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Előzmények
• 2013: a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatának 

kezdete (147/2013.(VI.27.) Öh.)
• A Megyei Jogú Városok decentralizált fejlesztések 

tervezésére területi szintű indikatív forrásallokáció 
(1298/2014. (V.5.) Korm. Határozat)
• Nógrád Megye részére 20 milliárd Ft keretösszeg 

gazdaságfejlesztési beavatkozásokra
• Salgótarján Megyei Jogú Város számára 8 663,7 

Millió Ft keretösszeg
• 2014: Településfejlesztési Koncepció és ITS 

felülvizsgálat (141/2014 (IX.11.) Öh.)
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Az ITP tervezésének keretei

• Projektgyűjtés és partnerségi rendezvények: 2014. II. 
negyedév

• Településfejlesztési Koncepció és ITS felülvizsgálat: 
akcióterületi célok kijelölése

• 1298/2014. (V.5.) Korm. Határozat: pénzügyi keretek 
kijelölése

• Településfejlesztési Operatív Program
• Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez 

szükséges helyi feltételek biztosítása
• Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség 

és társadalmi összetartozás javításához szükséges 
feltételek biztosítása
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A program szerkezete - projektcsomagok

Zöld út Zöld út 
        a tudásnak a tudásnak 

– – a társadalmi a társadalmi 
tőke tőke 

fejlesztésefejlesztése

„„ZöldVáros”ZöldVáros”
Zöld 
szemléletű 
gazdaság-
fejlesztés 
projektcsomag

Népesség-megtartást Népesség-megtartást 
és helyi és helyi 
foglalkoztatást foglalkoztatást 
támogató támogató 
projektcsomagprojektcsomag
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Zöldvárosi szemléletű gazdaságfejlesztési 
projektcsomag
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Komplex vállalkozói park

A vállalkozói park kialakításának alapvető célja 
a kezdő vállalkozások számára az iroda és 
gyártó helységek biztosítása. 

Az inkubátorház és a gyártócsarnok 
működéséhez szükséges továbbá az 
infrastruktúra kialakítása is (utak, közművek).
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Mobilitást fejlesztő útfejlesztések
A projektben tervezett fejlesztések:

- Csokonai út  felújítása, - Baglyas - Idegér összekötő út kiépítése, - Sugár út - Ipari Park 
összekötő út kiépítése  

A Csokonai út felújítása 1,7 km hosszban történik meg. A fejlesztés során megújul az út 
burkolata, várakozóhelyek kiépítése történik, valamint buszmegálló helyek létesülnek.

A Baglyas – Idegér összekötő út építése 1,32 km hosszban történik. Az út 6,0m-es 
szélességgel, kétoldalt 1,5m széles padkával. Az út mellett kiépül a csapadékvíz elvezető 
rendszer is. Az út összeköttetést biztosít a két városrész között, valamint lehetővé teszi a 
kétoldali megközelíthetőséget.

A Sugár út továbbépítése az Ipari parkig lehetőséget teremt az ipari park elérhetőségéhez a 
főút elkerülésével.

A tervezett útfejlesztések a városrészek összeköttetéseit biztosítják, valamint párhuzamos 
közlekedési lehetőséget biztosítanak a főúttal.  A közlekedés fejlesztése biztosítja a 
munkahelyek megközelíthetőségének javítását és elérési idejének csökkentését.
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Mobilitást fejlesztő útfejlesztések

Baglyas – Idegér 

Ipari park – Sugár út
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Vásárcsarnok és piactér környezete

A projekt a "Zöldváros 2020" szemléletben valósul meg.

A város centrumában meglévő vásárcsarnok 
korszerűsítése, új piactér (terek) kialakítása, az épületek 
energetikai megújítása. 

Új kereskedelmi egységekből álló központ kialakítását 
valamint P+R pakoló kiépítését tervezzük. 

