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

406.400.000 

 

 

Ipoly-parti városrész (Pösténypuszta) 

 
Határai: Pösténypuszta belterülete 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Országhatárhoz vezető út 
fejlesztése és munkahely 
elérhetőségének javítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

53.340.000 

2. Megújuló energiára épülő 
mezőgazdasági fejlesztés 
50 ha nagyságú, állami 
tulajdonú területen 
munkahelyteremtés 
céljából 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

2.500.000 .000 

 
 

Benczúrfalva 

 
Határai: Benczúrfalva belterülete 

 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Benczúr kastély felújítása Forster Gyula 1.500.000.000 
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 Nemzeti 
Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási 
Központ 

 

2.4 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős 
fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz 

 
 

Ssz. Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve Becsült költség 
(Ft) 

1. Hulladékválogató és 
környezetre jelentős hatást 
gyakorló ipari terület 
kialakítása 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

327.660. 000 

2. Hulladékválogató csarnok 
építése és járműbeszerzés 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

200.000. 000 

3. Hulladékválogató 
megközelítése 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

25.654. 000 

4. Északi kerülő út építése Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

~1,5-2 milliárd 

5. Déli elkerülő út építése Szécsény Város 
Önkormányzata és 
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

~1,5-2 milliárd 

6. Kerékpárút kialakítása a 22-
es út mentén 

Nógrád megye 593.090.000 

7. Robinson szigetek kaland és 
ökopark, út, kerékpárút 
 

magán vállalkozás 300.000.000 

8. Rákóczi Szabadság Park – 
nemzeti, történelmi 
emlékhely 

országos program 1.000.000.000 
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
 
Jelen fejezet szegregációval veszélyeztetett terület, illetve szegregátum hiányában nem releváns 
Szécsény településen.  
 

3.1A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő 
és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása) 

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 

3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 
intézkedések 

 

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

4.1. Külső összefüggések 

 
Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Programrésze a versenyképes, 
vonzó megye kialakítására fókuszál, amihez a marasztaló élettér, aktív, kreatív és együttműködő 
társadalom, valamint a fejlődő gazdaság célok járulnak hozzá. A gazdaságfejlesztés a KKV-szektor és 
nagyvállalatok erősítésére, tudásbázisok kialakítására, piacképesség fokozására koncentrálnak. Ehhez 
kapcsolódnak a társadalmi kohéziót erősítő célok, kifejezetten a perifériára szorult társadalmi 
csoportok megsegítése, az elvándorlás mérséklése, illetve a tudás megszerzésére vonatkozóan. A 
stratégia fontos eleme a megfelelő életkörülményeket biztosító lakókörnyezet biztosításán-, és az 
intézmények szűk keresztmetszeteinek felszámolásán túl a térség elérhetőségének javítása is.  
Szécsény Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszerébe foglalt célok tehát 
messzemenően illeszkednek a megyei célokhoz, azok teljesülését települési keretek között 
támogatják. A két dokumentum céljai között ellentmondás nem tapasztalható, így a különböző 
hatások egymást erősíthetik.  
 
A Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Programrészére épülő Operatív 
Programrész a megye fejlesztési irányaira fókuszálva hierarchikusan építi fel a fejleszteni kívánt 
területeket. Az operatív program elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) forrásaira támaszkodik, illetve annak Nógrád megye számára dedikált keretéhez kapcsolódik, 
míg az ágazati operatív programokhoz történő kapcsolódás mérsékelten jelenik meg a 
dokumentumban. 
Az operatív program esetében a gazdaságfejlesztés középpontjában az iparfejlesztés áll, mely 
vonatkozik a kkv-szektorra és a nagyvállalatokra egyaránt. A versenyképesség javításán túl 
piacszerzés, kutatás-fejlesztés, illetve a hagyományokra való épülés is fontos. Prioritást élvez az 
épített és kulturális örökség megóvása, valamint a turisztikai potenciál fejlesztésével azok 
hatékonyabb kihasználása.  
 
Az oktatási – képzési rendszer minőségi fejlesztése mellett a hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének, társadalmi problémák kezelése több intézkedésen keresztül is megjelenik, amik a 
társadalom jólétének és helyzetének általános fejlesztését és emelkedését eredményezik. A vonzó  
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élettér a szegény körülmények között élők helyzetének javításán túl kiterjed a lakosság és 
vállalkozások számára is vonzó feltételek, rekreációs, sport- és szabadidős tevékenységek 
lehetőségeinek megteremtésére, valamint a szolgáltatások széleskörű biztosítására.  
A program fontos eleme a térség elérhetőségének javítása.  
 
Az operatív program javaslatai a helyi adottságokra építve kívánják generálni a meglévő szűk 
keresztmetszetek felszámolásán túl a potenciálok hatékonyabb felhasználásával a megye, illetve a 
lakosság általános fejlődését. Az integrált településfejlesztési stratégia célrendszere szorosan 
kapcsolódik a megyei operatív program prioritásstruktúrájához, annak megvalósulásához hozzájárul, 
a célterületek között ellentmondás nem áll fent. 
 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája központi eleme a város 
központi szerepkörének erősítése gazdasági és társadalmi rendszerben betöltött súlyának 
fokozásával, illetve intézményi-szolgáltatási kapacitásának bővítésével. Ennek keretében a 
gazdaságfejlesztésen belül hangsúlyos befektetés ösztönzésen kívül a meglévő vállalatok technológiai 
fejlesztése is hozzájárul a vállalatok, különösen KKV-szektor versenyképességének fokozásához. A 
stratégia fontos eleme ezenkívül a társadalmi egyenlőtlenségből fakadó konfliktusok kezelése a 
hátrányos helyzetben, különösen szegregátumokban élők életkörülményeinek javításán keresztül. A 
leszakadó társadalmi csoportok számára kínál megoldást az oktatás-képzési, illetve szociális 
rendszerhez való hozzáférés javítása a piacképes tudás, illetve a lakosság jövedelemtermelő 
képességének biztosításával. Ehhez járul hozzá a lakókörnyezet fejlesztése, ami egyrészt a leromlott 
állapotú városrészek felújítását foglalja magába, másrészről a befektetők számára vonzó városkép 
kialakítását célozza meg. Salgótarján és Szécsény esetében is, különösen a földrajzi közelségből 
fakadóan, figyelembe kell a fejlesztések egymásra épülését, a lehetséges szinergiák kialakítását, 
illetve elkerülni az egymás hatását mérséklő beruházásokat.  
 
