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BEVEZETÉS 

Napjainkban számos befolyásoló belső és külső tényező, illetve jelentős változás tette indokolttá az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítését: 

 a 2008-2009-es pénzügyi, gazdasági válságot követően a piaci, befektetői környezet 
változásai 

 demográfiai trendek, a társadalmi környezet megváltozása 

 az önkormányzatok feladat- és hatáskörének módosulásai, átalakuló jogszabályi környezet 

 a településfejlesztést érintő szakpolitikai és jogszabályi környezet változásai, aminek 
legfontosabb elemei: 

– az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 
rögzítő 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet megalkotása 

– az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 
meghatározó dokumentumok elfogadása: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (elfogadva az 1/2014 OGy. határozattal); Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosítása 

– a megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történt 
felülvizsgálata, illetve megalkotása, amelyek alapján a korábbiakhoz képest nagyobb 
lehetőség nyílik a megyét és a településeket érintő fejlesztések összehangolására 

 a változások közt kiemelt jelentőségű, hogy megalkotásra és kidolgozásra kerültek az Európai 
Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései, és az azokhoz 
kapcsolódó uniós és hazai tervdokumentumok, jogszabályok: 

– elfogadták az EU 2020 Stratégiát, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés érdekében az EU öt alapcélt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az 
innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén. A 
2014-2020-ban elérhető uniós támogatások e célok elérését szolgálják minden 
tagországban, így Magyarországon is. 

– az EU 2020 stratégiájához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra 
került a Partnerségi Megállapodás, amely a hazánkban elérhető uniós források, az 
Európai Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának 
hazai alapfeltételeit rögzíti 

– a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási 
időszak Operatív Programjait, amelyek mentén az első pályázati kiírások is 
megjelentek 2015 év végén 
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– az Operatív Programok közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz 
(TOP) kapcsolódóan elkészült a Pest megyei Integrált Területi Program (ITP) és 
ehhez kapcsolódóan a települések fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtése, 
rendszerezése. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési rendszer 
egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze 

 
A településfejlesztési és -rendezési tervek rendszere 

 

 

A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből 
álló Megalapozó vizsgálat előzte meg. A Településfejlesztési Koncepció hosszú távú célrendszerének 
kidolgozása, illetve a hatályos jogszabályi követelményeket is teljesítő új településfejlesztési 
koncepció kidolgozása a Stratégia tervezését közvetlenül megelőzően készült el. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja be Kakucs térségi szerepkörét, 
társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési hátterét, a stratégia-alkotás számára 
meghatározva Kakucs és az egyes településrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső 
környezet településfejlesztési szempontból releváns jellemzőit. E munkafázis eredményeit külön 
dokumentumban összegeztük a településrendezési eszközök részeként. 

A hosszú távú településfejlesztési koncepció 15 éves időtávban jelöli ki a község átfogó fejlesztési 
célját és részcéljait. Ezekhez kapcsolódva, ezekkel összhangban kerültek megfogalmazásra az ITS 
középtávra (mintegy 7-8 éves időszakra) szóló átfogó, illetve tematikus céljai. Azok az elemek képezik 
az ITS céljainak tartalmát, melyek megvalósulása már középtávon reális. 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉS-
FEJLESZTÉSI STATÉGIA 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

SZABÁLYOZÁSI TERV 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 
TANULMÁNYOK 

Projektek, pályázatok 
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A stratégiaalkotás fázis a megalapozó vizsgálaton túl nagymértékben támaszkodott az egyéb 
releváns helyi koncepciókra és programokra, köztük Kakucs gazdasági programjában foglaltakra. A 
vizsgálat tárgyát képezte a stratégiában megfogalmazott fejlesztések összhangja a jelenleg, 
párhuzamos tervezés keretében készülő Településszerkezeti Tervvel is (ezáltal biztosítva a stratégia 
és a településszerkezet, valamint a szabályozás közti kellő összhang meglétét). Mindezek mellett a 
stratégiaalkotás fontos inputját jelentette a tervezési folyamatot végigkísérő partnerség (szakmai 
konzultációk, lakossági fórumok, workshopok); a helyi társadalom, a gazdasági és civil szféra szereplői 
véleményének, elképzeléseinek megismerése. 

A munka eredményeként megalkotott Integrált Településfejlesztési Stratégia jelen dokumentumban 
ölt testet. E stratégia Kakucs középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében 
tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomonkövetés eszközeit és módszereit 
rögzíti. Legfontosabb célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év 
településfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia akkor válhat eredményessé, ha: 

 annak segítségével Kakucs ki tudja használni fejlődési potenciálját; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) döntő részben 
meg is valósulnak a 2017-2023-as időtávban, kihasználva az uniós támogatások adta 
lehetőségeket; 

 a településen a fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan valósulnak meg; 

 az ITS a településfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 
fejlesztéseit is képes ösztönözni. 
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1. JÖVŐKÉP, KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Az ITS középtávú céljai - korábbi IVS hiányában - figyelembe veszik a korábbi településfejlesztéssel, 
településrendezéssel összefüggő dokumentumokban meghatározott célokat, de alapvetően a 
megalapozó vizsgálatok, valamint a személyes egyeztetések, workshopok alkalmával az ITS 
kialakítását végző munkacsoporttal meghatározottak szellemében kerültek kitűzésre. 

Tematikus (a község egészére vonatkozó) célok is meghatározásra kerülnek. Ezek egy-egy ágazatra, 
konfliktusterületre, fejlesztési kérdéskörre fókuszálnak. Kakucs Önkormányzata - a Stratégia 
készítőivel egyetértésben - nem határolt le településrészeket, mivel a település fejlődésmenete során 
nem alakultak ki egymástól markánsan elkülöníthető, sajátos jegyeket hordozó községrészek. Ezért az 
ITS településrészi célokat sem fogalmaz meg. 

Az átfogó cél, és a tematikus célok alapvetően azokra a megalapozó helyzetelemzésben feltárt 
problémákra, konfliktusokra, illetve fejlesztési potenciálokra fókuszálnak, amelyek megoldása 
középtávon szükséges és reális. 

A tematikus célok megfogalmazása olyan módon történt, hogy azok kapcsolódjanak az EU 2020 
dokumentum 11 tematikus céljához; illetve Pest megyei területfejlesztési koncepciója és programja 
céljaihoz (ahogyan ez a későbbiekben külön is bemutatásra kerül). Ennek ellenére a stratégia Európai 
Uniós forrásból nem finanszírozható projektötleteket is tartalmaz. 

A célok nem kizárólag önkormányzati kompetenciákhoz kapcsolódnak. A Stratégia nem az 
önkormányzaté, hanem Kakucs egésze számára készült. A megvalósításban is az önkormányzati, a 
vállalkozói és a civil szféra összefogására szükséges építeni. 

A tematikus célokat hármas csoportosításban kezeli a Stratégia: 

– gazdaság 

– társadalom 

– épített és természeti környezet 

E három nagy egység vonatkozásában tűz ki célokat. Az ITS összesen 6 tematikus célt tartalmaz, 
közülük 3 gazdasági, 1 társadalmi vonatkozású, 2 pedig az épített és természeti környezet 
témakörébe tartozik. 
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Jövőkép és átfogó cél 

Az ITS Kakucs - településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott - jövőképe elérése érdekében 
a középtávon időszerű és releváns tematikus célokat határozza meg. A jövőkép, egyben átfogó 
cél is, amely szerint: 

Kakucs vonzó, nyugodt, lakóit és vendégeit alapfokú intézményekkel és egyéb 
szolgáltatásokkal magas színvonalon ellátó, kellemes lakókörnyezetet és a szabadidő-eltöltés 
változatos formáit biztosító, fejlődő település, amely stabil, több lábon álló helyi gazdasággal 
rendelkezik, és természeti adottságait és épített értékeit, továbbá kedvező fekvését 
kihasználva tágabb térségével együttműködve fejlődik. 

 

Tematikus célok 

Gazdaság: 

A 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési és pályázati ciklusban Kakucson a gazdaságfejlesztés 
(turizmus és agrárgazdaság, valamint új, innovatív iparágak) és ennek hozadékaként a 
munkahelyteremtés elősegítése, a több lábon álló stabil gazdaság megteremtése a legfontosabb 
cél. 

Mindezek elérése érdekében a középtávra szóló gazdasági fókuszú tematikus célok: 

 

G1: Munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, az innovációs képesség fokozása 

Az elkövetkező évek fejlesztéseinek fontos prioritása a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás 
különböző helyi formáinak bővítése, ezáltal a helyben foglalkoztatás növelése, továbbá a 
fiatalok itt tartása. Emellett az ingázás mérséklése, valamint a munkanélküliség csökkentése 
is elsődleges feladat. Cél, hogy az iparűzési adóbevételek és a helyben megtermelt 
jövedelmek növekedjenek. 