Alapvető cél a könnyen megközelíthető vásártér 
kialakítása, melyben a helyi termelők részére 
korszerű módon kiépített kereskedési lehetőség 
biztosítható.
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Népességmegtartást és helyi foglalkoztatást 
támogató projektcsomag



11

„ZöldBeszterce”

A projekt keretin belül a meglévő strand, a tó és a kemping 
területének a felújítása is megtörténik. A tó környezete, 
zöldterülete felújításra kerül. 

Szabadidő park kialakítását tervezzük, melyben szabadidős 
sporttevékenységek végezhetőek. Továbbá egy H2O viziparkot is 
létre kívánunk hozni, melyben a vizisportok kiemelt fontossággal 
jelennének meg. 
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„ZöldBeszterce”

A projekt keretén belül Beszterce városrészben 
felújításra kerül a meglévő tér, növényzet 
telepítése történik a zöldváros szemlélet 
jegyében. 
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„FELPÖRGETVE”

A salgótarjáni "Eresztvény" településrészen magas színvonalú MTB pálya és kapcsolódó 
kerékpáros szolgáltatások fejlesztése.

Kerékpáros turisztikai fejlesztések:
- Downhill pálya kialakítása
- Kerékpáros Pumptrack pálya építése,
- Hegyikerékpáros útvonal kijelölése (MTB pályák)
- Kerékpár tárolók, parkolók
- Kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás (kerékpáros térkép, információs táblák)
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„Zöldszemle”

A helyi természeti értékek ökoturisztikai 
szempontú hasznosítása, kapcsolódó 
munkahelyteremtő beruházások 
lehetőségeinek javítása: Eresztvény 
városrészben élményközpont kialakítása. 
Turisztikai bázisok kialakítása. Összekötő 
és túraútvonalak kialakítása, felújítása. 
Pihenőhelyek, bázisok kialakítása. 
Interaktív madárpark és kilátó létesítése.
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„Zöldváros” projektcsomag
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Irány „Zöldváros” – 
közlekedési módok fejlesztése

Új buszpályaudvar kialakítása, mely közvetlenül kapcsolódik 
a belvárosi közlekedéshez, az új vásárcsarnokhoz. A 
településen belül a meglévő buszvárók fejlesztése, 
intelligens kijelzők telepítése.

Kapcsolódó fejlesztések:
A kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése, a 
biztonságos közlekedés kialakítása, kerékpár 
kölcsönzés kialakítása.
Kerékpár pontok fejlesztése: kerékpártámaszok és 
kölcsönző pontok kialakítása (kb. 15 db).
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Irány „Zöldváros” – 
közlekedési módok fejlesztése

Karancs út felújítását tervezzük a forgalomcsillapítás 
jegyében.

Az utcában forgalomcsillapított, vegyes forgalmú 
sétálóutca kialakítása történne, kerékpársávval.
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Önkormányzati intézmények energetikai 
fejlesztése

Az oktatási intézmények (volt Főiskola és a 
Népjóléti Képzési Központ) épületének energetikai 
fejlesztése.

A beruházás fő célja a meglévő épület fűtési 
rendszerének korszerűsítése, napkollektorok 
használata.



19

Önkormányzati intézmények energetikai 
fejlesztése

Polgármesteri Hivatal és a Dornyay Béla Múzeum energetikai 
fejlesztése

Célunk az energiahatékonyság-fokozása és a megújuló 
energiaforrások részarány-növelése, hozzájárulás a CO2 
kibocsátás csökkentéséhez. 

Fontos a pénzügyi és környezeti fenntarthatóság biztosítása az 
önkormányzati épületek esetén.

Az épületek hőveszteségének csökkentése kiemelt fontosságú. A 
beruházás fő célja a meglévő épület fűtési rendszerének 
korszerűsítése, napkollektorok használata.