Szécsény Város Önkormányzata 2013-2018 közti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
központjában a hátrányos helyzetben élők, a civil szervezetek, illetve a lakosság önszerveződő 
erejének fokozása áll. A program bemutatja az egyes csoportokat és helyzetüket, illetve 
intézkedéseket fogalmaz meg helyzetük javítása érdekében, illetve felsorolja a rendelkezésre álló 
lehetőségeket. A program bemutatja az eddig alkalmazott módszereket, külön kiemelve a 
közszolgáltatásokhoz, oktatáshoz és képzési rendszerhez való hozzáférés biztosításán túl a munkához 
való jutás szempontjainak fontosságát. A program feltárja az ezen területeken jelentkező 
problémákat, szűk keresztmetszeteket is, valamint az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
biztosításának lehetőségein túl. A program ezenkívül tartalmazza az intézkedések megvalósításának 
feltételeit és folyamatát. A Helyi Esélyegyenlőségi Program az integrált településfejlesztési stratégia 
céljaihoz messzemenően illeszkedik.  
 
Szécsény Város Önkormányzatának 2010-ben elkészült Környezeti Fenntarthatósági Terve számba 
veszi és bemutatja a település környezeti elemeit és annak állapotát, majd erre építve fogalmaz meg 
célokat az adottságok fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A terv kitér az csapadék, zaj- és 
rezgés, levegő, ivóvíz, energia, zöldterület, a természeti és épített környezet védelmén túl a 
közlekedésszervezés kérdéskörére is. A célok elérését intézkedési program biztosítja. A terv kiemelt 
figyelmet fordít a településüzemeltetés hatékonyságának fokozására, illetve a beruházások zavaró 
hatásának mérséklésére. A terv az integrált fejlesztési stratégia célrendszeréhez szorosan 
kapcsolódik. 
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4.2. Belső összefüggések 

 
A város fejlődését leginkább befolyásoló tényezők, problémák a Megalapozó Vizsgálat helyzetfeltáró 
és helyzetelemző részeiben azonosításra kerültek. A középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégia 
célja olyan beavatkozások definiálása, amelyek a lehető leghatékonyabban képesek enyhíteni a 
helyzetértékelő munkarészben feltárt városi problémákat. 
 
Jelen dokumentumban a település problémafájából és a célfájából kiindulva került kidolgozásra a 
célrendszer, és a részcélok megfogalmazása. A helyzetértékelésben azonosított problémákra nyújt 
megoldást a fejlesztési célrendszer. 
 
A különböző szintű célok meghatározását az az elv vezérelte, hogy képes legyen reagálni a város 
problémáira és fejlesztési igényeire. Ezek a versenyképes gazdaság megteremtése, a fejlett 
közszolgáltatási rendszer kialakítására történő törekvés, a turisztikai potenciál fejlesztése és az 
infrastrukturális feltételek javítása. Ezek a célok komplex megoldást nyújtanak a településen 
tapasztalható szolgáltatási, infrastrukturális környezetben meglévő területi, valamint társadalmi 
különbségek csökkentésére, a munkanélküliség mérséklésére. Hosszú távon hozzájárul a biztonságos 
és élhető lakókörnyezet biztosításához. 
 
A legfontosabb cél az, hogy a lehetőségekhez mérten a településen felmerülő legsúlyosabb 
problémák enyhüljenek, a városi életminőség javuljon, új munkahelyek jöjjenek létre, és a városból 
történő elvándorlás mérséklődjön. 
A fejlesztési programcsomagok kialakítása során a tervezők figyelembe vették a különböző városi 
szakmai szervezetek, környező települési önkormányzatok és a helyi lakosság legfontosabb 
elvárásait, igényeit, így a megfogalmazott programcsomagok, és a bennük található 
projektelképzelések egyszerre tudják szolgálni egy befektetőbarát, versenyképes gazdaság 
kialakítását, egy minőségi, hatékony közszolgáltatási rendszer kialakítását, a turizmus jövedelem 
termelőképességének fokozását és egy biztonságos, élhető városi környezet megteremtését. 
 
 
 

1. stratégiai cél: A turizmus jövedelem termelőképességének fokozása 
 
A helyzetfeltárás bemutatta, hogy Szécsény idegenforgalmi látogatottsága hullámzóan alakul, az 
utóbbi években inkább csökkenő tendencia jellemző rá. A város és környéke ugyanakkor természeti 
látnivalókban színes, épített és kulturális örökségben gazdag, kiváló potenciáljait azonban kevésbé 
használja ki. A város marketingtevékenysége egyelőre mérsékelt, bár a szálláshelyek száma 
növekedett, egyelőre nem ért el sikereket, a vendégek többnyire egy-egy napra érkeznek a városba, 
többnyire a szomszédos attrakciókat látogatják, így a bevételek nem a városban realizálódnak. 
A 1. stratégiai cél a meglévő és fejleszthető turisztikai adottságok diverzifikálásával, különösen az 
országos jelentőségű attrakciókhoz és hálózatokhoz való kapcsolódáson keresztül kívánja elérni a 
látogatók és a bevételek növekedését. A növekvő látogatószám további fejlesztéseket generál majd. 
A település meglévő szálláshelyeinek bővítésével, a szálláshelyek jelenlegi szolgáltatásainak és 
programkínálatának bővítésével, a hatékony desztinációmenedzsment és marketing tevékenységgel 
a város hozzájárul az idelátogató turisták és vendégéjszakák számának növeléséhez, ezáltal a 
turizmus jövedelem termelőképességének fokozásához. 
 
 
A 1. stratégiai cél a városba látogatók számának és a településen eltöltött időszak növelésével a 
turisták által elköltött, és így a városban hagyott költségek növekedéséhez járulnak hozzá, ami a 
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gazdaság versenyképességének fokozásához járul hozzá, illetve elősegíti a minőségi városi 
infrastruktúra kialakítását is. Ezzel a cél összekapcsolódik a 2. és 4. stratégia céllal.  
 
Az 1.1. részcél a szálláshelyek diverzifikált fejlesztésével éri el a településre látogatók, illetve a 
településen eltöltött vendégéjszakák számának növekedését, a több napos városban tartózkodás 
feltételeinek biztosításával. A részcél a szálláshelyek számának és az általuk nyújtott szolgáltatások 
színvonalának növelése mellett különböző árfekvésű kínálatot biztosít az egyes célcsoportok 
igényeinek megfelelően. A turisták által elköltött összeg növekedése hozzájárul az ágazat 
jövedelemtermelő képességének fejlődéséhez. A tervezett tevékenységek az 1.2. és 1.3. részcélokkal 
összekapcsolódva éri el a turisták térségben tartózkodási idejének növekedését. 
 
Az 1.2 részcél a meglévő értékek turisztikai hasznosítását komplex és célzott desztináció-
menedzsment és –marketing tevékenység keretében éri el, ami környező attrakciók mellett a városra 
irányítja a figyelmet, ezzel bekapcsolódhat a térség turisztikai kínálatába, ami a látogatószám 
növekedését eredményezi. A tervezett tevékenységek így lehetővé teszik, hogy a turisták újra 
felfedezzék a térséget és a kulturális értékek mellett az 1.1 és 1.3 részcélokhoz kapcsolódó elemekkel 
együtt hosszabb itt tartózkodást válasszanak. 
 