Egyrészt cél a meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, a fenntarthatóság 
mellett. Másfelől olyan új tőkebefektetéseket kell elsősorban támogatni, engedélyezni, 
idevonzani, amelyek munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb 
bevételeket, de nem veszélyeztetik sem az itt élők egészségét, sem a természeti és épített 
környezetet. 

Cél további munkahelyek elérése ingázás útján, illetve vállalkozások kakucsi ipari gazdasági 
területre történő betelepítésével. Ehhez azonban a ma még több ágazatban jelentkező 
képzettségi problémák és hiányosságok felszámolása szükséges. 

Az M5 autópálya túloldalán kijelölt gazdasági területen az Önkormányzat célja modern, XXI. 
századi technológiákat képviselő vállalkozások betelepítése. A területen Közép-Európa 
legnagyobb, drónok fejlesztését, tesztelését és javítását végző központja, valamint egy, a 
zöldenergiák előállítását segítő napelempark megvalósítása a cél. 
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G2: Speciális helyi termékek előállítása, a termékek előállítását biztosító feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, nagyobb hozzáadott értékű élelmiszergazdaság 

Tekintettel a környező térség jobbára ipari munkahelyi kínálatára (Dabas, Újhartyán, 
Budapest), Kakucson a mezőgazdasági adottságokat is célszerű kihasználni. 

Kakucson a mezőgazdaság évtizedekre visszanyúlóan nagy hagyományokkal bír. Legfőbb cél 
annak elérése, hogy ne csak alapanyag-termelés történjék, hanem a hozzáadott értéket 
lehessen helyben növelni. Ennek egyik lehetősége adott, mivel a gyümölcstermesztés gazdag 
hagyományokkal rendelkezik. Specifikus és kiemelt cél olyan speciális, Kakucsra jellemző helyi 
termékekkel (feldolgozott gyümölcstermékek, méz, bio-élelmiszerek) megjelenni a piacon, 
amely iránt tartós kereslet van. Cél a feldolgozóipari kapacitások megteremtése (hűtőház, 
raktározás, gyümölcsfeldolgozó, aszaló, stb.). Ezáltal a helyben termett gyümölcsök 
raktározása és feldolgozása mellett akár más, térségi települések terményei is 
feldolgozhatóvá válnak. A külterületi akácosok és a gazdag méhészeti hagyományok és a helyi 
termelők tudásbázisára építve cél a méhészet és a méztermelés felfuttatása. A kiváló 
minőségű magyar méz növekvő értékesítése szintén jelent új munkahelyeket a településen, 
és emellett Kakucs egyik brendjévé tehető. Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó 
biotermékek előállítását is be kell építeni a helyi agrárgazdaság termékskálájába. 

A G2 cél kapcsolódik Pest megye területfejlesztési programja GD3.b projektcsomag 
„Agrárvertikum jövedelemtermelő képességének növelése” programjához. 

A mezőgazdaságra alapozott munkahelyteremtés és az adottságokra épülő agrár-, illetve 
élelmiszergazdaság, a megfelelő jövedelem helyi elérésének lehetősége még vonzóbb 
élettéré teszi Kakucsot. 

 

G3: Turisztikai arculatfejlesztés és kínálatbővítés, bevételtermelő programcsomagok 

Az idegenforgalom a település számára kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Olyan turisztikai 
vonzerőkre van szükség, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt teremthet mind az 
Önkormányzat, mind a lakosság számára. A településnek meg kell találnia és tovább kell 
fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. Legyen ez építve akár a technikai turizmusra (Kakucs-Ring 
rendezvényei), a lovas turizmusra, a horgászturizmusra, a falusi turizmusra (Deák Udvarház), 
de akár a gyermektáborok szervezése, vagy akár a vadászturizmus is lehet vonzerő. 

A települést külterületi ökoturisztikai adottságai, ma még nem kellően kiaknázott lehetőségei 
és közlekedési kapcsolatai alkalmassá teszik a turizmus ágazat jelenleginél hangsúlyosabb 
szerepvállalására. Ma azonban szinte teljességgel hiányzik két dolog a sikeres és 
jövedelemtermelő turizmushoz. Az egyik probléma a szállásférőhelyek hiánya, a másik a 
sokrétű - és az ITS-ben tervezett beavatkozások eredményeképp bővülő - turisztikai 
adottságnak az egységes, piaci szemléletű turisztikai kezelése. Célként az idegenforgalmat 
vonzó sajátos, Kakucsra jellemző kínálatot is magába foglaló programcsomagok összeállítása 
fogalmazódik meg, amelynek eredményeként nő a látogatók és a fizető vendégek száma, de 
főként az eltöltött vendégéjszakák száma. Olyan kínálatot kell biztosítani az idelátogatóknak, 
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ami - építve a térségi teljesebb kínálat elemeire is - több napos, tartalmas itt tartózkodást 
tesz lehetővé. 

A turizmus fejlesztése, együtt a szálláshelyek bővítésével, a falusi turizmussal, az 
idegenforgalomból származó bevételek megjelenését és jelentős növekedését kell, hogy 
eredményezze, mivel ma ez gyakorlatilag elenyésző. A turizmus munkahelyteremtő hatása is 
eredményként várható el. 

A település turisztikai vonzerőnöveléséhez alapvető és kezdeti lépés a turisztikai arculat 
megteremtése és folyamatos gazdagítása (infopontok, pihenőhelyek, online tartalmak, stb.). 

Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelenthetnek. 

 

Társadalom: 

T1: Az emberek életminőségét javító, a szolgáltatási színvonalat emelő infrastruktúra és 
intézményfejlesztés 

A társadalom szempontjából fontos területeken, mint az ellátórendszer, a sport és 
közművelődés területén is több, középtávon esedékes fejlesztési feladatot kíván 
megvalósítani a település. 

Kakucson az alapvető ellátó funkciók kiépültek és biztosítottak, azonban az ezeknek helyt adó 
épületek több esetben sem méretezésükben, sem állapotukban nem ideálisak. Cél az ellátási 
színvonal javítása az intézmények korszerűsítésével (iskola, konyha, sportcsarnok), és új 
épületbe költöztetésükkel (közművelődés, piac). 

Minden korosztály számára fontos tényező, hogy lakóhelyén a szabadidejét hasznosan tudja 
eltölteni: sportolhasson, kikapcsolódhasson, szórakozhasson, kulturális rendezvények 
legyenek, művelődhessen, pihenhessen. Ezek feltételeit fokozatosan javítani, bővíteni 
szükséges. Hiánypótló fejlesztés a közösségi ház megvalósítása. A község területén több 
helyütt megvalósítandók kisebb közösségi terek, helyszínek (zöldterületek, útmenti 
zöldsávok, erdei tornapálya, tanösvény, játszóterek, stb.). Az új közterek kialakítása mellett a 
meglévők megújítása, vonzóvá tétele is cél. A parkok, közterek megújítása - a község arculati 
fejlődése mellett - a helyi közösségi kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében is célként 
fogalmazódik meg. A közösségi terek speciális csoportját adják a játszóterek, mely(ek) 
megvalósítása feladat. 

Kakucson élénk helyi sportélet folyik, ám ennek feltételei korántsem ideálisak. Cél Kakucs 
sportéletének fejlesztése, beleértve az egészségmegőrző tömegsport lehetőségeinek 
javítását, valamint az élsporthoz szükséges feltételek megteremtését is. Ide tartozik a 
sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítása is. A községi 
sportpálya térségében rekreációs terület kialakításával strandröplabda, kézilabdapálya, 
futballpálya, és kiszolgáló létesítmények elhelyezése a cél. Birkózóközpont létrehozása is a 
települési sportfejlesztési célok között szerepel. 
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Épített és természeti környezet: 

Kakucs fejlesztési céljai között fontos a körülötte lévő természeti környezet és a falu épített 
környezete, valamint turisztikai vonzerőt generáló értékei állapotának megőrzése és újabb 
elemekkel gazdagítása. Ezért két fejlesztési cél is tartalmazza a természeti és művi elemek 
védelmét és meghatározza a szükséges beavatkozásokat.  