Elvégzendő feladatok:

- Hőszigetelés, napelemek beszerelése. - Nyílászáró korszerűsítés. 
- Fűtési rendszer felújítása. – A meglévő világítási rendszerek 
felújítása.
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Zöld út a Tudásnak
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A projektben résztvevő óvodák:
- Mackóvár Központi Óvoda, (Arany J. út 19.)
- Gyermekkert Tagóvoda, (Gyermekkert út 
-Hétszínvirág Tagóvoda, (Acélgyári út 63.)
-Pitypang Tagóvoda, (Meredek út 5.)
-Mesekert Tagóvoda, (Meredek út 33-35.)

A felújítás fő célja a vasbeton és tégla szerkezetes, épület 
felújítása. A nyílászárók cseréje elsődleges. 
A hőszigeteléseket és a homlokzatokat javítani illetve 
felújítani szükséges, javasolt a hiányzó tornaszobák 
kialakítása.

Külön projektként szerepel az óvoda udvarok felújítása.
Cél a kijelölt óvodák udvarainak összehangolt zöldszemléletű 
felújítása, és a játszóeszközök egységes szemléletű 
kialakítása, felújítása.

Óvodák infrastrukturális fejlesztése
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A szociális városrehabilitációs programok alapvetően három típusú akcióterületre irányulnak:
 
- Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a lakótelepek a 
későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak.
- Városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leszakadó 
városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a 
terület státuszának emelése.
- Városi szegregátumok: város belterületén belül lehatárolt szegregátumok, illetve a városi 
külterületen lévő telepe. A szegregátumok esetében cél a meglévő szegregáció oldása, a lakosság 
legalább egy részének mobilizációja integrált városi környezetbe. A külterületi telepek esetében 
cél az illegális lakhatás és a veszélyes lakókörülmények felszámolása, az ott élők integrálása a 
városi környezetbe.

Az önkormányzat által kijelölt akcióterületek:

Salgó út, Szabadságtelep – Acélgyári út, Idegér városrész,

Szociális városrehabilitáció
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Szociális városrehabilitáció

A fejlesztési programon belül a következő feladatok elvégzése lehetséges:

 - Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek átalakítása, felújítása (homlokzati 
nyílászárók cseréje, tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése, lépcsőház, 
külső és belső folyosók, bejáratok felújítása)

 - A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati vagy nonprofit 
szolgáltató tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként tulajdonába kerülő szociális bérlakások 
korszerűsítése (homlokzati nyílászárók cseréje, tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek 
felújítása, szigetelése, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása, beépíthető fürdőszobai 
szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése)

 - A programban megjelölt szegregált területen belül támogatható az önkormányzati vagy nonprofit 
szolgáltató tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások 
és melléképületeik megszüntetése, bontása a szegregáció oldása céljából 

 - A programban megjelölt beavatkozási helyszíneken támogatható az önkormányzati vagy nonprofit 
szolgáltató tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és 
melléképületek vásárlása vagy építése,
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Alapvető cél a város 5 pontján egészségügyi alapellátás 
infrastruktúrális feltételeinek megteremtése

A város 4 területén (Beszterce tér, "Tüdőgondozó", volt 
Családi Napközi és az Acélgyári út) a meglévő ingatlan 
infrastruktúrális fejlesztése a teljes körű egészségügyi 
alapellátás kialakítása történik. 

A Zagyvapálfalvai városrészben új ingatlan építése szükséges.

.

Egészségházak és szociális infrastruktúra 
fejlesztés 
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Egészségházak és szociális infrastruktúra 
fejlesztés 

Megtörténik az egészségügyi 
szolgálatnak helyt adó helyiségek 
építése, felújítása, szakmai 
feltételeknek megfelelően, de az 
energiahatékonysági szempontok 
figyelembevételével; valamint 
szükséges az akadálymentesítés 
elvégzése. 

Beszerzésre kerülnek az orvos 
technikai műszerek és gépek, eszköz, 
berendezések, és bútorzat.

Célunk a szolgáltatások minőségének 
javítása, esélyegyenlőség biztosítása, 
lakosság életszínvonalának javítása, 
népességmegtartás.
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Köszönöm a figyelmet!
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