Az 1.3. részcél az országos jelentőségű turisztikai hálózatokra való felfűződést célozza meg, illetve 
kapcsolódást a térségben található több, országos és nemzetközi jelentőségű attrakciójához 
(Ipolytarnóc, Hollókő). Ezzel Szécsény számára is jelentősebb marketing lehetőség állhat 
rendelkezésére az országos programkínálatban való megjelenéssel. A részcél ezáltal kapcsolódik az 
1.1. és 1.2 részcélokhoz. 
 
 

2. stratégiai cél: Versenyképes gazdaság kialakítása 

A helyzetfeltárás bemutatta, hogy a gazdaság nem áll kellően stabil lábakon, a mikro vállalkozások 
aránya jelentős, miközben ezen típusú vállalkozások többnyire tőkeszegények, kapacitásaik 
korlátozottak. A jelentősebb háttérrel rendelkező vállalatok száma csekély, érződik a két szomszédos 
nagyváros, Balassagyarmat és Salgótarján erőteljes elszívó hatása. A vállalkozások gyengeségéhez 
hozzájárul a képzetlen, illetve nem megfelelő területen képzett munkaerő. A település korszerű 
háttérrel rendelkező iparterülettel nem rendelkezik.  
A 2. stratégiai cél a gazdaság versenyképességének fokozását az üzleti infrastruktúra kialakításával, a 
vállalkozások stabilitásának megteremtésével, illetve befektetést ösztönző tevékenység folytatásával 
kívánja elérni. Ezen kívül munkaerő-piaci helyzethez alkalmazkodó képzési rendszer is hozzájárul a 
termelés hatékonyságának növekedéséhez. 
 
A stratégiai cél a gazdaság versenyképességének fokozásával kapcsolódik a turizmus fejlesztéséhez, 
illetve beruházásai révén a városi infrastruktúrák színvonalának javulásához. A növekvő 
foglalkoztatottság a közszolgáltatások magasabb igénybevételét eredményezik. Az 2. stratégiai cél az 
1., 3. és 4. stratégiai céllal összekapcsolódik, a hatások egymást erősítik. 
 
A 2.1 részcél az önkormányzat befektetéseket ösztönző tevékenységét elősegítő eszközrendszer 
kialakítását és működését tartalmazza. A településen lévő vállalkozások további növekedésének 
generálása, illetve új vállalkozások Szécsénybe vonzása a gazdaság diverzifikációjához járul hozzá. A 
részcél ezen kívül együttműködések kialakítására ösztönöz, illetve a vállalkozások számának 
növekedését eredményezi. Az önkormányzattal közös fórumok, illetve a termelést, piacra lépést, 
közös fejlesztéseket realizáló vállalkozások közti szinten egyaránt hozzájárulnak a cél teljesüléséhez.  
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A részcél a 2.2, 2.3 és 2.4 részcélokkal összekapcsolódva éri el a gazdaság versenyképességének 
fokozását.  
 
A 2.2. részcél a Szécsényben eddig hiányzó korszerű infrastruktúrával ellátott üzleti környezet 
kialakítását fogalmazza meg, mely a befektetők számára is helyzeti előnyt biztosít a város számára, 
ezek mellett a meglévő vállalkozások számára is korszerűbb, ezáltal alacsonyabb kiadásokkal járó 
feltételeket kínál. A fejlett gazdasági környezet magában hordozza az együttműködések lehetőségét 
(2.1 részcél), valamint a gazdasági stabilizálódásához is hozzájárul. 
 
A 2.3 részcél a vállalkozások gazdasági stabilitásának erősítését célozza meg elsősorban ún. „soft” 
jellegű tevékenységeken keresztül, amik között szerepelhet adókedvezmény, pályázati információs 
rendszer, infopult, komplex gazdasági csomagok kialakítása. A vállalkozások energetikai 
hatékonyságának növelése megújuló energiatermelő rendszerek beépítésével és energiagazdaságos 
technológiák alkalmazásán keresztül a vállalkozások kiadásaira is csökkenő hatással van, miközben 
termelékenysége és versenyhelyzete fokozásával magasabb foglalkoztatotti lehetőséget 
biztosíthatnak a lakosság számára. A részcél eléréséhez hozzájárul a 2.4 részcél, illetve a 2.1, 2.2 
részcélokkal a stratégiai cél fontos elemei. 
 
A 2.4. részcél fontos eleme az oktatási és képzési rendszer hatékonyságának növelése, illetve a helyi 
munkaerő-piaci elvárásoknak és igényeknek megfelelő képzési struktúra kialakítása, a helyi 
vállalkozásokkal való együttműködés fokozásával. A naprakész, korszerű ismeretekkel rendelkező, 
újdonságok iránt nyitott munkaerő szerepe a vállalkozások rugalmasságában rendkívül fontos, 
párhuzamosan az alsóbb társadalmi csoportok felemelkedésére is pozitívan hat. A részcél a stratégiai 
cél minden más részcéljához kapcsolódik, azok megvalósulásában tevékeny szerepe van. 
 

 

3. stratégiai cél: Közszolgáltatások minőségi fejlesztése 

 
A helyzetfeltárás bemutatta, hogy a település közigazgatási és közszolgáltatási rendszere rendkívül 
színes, funkciók széles köre érhető el, ugyanakkor egyes esetekben a kapacitáshiányok 
tapasztalhatóak, ami hátráltatja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az épületállomány korszerűtlen 
körülményei jelentős kiadást terhelnek az önkormányzati költségvetésre, így ennek csökkentése 
általános felújítással, korszerűsítéssel érhető el. Ennek keretében a város térszervező ereje, a helyi és 
nagyobb viszonylatban lévő lakosság számára biztosítja a színvonalasabb feltételek elérhetőségét, 
ami a lakosság életkörülményeinek javulását eredményezi. 
 
A 3.1 részcél a közszolgáltatások kapacitásának bővítésére irányul, ami a korlátozó tényezők 
lebontásával az közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést biztosítja a lakosság számára, illetve a 
mindennapi életvitelt egyszerűsíti le. Ennek keretében elsősorban az oktatási, nevelési intézmények 
kapacitásainak fejlesztése emeli a lakosság által igénybe vehető szolgáltatások színvonalát.  
 
A stratégiai cél a közszolgáltatások minőségi fejlesztésével a városi infrastruktúra fejlesztéséhez is 
hozzájárul, a vonzó, színvonalas környezet a turisták számára vonzó környezetet biztosítva a 
vállalkozások versenyképességére is kedvezően hatnak. 
 