 

K1: Településközpont funkcióbővítése, és az egész település arculati fejlesztése 

A településszerkezet alakításakor mind a fejlesztési elképzelések, mind a rendezési javaslatok 
kidolgozása és azok érvényesítése során azoknak a megoldásoknak kell prioritást adni, 
amelyek hozzásegítenek a fenntartható szerkezet, a nyugalmas és rendezett képet nyújtó 
település, mint távlati fejlesztési cél eléréséhez. A településszerkezet és a községközpont 
alakításakor a település térben kiegyensúlyozott szerkezetének kialakítására, a terekkel, 
zöldfelületekkel jól tagolt, nem túlzsúfolt struktúra biztosítására kell törekedni. Ebben a 
térben kell a településközpontot további funkciókkal felruházni, élettel teli közösségi térré 
fejleszteni. A községközpontban egy 250 fő befogadására alkalmas közösségi ház létrehozása 
a cél nagyteremmel, színpaddal, s a feltételek lényeges javulásának köszönhetően jelentősen 
gazdagodhat Kakucs közösségi, kulturális élete. Helyet kap itt a Polgárőr Egyesület, a Körzeti 
Megbízott, kialakításra kerül egy 60 fős kisterem, raktár a színpadnak, sátraknak és kiszolgáló 
felszereléseknek, és a közmunkások számára is pihenőhely. Piac, illetve a közösségi házhoz 
tartozó parkolók kialakítása is szükséges. 

Kakucs központjának alakításakor, fejlesztésekor olyan megoldásokat kell alkalmazni, 
amelyek amellett, hogy javítják az intézményi ellátás és a közösségi funkciók minőségét, a 
településközpont színesebbé, látványosabbá, karakteresebbé tételét is elősegítik, amelynek 
révén a községközpont valódi közösségi térré alakulhat. A településrendezési mélységben is 
kezelhető elemeket a szabályozási tervben, illetve a településképi arculati kézikönyv 
kidolgozásakor figyelembe kell venni.  

A község élhetőségének javítása érdekében kiemelt cél a közösségi terek számának növelése 
Kakucson, közte kiemelten a településközpontban. Az új közterek kialakítása mellett 
szükséges a meglévők megújítása, vonzóvá tétele, ahol jó tartózkodni. A közterek és 
különösen a településközpont megújítása - a község arculati fejlődése mellett - a helyi 
közösségi kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében is célként fogalmazódik meg. 

Az energiahatékonyságra való átállás minden település gazdálkodásában egyre fontosabb 
szerepet játszik. Cél az olcsó energia biztosítása, s az így megtakarított források fejlesztésekre 
fordítása. A megújuló energiahasznosító rendszerek fokozatos kiépítésével cél a település 
intézményeinek olcsó, környezetbarát energiával történő ellátása. További cél a meglévő 
intézmények hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési tervének előkészítése, korszerű fűtési és 
klimatizálási rendszer megvalósítása pályázati források bevonásával. Folyamatosan figyelni 
kell a lehetőségeket és sikeresen kell pályázni. 
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K2: Természeti környezet és a turisztikai vonzerőt biztosító kultúrtörténeti értékek megőrzése 

Cél a természetes élőhelyek megtartása (növény- és állatvilág és élőhelyük védelme, 
megőrzése) nemcsak Kakucson, hanem az egész térség területén, mivel a kedvező környezeti 
állapot és táji adottságok csak a tágabb térség összefüggésében értelmezhetők. Ebben 
összhang és együttműködés szükséges a környező önkormányzatokkal. Kakucs turisztikai 
vonzereje tekintetében a külterület is alapvető jelentőségű, ezért a településnek stratégiai 
célja ennek a kedvező környezeti állapotnak a fenntartása. A településrendezési eszközökben 
különösen a területfelhasználás tervezése és a külterület-szabályozás során kiemelt figyelmet 
kell fordítani a természeti értékek és rendszerek és a sajátos táji értékek megőrzésére. A 
megőrzésen túl cél az ökológiai folyosók bővítése, vízfelületek növelése, a horgásztó 
kialakítása, a Duna-völgyi főcsatorna rendbetétele, a vizes élőhelyek védelme, a mézelő 
akácosok megőrzése, valamint különböző bemutatóhelyek (erdei tornapálya) kialakítása. Ide 
tartozik a turista, illetve kerékpározásra használt utak menti pihenőhely(ek) létesítése és 
gondozása, valamint tanösvény létesítése a település kül- és belterületi értékeinek 
felfűzésével. 

Kakucs nem bír országos hírű építészeti és kultúrtörténeti értékekkel, azonban a településen 
találhatók olyan kultúrtörténeti értékek (pl. tájház és a benne található gyűjtemény), amelyek 
állapotának megőrzése, bővítése és bemutatásuk továbbra is cél. 
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A jövőkép, és a tematikus célok rendszere 
JÖ

VŐ
KÉ

P Kakucs vonzó, nyugodt, lakóit és vendégeit alapfokú intézményekkel és egyéb szolgáltatásokkal magas színvonalon ellátó, kellemes lakókörnyezetet és a szabadidő-eltöltés változatos 
formáit biztosító, fejlődő település, amely stabil, több lábon álló helyi gazdasággal rendelkezik, és természeti adottságait és épített értékeit, továbbá kedvező fekvését kihasználva tágabb 

térségével együttműködve fejlődik 

              

 Gazdaság  Társadalom  Épített és természeti környezet 

              

TE
MA

TI
KU

S 
CÉ

LO
K 

G1: Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség 

fokozása 

 

G2: Speciális helyi 
termékek előállítása, a 
termékek előállítását 

biztosító feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott 

értékű 
élelmiszergazdaság 

 

G3: Turisztikai 
arculatfejlesztés és 

kínálatbővítés, 
bevételtermelő 

programcsomagok 

 

T1: Az emberek 
életminőségét javító, a 

szolgáltatási színvonalat 
emelő infrastruktúra és 

intézményfejlesztés 

 

K1: Településközpont 
funkcióbővítése és az 

egész település arculati 
fejlesztése 

 

K2: Természeti környezet és 
a turisztikai vonzerőt 

biztosító kultúrtörténeti 
értékek megőrzése 
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A tematikus célok kapcsolata, egymásra hatása (halvány szín - gyenge kapcsolat, erős szín - intenzív kapcsolat) 

Részcélok 

GAZDASÁG TÁRSADALOM ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

G1: Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az innovációs 

képesség fokozása 

G2: Speciális helyi termékek előállítása, 
a termékek előállítását biztosító 

feldolgozóipari kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott értékű 

élelmiszergazdaság 

G3: Turisztikai arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, bevételtermelő 

programcsomagok 

T1: Az emberek életminőségét javító, a 
szolgáltatási színvonalat emelő 

infrastruktúra és intézményfejlesztés 

K1: Településközpont funkcióbővítése, 
és az egész település arculati 

fejlesztése 

K2: Természeti környezet és a 
turisztikai vonzerőt biztosító 

kultúrtörténeti értékek megőrzése 

GA
ZD

AS
ÁG

 

G1: Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az innovációs 

képesség fokozása 

-      

G2: Speciális helyi termékek előállítása, 
a termékek előállítását biztosító 

feldolgozóipari kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott értékű 

élelmiszergazdaság 

 -     

G3: Turisztikai arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, bevételtermelő 

programcsomagok 

  -    

TÁ
RS

A-
DA

LO
M 

T1: Az emberek életminőségét javító, a 
szolgáltatási színvonalat emelő 

infrastruktúra és intézményfejlesztés 

   - 

- 

  

ÉP
ÍT

ET
T 

ÉS
 T

ER
M

. K
ÖR

NY
EZ

ET
 

K1: Településközpont funkcióbővítése, 
és az egész település arculati fejlesztése 

    -  

K2: Természeti környezet és a turisztikai 
vonzerőt biztosító kultúrtörténeti értékek 

megőrzése 

     - 
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1.2. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
BEMUTATÁSA 

Kakucs földrajzi, fizikai adottságai, kialakult településszerkezete, helyi társadalma, közmű- és 
intézményi ellátottsági viszonyai, de legfőképp mérete alapján alapvetően inkább tekinthető 
homogén településnek. Sem szerkezetileg, sem társadalmi viszonyai alapján markánsan elkülönülő 
településrészek nem rajzolódnak ki. Mindez érthető már a település méreteinél fogva is, a 3.041 fő 
lakónépességű, egységesen falusias karakterű településen nem alakulhattak a hasonló fejlődésmenet 
és a kis távolságok, fizikai közelség okán sem gyökeresen eltérő jellegű településrészek. Ezért 
leszögezhető, hogy az átfogó célok elsődlegesen Kakucs egésze céljai és ezek részcéljai is csak némely 
esetben köthetők konkrét településrészekhez. Településrészenkénti célok megfogalmazására tehát 
nem került sor. 
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Az akcióterületek a településfejlesztés gócpontjai, kiemelt fejlesztési célterületei, ahol több, 
egymással összefüggő beavatkozás, projekt valósul meg. Az ITS keretében három akcióterület került 
kijelölésre Kakucson. A három akcióterület mindegyike az itt élők céljait szolgálják. Egyrészt a 
változatos szabadidő-eltöltés és közösségformálás feltételeinek gazdagítására, valamint az 
intézményi ellátás feltételeinek lényeges javítására irányul, másrészt a gazdaságfejlesztés, 
munkahelyteremtés és vállalkozásfejlesztés műszaki, területi feltételeinek, illetve szervezeti 
feltételeinek megteremtésére. Az akcióterületeken megvalósítani tervezett beavatkozások is ezt a 
célt szolgálják. A három kijelölt akcióterület az alábbi: 

 Bővülő településközpont, közösségi tér 
 Rekreációs park 
 Innovatív iparágak a gazdasági területen 

 

Az akcióterületek elhelyezkedése 
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2.1.1. Bővülő településközpont, közösségi tér - Akcióterület 1. 