A 3.2 részcél az épületállomány energetikai és műszaki rendszerének korszerűsítésével éri el a 
kiadások jelentős csökkenését, valamint megfelelő feltételeket teremt a város intézményei, 
szervezetei, szolgáltatói számára, párhuzamosan hozzájárul a rendezett városkép kialakításához,  
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ezáltal az idegenforgalom mutatóinak javításához. A felújított környezet a lakosság számára is 
kedvezőbb, élhetőbb körülményeket teremt. 
 
 

4. stratégiai cél: Élhető városi környezet kialakítása 

 
A helyzetfeltárás megállapította, hogy a külső városrészek elérhetősége nehézkes, ami a környező 
települések elérhetőségének nehézségeivel a település központi funkcióit gyengíti, a járási 
települések lakossága csak körülményesen érheti el a járásközpontban található funkciókat és 
szolgáltatásokat. Bár a településen teljes körűen kiépültek a közművek, a rendszer korábbi elemei 
elöregedtek. A lakosság részéről jelentős igény mutatkozik további szabadidős és rekreációs, 
sportolási célú létesítmények, körülmények biztosítására. 
 
A 4. stratégiai cél a lakosság életkörülményeinek javítását, a városi szolgáltatások színvonalasabb 
biztosítását kívánja elérni. A leszakadó városrészek fejlesztésének elsődleges lépése az elérhetőség 
biztosítása, míg a környező települések tekintetében elsősorban a közösségi közlekedési rendszer 
harmonizációja valósul meg. A különböző rekreációs, szabadidős és sportolási célú létesítmények, 
infrastrukturális elemek a lakosság jólétének fejlesztését érik el.  
 
A 4. stratégiai cél a minőségi városi infrastruktúra kialakításával hozzájárul a vonzó városi terek és 
környezet létrejöttéhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez, így a turisztikai látogatottság 
növekedését, közvetve a vállalkozások erősödését eredményezi.  
 
A 4.1 részcél a közlekedési lehetőségek, illetve az úthálózat fejlesztésével éri el a külső városrészek 
hatékonyabb kapcsolattartását, bekapcsolódását Szécsény életébe. A kiépülő kerékpárút a távolabbi 
városrészek elérhetősége mellett kapcsolatot biztosít a környező településekkel, turisztikai 
attrakciókkal is, így mind a látogatószám növekedésére, mind a helyi lakosság munkába járására 
pozitívan hatna. A részcél a 1., 2 és 3. stratégiai cél elérését támogatja. 
 
A 4.2 részcél célja a 22. sz. főút belvároson keresztül haladó szakaszának kiiktatása és a forgalom 
elterelése az arra alkalmas hálózat kialakításával. A forgalom elterelése a védett értékek 
megóvásához, a belső területek forgalomcsillapításához, illetve közlekedésbiztonságának 
fokozásához járulnak hozzá. A cél összefügg a stratégiai minden részcéljával, illetve az 1. és 2. 
stratégiai céllal. 
 
A 4.3 részcél a környező települések elérhetőségét javítja a közösségi közlekedési rendszerben 
tapasztalható diszharmóniák feloldásával. Ennek következtében a menetrendek jobban 
alkalmazkodnak a műszakokhoz, illetve az oktatási, nevelési és közigazgatási intézmények 
munkarendjéhez, ezáltal kedvezőbb és élhetőbb körülményeket teremtenek, illetve fokozzák a 
település térszervező képességét. 
 
A 4.4 részcél a rekreációs és sportolási tevékenységek feltételeinek fejlesztésével járul hozzá a 
lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez, hozzájárulva ahhoz, hogy az egyes lakossági csoportok 
maguk választhassák meg ezen tevékenységi formát. A cél a zöldfelületek megújítása, karbantartása 
mellett a meglévő létesítmények fejlesztését, modernizálását foglalják magukba, illetve új 
létesítmények fejlesztésére is lehetőség adódik. A részcél hozzájárul a vonzó, kellemes környezetet 
biztosító városközpont kialakításához a zöldfelületek elterjesztésével, így a város idegenforgalmi 
vonzerejét is fokozza. A részcél ezáltal kapcsolódik a 1 stratégiai célhoz, illetve a 4.1, 4.2, 4.4 és 4.5 
részcélokhoz az élhető városi környezet feltételeinek megteremtésével. 
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A 4.5 részcél a piaci infrastruktúra fejlesztését tűzi ki, ami a helyi és térségi termelők termékei 
árusítása infrastrukturális feltételeinek megteremtésével összekapcsolja a térségi fogyasztókat és 
termelőket, ezáltal nemcsak a termelők számára biztosít kedvezőbb feltételeket, hanem kapcsolatot 
épít a célcsoportok között. A részcél ezáltal tevékenyen hozzájárul a helyi/térségi ellátási láncok (rel) 
kialakulásához, ami a térség és település önellátó képességét növelve diverzifikálja gazdaságát. A 
részcél az 1. és 2. stratégiai cél elérését is támogatja. 
 
A 4.6 részcél a jogszabályi előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés feltételeit kívánja biztosítani a 
lakosság életszínvonalának, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének javításával. A 
korszerű, hatékony és gazdaságos rendszerek kialakítása a város üzemeltetésére is pozitívan hat a 
csökkenő kiadásokon keresztül. A részcél a közszolgáltatások minőségi fejlesztése, illetve a 
versenyképes gazdaság megteremtése stratégiai célokhoz is kapcsolódik. 
 

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
 
A stratégia megvalósíthatóságát veszélyeztető fő kockázatok feltárására a kockázatelemzés 
módszerét használjuk. A kockázatelemzés célja a kockázatok beazonosítása, elkerülése, hatásainak 
mérséklése. A fejezet azokat a kockázatokat, történéseket, eseményeket tartalmazza, melyek 
esetleges bekövetkezte a stratégia céljainak elérését, megvalósulását veszélyezteti. Összeállítását 
meghatározta a helyzetelemzésben kialakított SWOT - elemzés külső-belső tényezőinek áttekintése,  
illetve az azokhoz kapcsolódó fő kockázatok azonosítása. Annak érdekében azonban, hogy a 
kockázatok elemzése a stratégia megvalósítását ténylegesen, hatékonyan segítse, a megvalósulást 
esetlegesen akadályozó tényezők mellett a bekövetkezésük valószínűségét csökkentő 
intézkedésekkel, valamint a potenciális bekövetkeztük esetére tervezett intézkedésekkel is 
kalkulálunk. A jelen fejezetben beazonosított kockázatok időszakonkénti értékelése, felülvizsgálata 
azonban a stratégia megvalósítása, nyomon követési folyamata, monitoringja során is 
elengedhetetlen feladat. 
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Kockázat 
 

A kockázat 
bekövetkeztének 

valószínűsége  
(alacsony – közepes – 

magas) 

A kockázat  
hatása 

 (gyenge – 
közepes – 
jelentős) 

A hatás szöveges  
leírása 

A kockázat  
kezelése 

A szükséges pályázati 
források nem állnak 
rendelkezésre. 

 
közepes 

 
jelentős 

A tervezett fejlesztésekhez nem sikerül 
pályázati forrásokat mozgósítani, így a 
fejlesztés megvalósítására nem áll 
rendelkezésre kellő forrás, a fejlesztés 
elmarad. 