Helyszín: Az akcióterület Kakucs központi településmagját foglalja magába. Településközponti vegyes 
(Vt) és közpark (Zkp) besorolású. Az akcióterület kiterjedése mintegy 4,1 hektár. Az akcióterületen 
jelenleg a lakófunkció mellett Kakucs intézményi, közigazgatási funkcióinak egy része is megtalálható. 
Települési zöldfelület és buszmegálló is tartozik a területhez. 
 

A terület elhelyezkedése 

 
 

Jellemzők: Az akcióterület a hatályos településszerkezeti tervvel összhangban került kijelölésre, a 
község funkciógazdag belső, központi területének egy részét foglalja magába. A település történeti 
településmagja a Fő utcához köthetően alakult ki, a Sastelep u. és a Május 1. utcák által közrefogott 
területen. Ma ezen a területen helyezkedik el az igazgatási, oktatási, közművelődési, egyházi, 
valamint a lakosság helyi szintű ellátását szolgáló kereskedelmi-szolgáltató intézmények javarésze. A 
központ szerencsés adottsága, hogy az intenzívebb beépítés mellett találni nagyobb szabad 
teresedéseket is, és a községközpont zöldterületekkel kifejezetten jól ellátott. Ez az adottság 
megőrzendő, és egyúttal jó alapot szolgáltat a településközpont funkcióbővítéséhez és közösségi 
terek kialakításához. 
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Bővülő településközpont, közösségi tér akcióterülete 

 

Fejlesztési cél: Az akcióterület fejlesztése alapvetően funkcióbővítési célú, de a megújítás és az 
arculatformálás is részét képezi. Végső cél: egy karakteres, a funkciók optimális elosztását nyújtó, 
zöldfelületekkel tagolt, rendezett, élettel teli településközpont megvalósítása. Az akcióterületi 
fejlesztés sarokpontja a közösségi, művelődési, illetve kereskedelmi funkciók számára méltó 
környezet biztosítása. Általános cél, hogy Kakucs megújuló és bővülő községközpontja mind az itt 
helyt kapó új intézmények, mind a közösségi funkciók tekintetében váljon a település egyedi 
hangulatú, élhető és vonzó centrumává. Cél a településközpont közösségi és szabadidős funkcióinak 
gazdagítása, az idegenforgalmat is vonzó arculatfejlesztés, a kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés, 
összehangolva a község polgárainak igényeit Kakucs - erősítendő idegenforgalmi szerepköreiből 
fakadó - igényeivel is. Az akcióterületi fejlesztés legfontosabb eleme az új közösségi ház 
megvalósítása. A községi sportcsarnok bővítése is fejlesztési cél. A legfontosabb feladat a 
sportcsarnokot alkalmassá tenni hivatalos mérkőzések lebonyolítására is. Az akcióterületi célok 
elősegítik Kakucs középtávú céljainak megvalósulását. 

Szükséges beavatkozások: Az akcióterületen szükséges beavatkozások sokrétűek, mind a terület 
sajátos szerkezete, mind a kialakult és tervezett funkciósűrűsége miatt. Ez lesz Kakucs intézményi és 
közösségi életének is központja, és idegenforgalmi vonzereje is nőni fog. E funkciósűrűsödés jelöli ki 
azokat a fókuszokat, amelyekre az akcióterületi beavatkozások, projektek irányulnak. Beavatkozások: 

- egy 250 fő befogadására alkalmas nagyteremmel és egy 60 fős kisteremmel új kulturális központ, 
közösségi ház megvalósítása 

- új, korszerű szabadtéri piac kialakítása néhány épített asztallal és mosdóval, ezzel együtt a helyi 
termékek árusításának lehetővé tétele 

- parkolóhelyek kiépítése a közösségi házhoz és a piachoz kapcsolódóan 
- a Fő utca parkjának megújítása, további zöldfelületfejlesztés 
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- a sportcsarnokban a pálya méretének növelése szükséges a szabványok szerinti méretre, így a 
mai edzőpálya-státuszból hivatalos versenypályává léphet elő 

- turisztikai arculat megteremtése érdekében információs táblák, pihenőhelyek elhelyezése a 
megújult településközpontban. 

 

2.1.2. Rekreációs park - Akcióterület 2. 

Helyszín: Az akcióterület Kakucs községközpontjától délre a Rónay György utca és a Székesi út által 
közrefogott területen, különleges rekreációs, oktatási, illetve közmű (Kre, Kokt, Kkm-1) besorolású 
területen helyezkedik el. Az akcióterület kiterjedése mintegy 4,6 hektár. 

 
A terület elhelyezkedése 

 

Jellemzők: Az akcióterület a település kialakult lakó- illetve gazdasági területei közé ékelődve fekszik. 
A terület részben beépített. Itt található a Kakucsi Kökörcsin Óvoda, valamint a terület északi részét 
foglalja el a községi sportpálya. A terület nagyobb része ma beépítetetlen. 
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A Rekreációs park akcióterülete 

 

Fejlesztési cél: Településfejlesztési cél, hogy a kakucsiak tudjanak úgy is pihenni, hogy ehhez saját 
településükön találják meg a jó színvonalon kiépített különböző lehetőségeket, és nem kell más 
településre utazni szabadidős tevékenységek érdekében. Az egészséges környezetben végzett 
rekreáció, kikapcsolódás lehetőségeit minél szélesebb körben kell biztosítani Kakucson. Az 
akcióterület fejlesztésének célja Kakucson az aktív szabadidő-eltöltés változatos feltételeinek 
megteremtése, az ezt szolgáló területkialakítás és a szükséges létesítmények elhelyezése. A cél egy 
olyan rekreációs park megvalósítása, amely a kakucsiak széles köre számára nyújt sportolási, 
kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó szabadidős vagy akár versenysportokról. 

Szükséges beavatkozások:  

 gondoskodni kell a település sportéletének helyet adó épület és pálya folyamatos 
karbantartásáról, rendben tartásáról, bővítéséről 

 a sportpályához kapcsolódva olyan kiszolgáló infrastruktúrát kell kiépíteni, amely alkalmas 
helyszínné teszi nagyobb sport-, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására 

 segíteni kell a helyi futballklub működését, különös tekintettel a gyermekek és a helyi fiatalok 
helyben sportolására 

 erdei tornapálya létesítése pihenőhelyekkel a régi országútig 
 a rekreációs parkban strandröplabda, kézilabda, futballpálya, öltöző és zuhanyzó, büfé 

kialakítása. 
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2.1.3. Innovatív iparágak a gazdasági területen - Akcióterület 3. 

Helyszín: Az akcióterület Kakucs M5 autópályán túli településrészének kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) besorolású területeit foglalja magába. Az akcióterület kiterjedése mintegy 
39,2 hektár. 

A terület elhelyezkedése 

 

Jellemzők: Az akcióterület a település kialakult lakóterületétől északi irányban fekszik, jobbára ma 
még mezőgazdasági hasznosítású területen. A terület alkalmasságát a fejlesztésre az önkormányzati 
tulajdonban lévő földterületek és a jó közlekedési viszonyai, valamint a lakott területtől elválasztott 
elhelyezkedése adja. 
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Az Innovatív iparágak a gazdasági területen - akcióterület 

 

Fejlesztési cél: Az akcióterület fejlesztésének célja a település gazdaságának határozott megerősítése, 
dinamizálása, a helyben foglalkoztatás bővülése és a fiatalok településen tartása, szorosan 
kapcsolódva a település G1 számú tematikus céljához.  