A tervezett fejlesztések 
előkészítésekor, kialakításakor 
egyértelmű operatív program 
hozzárendelés és megyei 
területfejlesztési programhoz illesztés 
szükséges. 

A fejlesztések költsége 
meghaladja a 
tervezettet. 

 
magas 

 
közepes 

A fejlesztések költsége a tervezés jelen 
fázisában nem ismert, azok csupán becsült 
költségek és számos esetben nem részletes 
projektelképzelések alapján készültek, így a 
betervezett költségek jelentősen 
alulmúlhatják a megvalósítás-kori piaci 
árakat, mely a fejlesztések elmaradásához, 
csökkentett műszaki tartalommal való 
megvalósításához vezethet. 

Körültekintő és alapos tervezés 
szükséges, mely részletes 
projekttervek, átgondolt műszaki 
tervek, tervezői költségvetések 
készítését, illetve tartalékkeret 
képzését követeli meg. 
 

A magántőke 
mobilizálása sikertelen. 

 
közepes 

 
közepes 

Amennyiben a településnek nem sikerül 
megvalósítania azt a törekvését, hogy 
kiaknázza a piaci szereplők által 
megvalósítandó fejlesztésekben rejlő 
lehetőségeket, kizárólag közszféra 
fejlesztések valósulnak meg, elmaradnak a 
magánszféra befektetései.   

A település törekszik a magán 
befektetőkkel, piaci szereplőkkel való 
szervezett és strukturált 
együttműködésre, mind a 
kommunikáció mind a konkrét 
fejlesztési elképzelések megvitatására 
fórumot biztosít. 

Az együttműködésben 
megvalósítandó 
fejlesztések esetében a 

 
alacsony 

 
jelentős 

Települések közti koordináció hiányában az 
egyes településeken tervezett fejlesztések 
elmaradnak, nem a szükséges ütemben és 

Szervezett és strukturált 
együttműködés kialakítása az érintett 
(környező) településekkel végig a 
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településközi 
koordináció elmarad. 

formában valósulnak meg, nem sikerül 
kiaknázni a közös fejlesztésekben rejlő 
előnyöket és lehetőségeket. 

partnerségi folyamat során. 

A fejlesztések 
megvalósításához nem 
áll rendelkezésre 
megfelelő humán 
erőforrás.  

 
alacsony 

 
jelentős 

A tervezett fejlesztések körültekintő 
előkészítéséhez és megvalósításához 
megfelelő szaktudással és tapasztalattal 
rendelkező munkatársak híján a tervezett 
fejlesztések megvalósítása jelentős csúszást 
eredményez, illetve a beruházások, 
projektek elmaradását is maga után 
vonhatja. 
 

Mind a stratégiai, mind az operatív 
menedzsment kapacitások 
megerősítése szükséges.   

A lakosság, civil 
szervezetek 
elégedetlensége. 

 
alacsony 

 
gyenge 

Amennyiben a lakosság és a helyi civil 
szervezetek nem elégedettek az egyes 
tervezett és megvalósuló fejlesztésekkel, 
nem érzik a fejlesztéseket magukénak, azok 
elfogadottsága nem lesz megfelelő, az helyi 
társadalmi problémák kialakulásához, 
megerősödéséhez járulhat hozzá. 

Az előkészítéstől a megvalósításig 
tartó folyamat során végig szükséges a 
helyi lakosság és civil szervezetek 
bevonása, folyamatos tájékoztatása a 
fejlesztésekről. A partnerségi 
folyamatba illesztve már a 
stratégiaalkotás során kifejthetik 
véleményeiket, javaslataikat, 
fejlesztési elképzeléseiket, melyek 
ezáltal beépülhetnek a fejlesztési 
dokumentumba. 

Jogszabályi, tervezési 
környezet változása 
(változó OP tartalom, 
változó forrás - és 
szervezeti keretek). 

 
magas 

 
jelentős 

A jogszabályok, tervezési keretek változása 
azt eredményezheti, hogy a tervezett 
fejlesztéseket, azok műszaki tartalmát, 
kivitelezhetőségét újra kell tárgyalni, szükség 
szerint módosítani kell az elkészült műszaki, 
pénzügyi, ütemezési stb. terveket. Ezek 
időigénye gátolhatja a határidőre teljesítést, 
illetve egyes fejlesztési elképzelések 
megvalósulását is akadályozhatja.  

A vonatkozó jogszabályok, 
eljárásrendek, operatív programok 
módosításait folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni, a jogi, 
tervezési-szabályozási környezetet 
meghatározó intézményekkel 
szoros együttműködés kialakítása 
szükséges.  
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Sikertelen 
közbeszerzési 
eljárások. 

 
közepes 

 
jelentős 

A sikertelenül lebonyolított közbeszerzési 
eljárások nemcsak jelentős időcsúszást 
eredményezhetnek a kivitelezésben, hanem 
problémát jelenthetnek a fejlesztéseket 
finanszírozó pályázati források lehívása során 
is.  

Körültekintő előkészítés, 
közbeszerzési szakértő alkalmazása 
szükséges.  

Projektek előkészítése 
elhúzódik, nem 
tervezett műszaki 
tartalomváltoztatások 
szükségesek. 

 
közepes 

 
közepes 

A projekttervek, fejlesztési elképzelések 
pályázati kiírásra való fejlesztése, 
előkészítése elhúzódik, illetve a folyamat 
eredményeképpen a tervezett elképzelések 
műszaki tartalma kikristályosodik, a 
betervezetthez képest módosul. 

A projekttervek körültekintő 
előkészítése (megvalósíthatósági 
tanulmányok, engedélyes tervek, stb.) 
szükséges, megfelelő humán-erőforrás 
biztosításával. 

Az indikátorok 
teljesítése nem 
történik meg. 

 
alacsony 

 
alacsony 

A megvalósulást mérő indikátorvállalások 
nem teljesülnek. 

A célokhoz illeszkedő, teljesíthető és 
mérhető indikátorok és reális 
vállalások meghatározása szükséges. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE 
 

6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 
tevékenységek 

 
Fejlesztési, beruházási tevékenység 
Szécsény Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégia célrendszerének 
megvalósítása érdekében jelentős számú beruházás megvalósításáról döntött, amik az egész 
településre fejtenek ki hatást annak társadalmára és gazdasági-, környezeti helyzetére vonatkozóan. 
A gazdaság versenyképességét az infrastrukturális elemek, a vállalkozások gazdasági stabilitásának 
megteremtésével, hatékony és naprakész tudással rendelkező szakembergárda biztosításával, illetve 
befektetés ösztönzést ösztönző eszközrendszer kialakításával éri el.  
 