Az akcióterületen a legmodernebb technológiát alkalmazó, innovatív vállalkozások betelepítése a cél. 
Egyedülálló vállalkozás, Közép-Európa legnagyobb, drónok fejlesztését és szervizelését végző 
központjának a létrehozása a cél. Az akcióterületen a zöldenergiák előállításában élen járó 
napelempark telepítése is megtörténik. Az akcióterület önkormányzati tulajdonban lévő 
területrészén üzemanyag töltőállomás létesítése a cél. 

A terület pontos kijelölése a településrendezési eszközökben megtörtént, ezt követően a területek 
előkészítése és a vállalkozások fogadására alkalmassá tétele a feladat. Mindezek eredményeképp 
Kakucson cél növelni a helyi foglalkoztatottságot új munkahelyek létrehozásával, a munkanélküliség 
mértékét csökkenteni, és a kényszerű ingázást a helybeni foglalkoztatási lehetőségekkel kiváltani. Az 
akcióterületi fejlesztések járuljanak hozzá a település gazdaságának élénkítéséhez és több lábra 
állásához. 

Szükséges beavatkozások: Az akcióterület fejlesztése több - egymással összefüggő - beavatkozást 
igényel. A településrendezési eszközök és a területre készült részletes szabályozás jóváhagyását 
követően történik a már kijelölt gazdasági célú területek ütemezett előkészítése, fejlesztésre 
alkalmassá tétele. A területelőkészítés magába foglalja a fejlesztőkkel (drón innovációs központ, 
illetve napelempark) való megállapodások (településrendezési szerződések) megkötését, a tényleges 
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igénybevételhez szükséges tervek, illetve engedélyek beszerzését, továbbá terepi előkészítő 
munkálatokat is. 

A „településrendezési szerződések” olyan tartalommal kell, hogy megfogalmazásra és megkötésre 
kerüljenek, amelyek garantálják, hogy az ingatlanfejlesztések teljes költségeit a fejlesztők vállalják. A 
területek használatbavételéhez szükséges infrastruktúrafejlesztéseket (beleértve szükség szerint a 
vízellátás biztosítását, a tüzivíz megoldását, a szennyvíz elvezetését, a felszíni vízelvezetés 
megoldását, a gázellátást, az elektromos ellátást, a távközlési hálózat kiépítését, a feltáró és gyűjtő 
utak, valamint a járdák kiépítését és a közterületek kertészeti rendezését) - a fejlesztési projektek 
szerves költségeinek kell tekinteni, amelyet a majdani Fejlesztő finanszíroz. Területelőkészítő 
feladatok finanszírozása csak az önkormányzati tulajdonú terület esetében támogatott közpénzek 
felhasználásával. 

A terület potenciáljának megfelelő hasznosítását szolgáló marketingmunka is szükségessé válik az 
akcióterület tényleges gazdasági területté válása érdekében. 

 

 

2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ 
FEJLESZTÉSEK 

A fejezet bemutatja, hogy melyek azok a beavatkozások, melyek megvalósításával az adott 
akcióterületre vonatkozó célok elérhetők, és melyeket az Önkormányzat és partnerei az 
akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni az akcióterület 
fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében. A beavatkozások 
projektek/projektcsomagok megvalósítását jelentik. Az ITS-ben megjelenítendő projektek listája 
indikatív jellegű. 

 
Az akcióterületi projektek közös jellemzői:  

• egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését; 

• az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

• volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az 
akcióterületen. 

 



Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája         A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

25 

 

2.2.1. „Bővülő településközpont, közösségi tér” akcióterületen megvalósuló 
fejlesztések 

Az „Bővülő településközpont, közösségi tér” akcióterületen megvalósítandó konkrét intézkedéseket 
összefoglalóan mutatja be a következő táblázat. 

 

Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

1. Közösségi ház és kulturális 
központ megvalósítása 

A projekt célja a településközpontban egy Kakucshoz 
méltó új kulturális központ és közösségi ház 
megvalósítása. A szükséges ingatlanokat már 
megvásárolta az önkormányzat. Ezáltal a falu 
központjában, frekventált helyen, egy 250 főt befogadó 
nagyteremmel és 60 fős kisteremmel rendelkező, 
funkcionálisan tervezett épület jön létre, ahol nagyobb 
közösségi rendezvényeket lehet tartani, és amit az év 
egyéb részeiben is tudnak a helybeliek használni. Itt 
több, a településen hiányt pótló funkció is helyet kap. A 
projekt alapvetően közösségi funkciót céloz meg, mely a 
település kulturális, közösségi életének színesebbé, 
vonzóvá tételéhez járul hozzá. 

K1 

2. Sportcsarnok bővítése A projekt a községi sportcsarnok bővítésére irányul. Cél 
a sportcsarnokot alkalmassá tenni hivatalos mérkőzések 
lebonyolítására is. Ehhez a pálya méretének növelése 
szükséges a szabványok szerinti méretre (hosszanti 
irányban mintegy 4-5 méteres bővítés szükséges), így a 
mai edzőpálya státuszból hivatalos versenypályává 
léphet elő a projekt eredményeképpen.  

T1 

3. Általános iskola 
modernizálása 

A Kakucsi Általános Iskola méltatlan körülmények között 
működik. A Klebersberg Intézménykezelő Központ 
működteti. A projekt közvetett célja elősegíteni, hogy ne 
vigyék el a helyi gyerekeket a kakucsi iskolából más 
településre. Ennek érdekében viszont modernizálás 
szükséges. A projekt részeként az iskola bővítése valósul 
meg, mind kapacitását, mind műszaki állapotát tekintve 
megújul. Az energiahatékonysági korszerűsítés, 
hőszigetelés, nyílászárók korszerűsítése is megtörténik. 
Az általános iskola fejlesztése, modernizálása keretében 
a menza bővítése is megtörténik, mivel ma 3 turnusban 
esznek a gyerekek. Az iskola felújítása és modernizálása 
szükségszerű, ám anyagi forrásokat csak pályázatok 
útján tud szerezni az önkormányzat. 
Fentiek kiegészítéseként az eszközpark fejlesztése 
(számítógéppark fejlesztése, könyvtárfejlesztés, stb.), 
esetleg fedett játszóhely kialakítása is megvalósulhat. 
Ezek a lehetőségek sokat számítanának a 
gyermekmegtartó erőt tekintve. 

T1 
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2.2.2. „Rekreációs park” akcióterületen megvalósuló fejlesztések 

A Rekreációs park akcióterületen megvalósítandó konkrét intézkedéseket összefoglalóan mutatja be 
a következő táblázat. 

 

Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

4. Sportpálya korszerűsítése A projekt célja Kakucs sportéletének fejlesztése, 
beleértve az egészségmegőrző tömegsport 
lehetőségeinek javítását, valamint az élsporthoz 
szükséges feltételek megteremtését is. Ide tartozik a 
sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 
további biztosítása is. Ennek érdekében a projektben 
megtörténik a település szabadtéri sportéletének helyet 
adó pálya és tartozékai folyamatos karbantartása. A 
sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúra épül ki, 
amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb verseny- és 
szabadidősport, illetve egyéb helyi rendezvények 
lebonyolítására. 

T1 

5. Strandröplabda, kézilabda 
és futballpálya kialakítása a 
kiszolgáló infrastruktúrával 

Kakucson ma még nem teljes körűen biztosítottak a 
sportolás lehetőségei. Az alvótelepülési jelleg különösen 
indokolttá teszi a helyi sportolási lehetőségek biztosítását, 
ezt célozza a projekt.  Az önkormányzati ingatlanon 
megvalósuló rekreációs park és sportcentrum a település 
szélén, de a központtól mégsem nagy távolságra 
helyezkedik el, a mai sportpálya mögötti területen, a 
Székesi út mellett. Kedvező elhelyezkedésének 
köszönhetően nem zavaró, a parkolás is biztosítható és 
későbbi bővítésre is áll rendelkezésre terület. A 
rekreációs parkban strandröplabda, kézilabda, 
futballpálya, öltözők és zuhanyzó, vendéglátóegység 
kialakítása történik meg. 

T1 

6. Székesi út 
közlekedésbiztonságának 
javítása 

A Székesi úton található a Kakucsi Kökörcsin Óvoda. Az 
akcióterületen tervezett rekreációs park megközelítése is 
a Székesi utcából lesz megoldott. A projekt célja a 
közlekedésbiztonság javítása, forgalomtechnikai 
eszközökkel. A projekt keretében a gyalogosforgalom 
biztonságának növelése és az érintett útszakasz 
gyermekbiztossá tétele valósul meg. A közlekedés 
biztonsága és a balesetek elkerülése végett 
szükségszerű a hiányzó vagy leromlott állagú 
járdaszakaszok pótlása. 

T1 
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2.2.3. „Innovatív iparágak a gazdasági területen” akcióterületen megvalósuló 
fejlesztések 

A gazdaságfejlesztési akcióterületen megvalósítandó konkrét intézkedéseket összefoglalóan mutatja 
be a következő táblázat. 

 

Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

7. Napelempark megvalósítása A napelempark a rekultivált hulladéklerakó melletti 
területen kerül telepítésre a projekt keretében. A 
beruházás két ütemben valósul meg. Az első és a 
későbbi második ütemben is egyenként mintegy 1,7 ha-os 
területen valósul meg. Későbbiekben az M5 autópálya 
felé bővítik a területet. Az első és a második ütemben 
tervezett naperőmű névleges teljesítménye egyaránt 
449kW-ra tervezett. Az előremutató, a legkorszerűbb 
technológia alkalmazásával termelő szolár park 
környezetbarát módon, CO2 kibocsátás nélkül állít elő 
zöldenergiát. A beruházás emellett munkahelyteremtő és 
bevételtermelő is. A napelempark a település jövőbeni 
arculatát is meghatározó, imázsteremtő fejlesztés. Az 
előállított elektromos áram a központi rendszerbe kerül 
betáplálásra. A beruházó MVM Hungarowind Kft. célja, 
hogy a megtermelt villamos energia értékesítése kötelező 
átvételi (KÁT) rendszerben történjen, ezzel biztosítva a 
beruházás elvárt megtérülését. A napelempark a meglévő 
légvezetékes rendszerre fog rátáplálni, ezért új hálózat 
kiépítése csak a vonal gerincéig szükséges, de ez is 
földkábelben valósul meg. 
Fontos kiemelni, hogy a tervezett beruházás az 
Önkormányzat és a helyi lakosok számára számos 
előnnyel jár: 
 Az önkormányzati tulajdonú területek bérbeadásával 

továbbá a beruházó által fizetett iparűzési adó révén 
a helyi önkormányzat hosszútávú, folyamatos és 
biztos bevételhez jut. 

 A beruházás sikeres megvalósítása helyi szintű 
gazdaságélénkítő hatással bír, nő a település 
általános megítélése. 

 Munkahelyteremtés lehetősége. 
 Segíti a helyi közösségek környezettudatos 

gondolkodásának előmozdítását. 
 A napelemes erőműveknek köszönhetően csökken a 

környezetterhelés mértéke, a tervezett erőmű 
jelentősen csökkenti az ország szén-dioxid-
kibocsátását. 

G1 

8. Drón innovációs központ 
létrehozása 

A projekt célja egy Magyarországon eddig egyedülálló 
beruházás megvalósítása Kakucson. A projekt keretében 
5-6 éven belül megvalósul Közép-Európa legnagyobb, 
drónok fejlesztésére, javítására, tesztelésére szakosodott 
központja. Ma az USA-ban és Németországban működik 
ilyen központ. A drónok nyújtotta lehetőségek 
ugrásszerűen nőttek, felhasználási területei közé tartozik 
a katasztrófavédelem, határvédelem, agrárágazat, 

G1 



Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája         A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

28 

 

erdészet, térképezés, filmezés, stb. Ma mintegy 1000 cég 
használja munkája során. Mindez mutatja, hogy az iparág 
kiemelkedően innovatív, amelynek bevételei is 
rohamosan növekednek. Kakucs jelentősen profitálhat 
egy ilyen ultramodern beruházás megvalósulásával. A 
projekt munkahelyteremtő hatása is jelentős. 

9. Töltőállomás létesítése Kakucson ma nem üzemel üzemanyagtöltő állomás. A 
tervezett benzinkút mindenképpen hiánypótló, mivel 
sokan napi szintű gépkocsihasználók a településen, 
másrészt a községben a mezőgazdálkodásból kifolyólag 
traktorokat is üzemben tartanak. A tankolás helybeni 
megoldása alapvető fontosságú. A benzinkút az 
akcióterület déli részén, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon kerül kialakításra. 

T1 

 

 

2.3. AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜLI FEJLESZTÉSEK 

A fejezet a három akcióterületen kívül végrehajtandó,  Kakucs szempontjából jelentős fejlesztéseket 
mutatja be aszerint, hogy azok a kulcsprojektek, a hálózatos projektek, vagy az egyéb projektek közé 
sorolhatóak-e, illetve hogy mely települési szintű középtávú fejlesztési célhoz illeszkednek a 
leginkább.  

 

2.3.1. Kulcsprojektek 

Akcióterületen kívüli kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét 
képezik valamely (akár több) középtávú települési cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul 
meg, valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően 
nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának 
vagy azok hatásai érvényesülésének.  

 

Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Projekt célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

10. Hűtőház, raktár és 
gyümölcsfeldolgozó 

Kakucson a csonthéjasok adják a 
gyümölcsfaállományok többségét (szilva, meggy, 
cseresznye, barack), amelyek iránt tartós kereslet 
mutatkozik a piacokon. A hűtőházkapacitás a volt tsz 
területen rendelkezésre áll, de növelése hosszú távon 
indokolt. Ezáltal az értékesítési időszak 
meghosszabbítható. A helyben megtermelt 
gyümölcsféleségek így nem csak a felvásárlási 
dömping időszakában, nyomott áron eladhatók. A 
helyben történő hűtés és a kiépítendő raktározás 

G2 
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megoldást jelenthet részben a gazdálkodók egyik 
legfőbb problémájára is, a gyümölcsértékesítés 
nehézségére. A hűtőiparon, raktározáson túl a 
projektjavaslat kiterjed a helyben feldolgozott termékek 
(ivólé, aszalványok, dzsemek, lekvárok, teák, stb.) 
arányának növelésére, hogy az egyes termékek mind 
magasabb feldolgozottsági fokon kerülhessenek a 
település gazdálkodóitól a - leginkább fővárosi - 
piacokra, illetve áruházláncokba. A magas szállítási 
költségek szintén a termékek helyben történő 
feldolgozását indokolják. A raktározás és feldolgozó 
üzem megvalósítása pedig munkahelyteremtő.  

11. Speciális helyi termékek, 
kakucsi brend megalkotása 

Létre kell hozni egy „helyi termékek boltját”, ahol a 
Kakucson, kedvező természeti környezetben termelt 
gyümölcsök, az ezekből helyben készített lekvárok, 
szörpök, aszalványok, különböző sajtok, stb. árusítása 
történik. Erre a megfelelő hely kiválasztása is a projekt 
része, de a piac mindenképp az egyik ilyen helyszín. A 
kakucsi helyi termékek másik kiemelkedő képviselője a 
kakucsi méz. Ezeket márkanévvel, megtervezett logóval 
ellátva kell árusítani. 

G2 

12. Ökológiai gazdálkodás, 
biotermékek 

A projekt célja a biogazdálkodás bevezetése. Ennek 
része a biogazdálkodás népszerűsítése, a helyi 
termelők ezirányú képzése, az információk eljuttatása a 
célközönséghez. 
A megvalósuló ökogazdaság(ok)ban jó minőségű és a 
korszerű, egészséges táplálkozás számára 
nélkülözhetetlen élelmiszerek előállítása a cél. A 
fejlesztések magasabb lépcsőfoka lehet az ökofarm, 
amely a termesztést a vendégfogadással is kombinálja. 
A vendégek a helyben termelt élelmiszereket 
fogyaszthatják. Ez turisztikai vonzerőt is jelent.  
A projektnek szintén része a piacszerzés a helyi 
ökogazdaságokban előállított alapanyagok, de inkább 
késztermékek számára. 

G2 

13. Szálláshelyfejlesztés A projekt része falusi szálláshelyek, táborozási 
lehetőségek kialakítása, akár 
ingatlanszerzéssel/építéssel, kiadással akár a helyi 
közösség bevonásával. 
A községben a falusi turizmus felfuttatásának 
megvannak a lehetőségei. Alapvető és hiánypótló 
fejlesztés a ma gyakorlatilag még hiányzó falusi 
szálláshelyek megteremtése. A projekt keretében a 
régi, megüresedett porták rendbetételével új, kiadható 
szálláshelyeket kell létrehozni. Ez történhet az 
ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közötti 
együttműködésben is. Állattartással kombinálva pl. 
lovagoltatás, illetve helyi termékek cél teljessé tenni a 
falusi szálláshely-szolgáltatást. 