A település marketingtevékenység fokozása hozzájárul a településre irányuló figyelem fokozásával a 
látogatószám növekedéséhez, ami a szálláshelyek diverzifikált fejlesztésével a célcsoport igényinek 
megfelelően helyezhető el. Az országos jelentőségű hálózatokra való felfűződés biztosítja a település 
számára a jelentősebb programokban való részvételt, párhuzamosan széleskörű promóciós 
lehetőséget biztosít a város számára az országos jelentőségű attrakciókra való felfűződésen keresztül. 
 
 
Nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenység 
 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő fejlesztések megvalósításának vonatkozásában 
fontos szerepet játszik a stabil, kiszámítható országos és helyi szabályozás, az átlátható jogalkotói és 
jogalkalmazói magatartás. A település önkormányzata a helyi szabályozási dokumentumok, a 
közművesítés segítségével tudja elérni az egyes ingatlanok fel-vagy leértékelődését. Amennyiben az 
önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanjain fejlesztéseket valósít meg, abban az esetben a 
környező ingatlanok értéknövekedése is megfigyelhető, amely további fejlesztések megvalósítását, 
ezzel együtt gazdaságélénkítést generál. Az önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik a település 
rendezési-, szabályozási terveinek és helyi építési szabályzat rendszeres felülvizsgálata és szükséges 
esetben annak módosítása a fejlesztések előmozdítása érdekében.  
 
Szécsény a meglévő ipari hagyományokra építve, együttműködve a városban működő 
vállalkozásokkal képes hatékony gazdaságfejlesztési politikát folytatni, mely összekapcsolódva a 
befektetéseket ösztönző eszközrendszer működtetésével a helyi vállalkozások bővülését és 
technológiai fejlesztését generálhatja, valamint újabb vállalkozások betelepülését érheti el. A 
barnamezős és egyéb külterületen megvalósítani tervezett, a város szándékaival összhangban lévő 
beruházásokat az önkormányzat azzal segíti elő, hogy szükség esetén módosítja a szabályozási 
terveket. A város önkormányzatának gazdálkodása stabil. Az üzleti vállalkozások működéséhez a 
keretfeltételek adottak, a városban széleskörű szolgáltatást nyújtva segíti a vállalkozások működését 
a tercier szektor a különböző adminisztratív, pénzügyi, jogi, stb. ügyek intézésével. 
 
A város a turizmus jövedelemtermelő képességének fejlesztését, illetve a természeti és épített 
környezet értékeiben rejlő potenciál kihasználtságának fokozását desztináció menedzsment és 
marketingtevékenységek fokozásával kívánja elérni, ennek érdekében térségi összefogásra is 
nyitottak a szomszédos települési önkormányzatokkal közösen. A városmarketing eddigi elemei az 
önkormányzat által működtetett Szécsényi Városi Televízió, illetve a Szécsényi Hírek, ami havonta 
megjelenő önkormányzati kiadvány. A marketingben fontos eleme a civil szervezetek megjelenése is.  
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A városi életminőség fokozásához a színes civil élet is hozzájárul, az önkormányzat tevékenyen 
támogatja a település civil szervezeteit és programjait, a szervezetek között komoly együttműködés 
alakult ki. Az önkormányzat rendszeresen egyeztet a civil szervezetekkel, vállalkozókkal, 
költségvetésében külön forráskeretet különített el a civil szervezetek számára. A városról kialakított 
vonzó kép a vállalkozások támogatottságát is növeli, illetve az esetleges betelepülésekre is pozitív 
hatással van. 
 
A város az országos programokhoz kapcsolódó saját rendezvényeket szervez, ezek elsősorban a nyári 
időszakhoz köthetőek, illetve a húsvéti és adventi ünnepkörhöz. Komoly szerepe van a városban a 
található szerzetesrendeknek és egyházaknak, akik jelentős zarándokturizmust bonyolítanak le a 
hozzájuk kötődő célcsoportok körében. A környező települések között több országos jelentőségű 
attrakció található (Hollókő, Ipolytarnóc, Karancs-Medves vidék), az ezekre való felfűződés a város 
látogatóinak számát is növelheti.  
 
A település kiemelt figyelmet fordít a természeti és épített környezet védelmére, megóvására, 
esetleges fejlesztésére. Ennek keretében az utóbbi években fejlesztett városrészeken túli területeken 
további rehabilitációs akciókat fogalmaztak meg. A város köztereinek, zöldfelületeinek kezelését, 
karbantartását a város 100%-os tulajdonában álló cég látja el. Az önkormányzat kiemelten fontosnak 
tartja az épített és kulturális örökség helyi védelmét, ennek érdekében rendeletben biztosítja ezen 
értékek védelmét.  
 
Szécsényben a 2015. év eleji adatok alapján 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint egy 
hulladékgyűjtő udvar üzemel. A település hulladéklerakója rekultiválásra került, az összegyűjtött 
hulladékot a BÁVÜ Kft bátonyterenyei telepén kezelik tovább.  
 
 

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 

meghatározása 

 
Jelenleg az önkormányzat saját tulajdonában álló városfejlesztő társaságot működtet. A 
városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásában, a fejlesztések megvalósításához szükséges 
pályázatok elkésztésében és a projektek menedzselésében, ellenőrzésében egy állandó, műszakilag – 
gazdaságilag – pénzügyileg – jogilag képzett szervezeti egység a Szécsényi Városfejlesztő Kft.. Ez a 
szervezeti egység látja el mind a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, mind pedig a 
vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos főbb feladatokat. 

Az ő munkájukat segítik a Képviselőtestület Bizottságai, és az eseti jelleggel megbízott külső 

tanácsadó cégek. 

 
A stratégiai menedzsment szervezet a stratégia egészének megvalósulását követi nyomon, a 

megvalósult fejlesztések egymásra gyakorolt hatását vizsgálja, a kockázatok elemzését és értékelését 

is elvégzi, ellenőrzi és irányítja az operatív szint tevékenységét. A stratégiai menedzsment feladata, 

hogy vizsgálja azon külső –elsősorban szabályozási-, társadalmi-, gazdasági környezet változásához 

kötődő- tényezőket, melyek a stratégia megvalósulására hatással vannak. Mindezek 

figyelembevételével szükség esetén beavatkozási javaslatokat fogalmaz meg, azokról döntéseket hoz.  
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Feladata még a támogató szervezetekkel, stratégia megvalósításában kiemelt jelentőségű 

partnerekkel történő kapcsolattartás, együttműködés. A stratégiai menedzsment szervezeti egység 

tagjai a képviselőtestület, az önkormányzati bizottságok; nevezetesen a Településfejlesztési és  

 

Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság, illetve az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság valamint a 

partnerségi megállapodás alapján bevont külső szervezetek, kiemelten:  

 

• Szécsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

• SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Alapítvány 

• Andi Színjátszósai Közhasznú Egyesület 

• Élő kövek Alapítvány 

• II. Rákóczi Ferenc Diák Sport Egyesület 

• Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 

• Szécsény Média Kulturális Egyesület 

• TUDÁSBÖRZE Egyesület 

• Szécsényi Ipartestület 

• Városvédők Egyesülete Szécsény 

• Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola  

• Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 

A stratégiai menedzsment szervezet munkájához szükséges információkat az operatív menedzsment 

szervezet szolgáltatja. A döntéshozatalért a városvezetés felelős. 

 

Az operatív menedzsment szervezeti egység tagjai az önkormányzat munkatársai és szükség esetén 

külső megbízottak. Az operatív menedzsment felelős az egyes projekt tevékenységek szakmai, 

pénzügyi lebonyolításáért, azok megfelelő határidőre történő teljesüléséért. A menedzsment 

szervezet beszámolókat készít a stratégiai menedzsment szervezetnek illetve a támogatók felé. 

Az egyes beavatkozások sikeres megvalósítása érdekében az alábbi menedzsment pozíciók betöltése 

és a hozzájuk tartozó elvárásoknak való megfelelés szükséges: 

- projekt menedzser 

o vezetői-, üzleti tervezési tapasztalatok 

o projekt menedzsment, pályázati menedzsment területen szerzett tapasztalat 

o beruházások (kiemelten EU támogatásból megvalósult, közszféra beruházások) 

előkészítésében, szervezésében, irányításában szerzett jártasság 

o koordinációs tapasztalatok és készségek együttműködésben, kapcsolattartásban 

(kiemelten az önkormányzat testülete, intézményei és külső partnerek). 

- műszaki menedzser 

o támogatott beruházási típusú projektek végrehajtásában szerzett gyakorlat 

o beruházás műszaki ellenőrzésében vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat,  

o pályázat készítésben szerzett tapasztalat. 
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- pénzügyi menedzser 

o önkormányzati gazdálkodás átfogó ismerete, 

o támogatott beruházások pénzügyi lebonyolításában, elszámolásában szerzett 

jártasság, 

o az unós támogatások pénzügyi szabályozásának részletes ismerete. 

- adminisztratív munkatárs 

o feladata a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser (esetlegesen műszaki 

menedzser) munkájának támogatása, 

o önkormányzati gazdálkodás ismerete, 

o beruházások pénzügyi lebonyolításában szerzett jártasság. 

- marketing menedzser 

o tájékoztatás- és nyilvánosság irányítása,  

o projekt információs iroda működtetése, 

o partnerségi tájékoztatók, fórumok szervezése. 

- jogi tanácsadásért és közbeszerzésekért felelős szakember 

- könyvvizsgálatért felelős szakember. 

Az önkormányzat részben már rendelkezik a fenti humán erőforrás háttérrel, de a stratégia 

megvalósítása során várhatóan további kapacitásbővítés és eseti jelleggel külső szakember 

megbízása szükséges. A beavatkozások zavartalan, a tervezett határidőre történő megvalósítása 

érdekében a kapacitásbővítés szükségességéről illetve a külső szolgáltatások igénybevételéről a 

stratégiai menedzsment szervezet tesz javaslatot és a városvezetés dönt. 

 

A maga szintjén mindkét menedzsment szervezeti egység végzi a stratégia megvalósulása során 

elvárt számszerűsíthető eredmények (indikátorok) mérését, illetve nyomonkövetését. Erről 

részletesebben a 6.4. fejezet szól. 
 

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok 

 

Szécsény járási központ, szerteágazó szerepköréből adódóan a térségi feladatokat a város látja el, 

amit funkciókban való gazdagsága is megerősít.  

Szécsény településközi kapcsolatrendszerének legfőbb elemei a szomszédos (Ludányhalászi, 

Magyargéc, Nagylóc, Rimóc, Hugyag, Endrefalva, Varsány), valamint a Szécsényi járásban lévő 

települések (Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 

Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsény, Szécsényfelfalu, Varsány). A megfelelő szintű 

együttműködéshez mindenképpen szükség van a térségi szinten jelentkező projektötletek 

ismeretére, valamint szükséges a folyamatos egyeztetés a tervezett vagy éppen a megvalósítás 

folyamatában lévő fejlesztésekről. A közös fejlesztések révén létrejövő együttműködések olyan 

többleterőt jelenthetnek a térség számára, mely a további fejlődés mozgatórugója lehet.  

Az érintett települések az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezésének első munkafázisában, 

azaz a megalapozó vizsgálat munkálata során bekapcsolódhattak a folyamatokba, így véleményükkel 

alakíthatták a készülő dokumentumot, biztosítva az egyes település tervei, szabályozó rendszerei és 

fejlesztési elképzelései közti összhangot. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a több települést érintő 

fejlesztésekre vonatkozóan, mint a közlekedésfejlesztés.  
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6.4. Monitoring rendszer kialakítása 

 

A járásszékhely integrált településfejlesztési stratégiája végrehajtásáért felelős menedzsment 

szervezet egyik legfontosabb feladata egy olyan átfogó és hatékony monitoring rendszer 

működtetése, mely képes arra, hogy a felállított célrendszer eléréséhez szükséges számszerűsíthető 

eredmények teljesülését nyomon kövesse. A stratégia monitoring rendszerének működtetéséért a 

6.2. fejezetben részletesen bemutatott stratégiai menedzsment, illetve az operatív menedzsment 

szervezet felelős. 

 

A monitoring rendszer kialakítását számos elv alakította. Fontos szempontként jelent meg az a 

tapasztalat, hogy a 2007-2013-as időszakban a célok méréséhez szükséges adatok nem, vagy csak 

igen korlátozott mértékben álltak a település rendelkezésére. Ez egyrészről nagyban befolyásolta a 

település számára választott fejlesztési stratégia sikerességének mérését, megítélését, másrészről 

jelentősen megnehezítette az egyes megvalósuló fejlesztések keretében szükséges 

adatszolgáltatások teljesítését, csorbította azok összehasonlíthatóságát. Ezen felül pedig számos 

esetben szükségessé tette az indikátorvállalások felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását, amely 

jelentős adminisztratív terhet jelentett a kedvezményezettek számára. Ezt tovább tetézte az egyes 

indikátorok (számszerűsíthető mutatók) nem egyértelmű és egységes értelmezése, számítási 

módszertanának hiánya.  