G3 

14. Turisztikai arculatfejlesztés, 
infopontok 

Jelenleg alapszinten sincs kiépítve a településen a 
turizmust kiszolgáló infrastruktúra és információs felület. 
A projekt része az idegenforgalmi megítélés 
szempontjából fontos megfelelő pihenőhelyek 
kialakítása a közterületeken, egyéb szociális kiszolgáló 
létesítmények létrehozásával. Támogatni kell az 
idegenforgalom, illetve a település megismerését segítő 
rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a 
rendezvények időpontja, programja a környező 

G3 
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településeken, kistérségben megjelenjen, a honlapra 
felkerüljön. A települési csomópontokban (legalább 2-3 
db) útbaigazító táblák, információs pontok kialakítása. 
Kifejezetten a Kakucs és környéke igényes turisztikai 
bemutatására szakosodott mobil alkalmazások 
fejlesztése. A község frekventált helyein információs 
táblák (info pontok) elhelyezése. Ezeken a 
figyelemfelkeltő és ízléses megjelenésű táblákon fel kell 
tüntetni Kakucs felkeresésre érdemes látnivalóit, 
térképvázlaton bemutatni ezek megközelítési 
lehetőségeit, javaslatokat adni a látnivalók 
felkereséséhez útvonal formájában. A 
vendéglátóhelyek, szálláslehetőségek is kapjanak 
hirdetési felületet. Ez a megoldás a népszerűsítés 
mellett nagy lépést jelent a település turisztikai 
arculatának formálásában, az általános megítélésének 
javulásában, az idelátogatók „első benyomás” 
élményének javításában. 
Emellett turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, 
prospektus, túratérkép stb.), melyben Kakucs 
természeti, kulturális értékei ismerhetők meg. 

15. Kakucs ring Cél a község határában évek óta sikeresen működő 
Kakucs-ring beintegrálása a község turisztikai 
kínálatába. Ennek érdekében a projekt keretében 
lehetőséget kell biztosítani a Kakucs-ringhez 
kapcsolódóan a területén bizonyos sportturisztikai 
fejlesztések megvalósítására, továbbá vendéglátás és 
szálláshelyfejlesztés kialakítására. 

G3 

16. Tájház programfejlesztése A Tájház nem csak egy múzeum, ami a tradicionális 
népi értékeket mutatja be, és a mába helyezi azokat, 
hanem egy élő közösségi tér ifjúsági élettel, működő 
civil szervezetekkel. A projekt célja gyermekprogramok, 
nyári programok és általában a szolgáltató, 
rendezvénytér jelleg erősítése a tájházhoz 
kapcsolódóan. A projektbe beletartozik a nyári 
táborozáshoz szükséges anyagok, eszközök, 
táboroztatók anyagi ellenszolgáltatása. Egész nyáron 
igénybe vehető tábor is szervezhető azoknak, akik nem 
tudják megoldani a gyermekelhelyezést a szünet alatt. 

G3 

17. Deák Udvarház fejlesztése A projekt elsődleges célja a szállásférőhelyek bővítése. 
Szolgáltatásbővítés részeként wellness-jellegű, 
vendégmarasztaló beruházás is megvalósul. Ezen kívül 
napelemekkel látják el az egyik épületük tetejét. A Deák 
udvarházban már jelenleg is működő nívós falusi 
turizmus szolgáltatás erősítése érdekében a 
megközelítést biztosító út fejlesztése is része a 
projektnek. 

G3 

 

2.3.2. Hálózatos projektek 

Akcióterületen kívüli hálózatos projektek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű 
projektelemből állnak, melyek Kakucs egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek, a 
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  
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Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

18. Dabas-Újhartyán-Kakucs 
térségi kerékpárút 
megvalósítása 

A kerékpáros turizmus jelenleg még kevésbé fedezte 
fel Kakucsot. A projekt célja jelentős előrelépés ezen a 
téren. A projekt célja a kerékpárút hálózat fejlesztése, a 
már meglévő és új szakaszok hálózattá szervezése, a 
földúthálózat fejlesztése a településközi kerékpározási 
lehetőségek bővítése érdekében. Sajnos a kerékpáros 
közlekedés jelenleg a közúton történik, igen nagy 
kockázatot jelentve mind az autósok, mind a 
kerékpárosok számára. A településen belüli szakaszok 
és az Újhartyán illetve Dabas irányába vezetett 
kerékpárút kialakításával a település bekapcsolódhat a 
Pest megyei kerékpárutak rendszerébe, illetve a 
közlekedés biztonságát is nagymértékben javítaná. 
Mindez a kerékpáros hivatásforgalom biztonságát 
növeli Újhartyán, Dabas munkahelyi viszonylatában, 
ugyanakkor vonzóbbá és látogatottá teszi Kakucsot a 
kerékpáros turisták körében. 

G3 

19. Kerékpáros turizmus 
kiszolgáló 
infrastruktúrájának 
kiépítése 

A projekt a község turizmusfejlesztési céljaihoz 
kapcsolódva hozzájárul, hogy a kerékpáros turizmus 
fedezze fel Kakucsot. Ennek két feltétele a 
megközelíthetőség, valamint a kerékpárosbarát 
szolgáltatások. A kerékpáros turistákat meg kell tudni 
állítani a községben, ehhez a kiszolgáló infrastruktúra 
(kerékpáros pihenőhely, információs pont, a község 
látnivalóinál biztonságos kerékpártárolók, stb.) 
kiépítése a feltétel, amire a projekt is irányul. 

G3 

20. Kerékpártárolók az 
intézményeknél, közösségi 
tereknél 

Cél a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának 
javítása. Az általános iskola, sportcsarnok, könyvtár, 
polgármesteri hivatal, sportpálya és a megvalósuló új 
közösségi ház látogatói számára kerékpártárolók 
kerülnek kihelyezésre. Ennek során a településképi 
szempontokat is érvényesíteni kell, egységes 
megjelenésű, modern műtárgyak kihelyezésével. 

T1 

21. Utak, árkok rendbetétele A projekt célja a települési arculatot javító elmaradt 
műszaki fejlesztések pótlása. A projekt keretében a 
felszíni vízelvezető árokrendszer esetében az árkok 
fedése valósul meg. A végrehajtás ütemezetten 
történik, kezdve az arculat szempontjából leginkább 
meghatározó településközponttal. A községi utak 
érintett szakaszain az utak egy szintbe hozása, rézsű 
kialakítása, az új lakóterületeken az aszfaltozás 
történik meg. A projekt részeként új járdaszakasz is 
kiépül a Fő utca - Ibolya utca kereszteződéstől az első 
buszmegállóig mintegy 100 m hosszon. 

T1 

22. Tanösvény kialakítása Kakucs külterületi adottságai vannak annyira 
változatosak, hogy érdemes tanösvényt kialakítani 
ezek bemutatására. A település területén tanösvény 
létesítésével az ökoturizmusnak kell lendületet adni. A 
tanösvény a Duna-völgyi-főcsatorna oldalága mentén 
kerül kialakításra alapvetően, de az ősborókás is 
bemutatásra érdemes. A külterületen található 
ősborókás bemutatását túraútvonalak kijelölésével kell 
fejleszteni. A tanösvény fűzze fel a község természeti 
értékeit, jellegzetességeit, egyéb bemutatásra méltó 

K2 
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helyszíneit. Tanösvény kialakítható belterületen is, így 
akár több is létesülhet a településen. 

 

2.3.3. Egyéb projektek 

Akcióterületen kívüli egyéb projektek az alábbiak: 

 

Sorszám Beavatkozás/Projekt 
megnevezése 

Célja, elvárt eredmények Kapcsolódás a 
tematikus 
célokhoz 

23. Erdei tornapálya létesítése A projekt célja hozzájárulni az aktív szabadidőeltöltés 
és a közösségi kapcsolatok feltételeinek javításához. 
Erdei tornapálya valósul meg pihenőhelyekkel a régi 
országútig. 

T1 

24. Horgászturizmus 
alapinfrastruktúrájának 
kiépítése 

A község egyik lényeges ökoturisztikai potenciálját a 
külterületet átszelő Duna-völgyi főcsatorna és a 
magántulajdonban lévő tó jelenti. A vizekhez 
kapcsolódóan fontos rekreációs funkció a horgászat, 
amely egyben idegenforgalmi vonzerőt is jelent. Viszont 
a horgászturizmus igényelte szolgáltatások körének 
szélesítése és a minőségi fejlesztés szükséges, melyek 
a projekt keretében történnek meg. Ehhez 
horgászegyesülettel kötött megállapodás, jegyrendszer, 
mosdó, őrzés és a terület gondozása szükséges. 