 

Ezen tapasztalt nehézségekből fakadóan, továbbá a 2014-2020-as tervezési ciklusban alkalmazandó 

„eredményközpontúság” elve miatt a monitoring rendszer tervezésekor kiemelt figyelmet kell 

fordítani az eredmények nyomon követésére. Az indikátorok, célértékük, legfőképpen teljesülésük 

szerepe különösen hangsúlyossá válik, így elengedhetetlen, hogy a stratégiában szerepeltetett 

indikátorkészlet egyértelmű és hozzáférhető adatokra épüljön, illetve, hogy a vállalások reálisan 

teljesíthetőek legyenek. 

Az indikátorok tervezése kapcsán fontos elem, hogy minden elvárt információt tartalmazzon a 

stratégia, így az indikátor típusát, az indikátor bázis és célértékét, az indikátor forrását és a 

mérésének módját, gyakoriságát is. Mindezek figyelembevételével került kialakításra a járásszékhely 

stratégiájának monitoring rendszere és működtetési mechanizmusa. A tervezők indikátorokra 

vonatkozó általános alapelvei a következők voltak: 

1. Az első kritérium az adatok hozzáférhetősége, hiszen ha egy mutató nem hozzáférhető, akkor kvázi 

használhatatlan, azaz projekt és programszinten sem alkalmazható érdemben. Célszerű volt tehát 

olyan indikátorokat meghatározni, amelyek a megvalósítás adott szakaszában bizonyosan 

kimutathatók.  

2. Az indikátor legyen megbízható, azaz a valós állapotot tükrözze. 

3. Az információ frissessége nagyon fontos minőségi kritérium, azaz egy adott időponthoz kötött 

indikátornak valóban arra az adott időpontra vonatkozó információt kell mutatnia. 

4. A mutatónak relevánsnak kell lennie, azaz a projekt azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a 

program egésze szempontjából. 

5. A jó mutatónak meghatározottnak kell lennie, hogy bárki, akinek használnia kell, megértse, és 

valóban arra a jelenségre vonatkozzon, amit mérni szeretnénk. A mutató értelme, jelentése, azonos  
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kell, hogy legyen a döntéshozók, a nyilvánosság és a projektmenedzsment számára, pontosan kell 

tükröznie a mért, vizsgált fogalmat. 

Az operatív menedzsment feladata, hogy beavatkozásonként külön-külön meghatározott 

időszakonként (évente, félidőben, hosszabb távon) mérje az indikátorok aktuális értékét, azokról 

beszámoljon a stratégiai menedzsment szervezetnek. 

A korábbi tervezési időszak egyik legfontosabb indikátorokhoz kapcsolódó problematikája volt, hogy 

nem létezett előre meghatározott indikátor-definíció, ebből adódóan az egyes indikátorok alatt a 

program végrehajtásában résztvevő más-más szereplők nem ugyanazt értették. Ezen félreértések 

kiküszöbölése céljából a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan már készülnek a vonatkozó, főként a 

települési önkormányzatok fejlesztéseire fókuszáló TOP Indikátor definíciós lapok, így az indikátorok 

kiválasztása ezek előírásainak (definíció, számítási mód, teljesülés elvárt időpontja, elvárt igazoló 

dokumentumok stb.) figyelembevételével történt. Azon mutatók esetében, melyek tekintetében a 

támogató szervezet nem határoz meg előírást, a menedzsment szervezet saját mérési módszertant 

dolgoz ki, melyeket a monitoring során következetesen alkalmaz.  

A stratégiai menedzsment szint feladata a monitoring során az értékelés, elemzés, visszacsatolás és 

döntéshozás. A stratégiai menedzsment szervezet a megadott adatok alapján végez értékelést, 

melynek célja elsődlegesen a stratégiában kitűzött célok megvalósulásának áttekintése. Az értékelés 

az elvárt eredmények mértékének, az esetleges akadályok beazonosításának, azok leküzdésének, a 

végrehajtás eredményességének vizsgálatára terjed ki, melynek során a szervezet az előbbiekben 

felsorolt területeken javaslatokat is tesz. Ebben a szakaszban várhatóan még csak kisebb korrekciók 

végrehajtása válhat szükségessé. 

Amennyiben a fejlesztések előrehaladása ezt indokolttá teszi vagy a támogató szervezet előírja, úgy 

az önkormányzat gyakoribb, akár negyedéves rendszerességgel is áttekinti, megvitatja, szükség 

szerint korrigálja a stratégia végrehajtásának menetét. 

A stratégia megvalósulásának átfogóbb értékelésére az eredmény és hatásindikátorok vizsgálatával 

kerül sor, időközi értékelés keretében (tervezetten 2018-ban). A vizsgálat nemcsak a 

számszerűsíthető értékek alakulását vizsgálja, hanem kiterjed a kitűzött célok relevanciájának 

áttekintésére is. Ebben a fázisban a stratégia érdemi áttekintése során korrekciók történhetnek az 

elért eredmények, illetve az időközben megváltozott külső körülmények hatásainak tükrében. A 

jövőkép elérése érdekében esetlegesen módosulhatnak a kitűzött (rövid- és középtávú) célok, az 

akcióterületek, a konkrét beavatkozások, illetve az indikátorok köre. Ebben az értékelési szakaszban 

indokolt lehet külső szakértők bevonása is. A hatásindikátorok mérésére hosszabb távon (kb. az 5. 

évben) kerülhet sor, ezen időpont előrehozható, amennyiben a külső környezetben jelentős változás 

következik be.  

Nemcsak a stratégiai tervezés során, hanem a stratégia megvalósulásának nyomon követésekor is 

elengedhetetlen a társadalmi részvétel, így a tervezéskor kialakított partnerségnek a program 

végrehajtása során történő továbbvitele, feltételeinek biztosítása továbbra is szükséges. Az 

együttműködés biztosításáért a stratégiai menedzsment szervezet a felelős.  

A visszacsatolások során felülvizsgált és a városvezetés által jóváhagyott, legitim dokumentumok 

közzétételére a város honlapján kerül sor. 
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Indikátor megnevezése Indikátor 
mértékegysége 

Módszertan és adatforrás A beszámolás 
gyakorisága 

Bázisév Célérték 
(2023) 

Támogatásban részesülő vállalkozások száma  db Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente 2013  

Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális 
örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható számának 
növekedése  

 
látogatás/év 

Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

 
évente 

 
2013 

 

Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente 2013  

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket is) 

db Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente 2013  

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek  

m² Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente 2013  

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága  m² Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente 2013  

Kialakított kerékpáros barát települések vagy 
településrészek száma  

db Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente  2013  

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása  

MW Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente  2013  

Szociális célú város rehabilitációval érintett akcióterületen 
élő lakosság száma  

fő Indikátor definíciós lap 
alapján, kedvezményezett 

évente  2013  

 
 
 
 
 