K2 

25. Liebner Méhészeti Központ 
létrehozása 

A méhészet lehet az egyik specifikuma Kakucsnak, 
amelyre alapozhat a jelenleginél több helybéli 
vállalkozás is, mivel a jó minőségű méz iránti kereslet 
tartós. Külterületen kiterjedt akácosokat találni. A 
környező akácosokra alapozva a projekt célja a Liebner 
József méhészeti központ létrehozása, fejlesztése, 
aminél a helyi méhészek tudásának igénybevétele is 
szempont. A projekt egy méhészeket tömörítő és 
támogató tanácsadó, kutató és értékesítési központ 
megalapítására és működtetésére irányul. 

G2 

26. Bölcsőde (családi napközi) 
létesítése 

A bölcsődei ellátás helyben történő biztosítása segítség 
lenne az ingázók számára. A helyi foglalkoztatásban cél 
a kismamák akár részmunkaidős foglalkoztatása, 
amihez bölcsődei férőhelyek szükségesek. A projekt 
keretében megtörténik a bölcsődei ellátás fejlesztése. 
Élve az állami támogatási lehetőségekkel, egy jól 
felszerelt családi bölcsőde létesítése történik meg. Az 
önkormányzat és az egyház közösen hozza létre és 
működtet egy megfelelő színvonalú bölcsődét. Ehhez 
első körben a mai egyházi bölcsőde udvarának 
bővítésére van szükség. 

T1 

27. Játszótér kialakítása Bár a település lakossága idősödő, és sokan ingáznak, 
mégis elsősorban a kismamák és gyermekeik és az 
alsó tagozatos általános iskolás korosztály számára 
szükség van legalább két modern, uniós 
szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására a 
településen. A projekt erre irányul. 

T1 

28. Vállalkozások A projekt kakucsi vállalkozások fejlesztését hivatott G1 
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telephelyfejlesztése  támogatni. A munkahelyteremtő beruházások és a 
cégek prosperitását növelő fejlesztések élveznek 
elsőbbséget. A hajlított fémekkel foglalkozó 
Füstcsőmester Kft üzemének bővítése valamint a 
mélyépítő profilú Tamás és Zsolt Kft 
telephelyfejlesztése a projekt célja.  

 

 

2.3.4. A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégia céljaihoz 

Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a települési tematikus célok kapcsolata 

Középtávú települési 
célok 

Kulcsprojektek Akcióterületi 
projektek 

Hálózatos 
projektek 

Egyéb tematikus 
projektek 

G1 

Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség 
fokozása 

 Napelempark 
megvalósítása 

 Vállalkozások 
telephelyfejlesztése 

 Drón innovációs 
központ létrehozása 

  

 

G2 

Speciális helyi termékek 
előállítása, a termékek 
előállítását biztosító 
feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott 
értékű 
élelmiszergazdaság 

Hűtőház, raktár és 
gyümölcsfeldolgozó 

  Liebner Méhészeti 
Központ létrehozása 

Speciális helyi 
termékek, kakucsi 
brend megalkotása 

   

Ökológiai 
gazdálkodás, 
biotermékek 

   

 

G3 

Turisztikai 
arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, 
bevételtermelő 
programcsomagok 

Szálláshelyfejlesztés  Dabas-Újhartyán-
Kakucs térségi 
kerékpárút 
megvalósítása 

 

Turisztikai 
arculatfejlesztés, 
infopontok 

 Kerékpáros turizmus 
kiszolgáló 
infrastruktúrájának 
kiépítése 

 

Kakucs ring    
Tájház 
programfejlesztése 

   

Deák Udvarház 
fejlesztése 

   

T1 

Az emberek 
életminőségét javító, a 

 Sportcsarnok 
bővítése 

Kerékpártárolók az 
intézményeknél, 
közösségi tereknél 

Erdei tornapálya 
létesítése 

 Általános iskola Utak, árkok Bölcsőde (családi 
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szolgáltatási 
színvonalat emelő 
infrastruktúra és 
intézményfejlesztés 

modernizálása rendbetétele napközi) létesítése 
 Sportpálya 

korszerűsítése 
 Játszótér kialakítása 

 Strandröplabda, 
kézilabda és 
futballpálya 
kialakítása a 
kiszolgáló 
infrastruktúrával 

  

 Székesi út 
közlekedésbiztonsá
gának javítása 

  

 Töltőállomás 
létesítése 

  

K1 

Településközpont 
funkcióbővítése, és az 
egész település arculati 
fejlesztése 

 Közösségi ház és 
kulturális központ 
megvalósítása 

  

 

K2 

Természeti környezet és 
a turisztikai vonzerőt 
biztosító kultúrtörténeti 
értékek megőrzése 

  Tanösvény 
kialakítása 

 

 

    

 

 

 

2.4. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS 
ÜTEMEZÉSE 

2.4.1. A fejlesztések ütemezése 

Fontos, hogy az egyes projektek időzítését legfeljebb féléves pontossággal megbecsüljük, illetve reális 
nagyságrendi becslést adjunk a tervezett beavatkozások, projektek forrásigényére vonatkozóan. 

A fejlesztések ütemezésénél a község azt a stratégiát követi, hogy a húzóprojektek - ezek 
többségében kulcsprojektek és akcióterületi projektek - megvalósítására törekszik a tervezési időszak 
első éveiben.  

Ezek a projektek olyan szinergikus hatással bírnak, ami további - pontszerű, vagy kisebb hálózatos 
projektek - beindítását is elősegítik. A kulcsprojektek közül a szálláshelyfejlesztés, Kakucs 
idegenforgalmi arculatának fejlesztése, valamint a gazdagodó településközpont és a modern 
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ágazatok betelepítése a gazdasági akcióterületen bevételnövelő és munkahelyteremtő szerepük 
miatt élveznek prioritást.  

Ezekre a projektekre további fejlesztések fűzhetők fel. A turisztikai tárgyú projektek - kiegészülve 
további egyéb projektekkel - a település idegenforgalmának fellendítését alapozzák meg. A 
társadalmi jólétet, életminőséget javító projektek (intézményfejlesztés, rekreációs fejlesztések) 
társadalmi, közérzetjavító hatásuk miatt élveznek elsőbbséget, de ezek egy része szerencsés, ha 
bevételtermelő kulcs- és akcióterületi projektek közvetett hozadékaként valósul meg. 

Fenti projektek beindítása egyrészt bevételeket is teremt az Önkormányzat számára, másrészt 
munkahelyteremtő és turizmusgeneráló hatásúak, amelyek jó alapot biztosítanak a további - 
jellemzően hálózatos vagy egyéb, egyedi - projektek megvalósításához. A termelődő új bevételek és a 
megmaradó források együtt az életminőség javítását, az ellátás helyi rendszereinek (szociális 
szolgáltatások, oktatás-nevelés, egészségügy, kommunális szolgáltatások) a színvonal emelését 
segítik elő. 
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A fejlesztések tervezett ütemezése 

Fejlesztések Kezdés Befejezés 
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Bővülő településközpont, közösségi tér - 
Akcióterület 1.                
Közösségi ház és kulturális központ 
megvalósítása 2018.09. 2020.06.              
Sportcsarnok bővítése 2019.04. 2019.11.              
Általános iskola modernizálása 2020.06. 2021.09.              
Rekreációs park - Akcióterület 2.                
Sportpálya korszerűsítése 2017.07. 2018.06.              
Strandröplabda, kézilabda és futballpálya 
kialakítása a kiszolgáló infrastruktúrával 2018.11. 2019.05.              
Székesi út közlekedésbiztonságának javítása 2019.05. 2019.05.              
Innovatív iparágak a gazdasági területen 
- Akcióterület 3.                
Napelempark megvalósítása 2017.08. 2018.03.              
Drón innovációs központ létrehozása 2018.05. 2023.05              
Töltőállomás létesítése 2019.05. 2019.11.              
Kulcsprojektek                
Hűtőház, raktár és gyümölcsfeldolgozó 2019.01. 2019.06.              
Speciális helyi termékek, kakucsi brend 
megalkotása 2017.08. 2019.08.              
Ökológiai gazdálkodás, biotermékek 2018.08. 2020.08.              
Szálláshelyfejlesztés 2017.08. 2022.06.              
Turisztikai arculatfejlesztés, infopontok 2017.11. 2018.04.              
Kakucs ring 2018.02. 2019.04.              
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Fejlesztések Kezdés Befejezés 
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Tájház programfejlesztése 2018.02. 2018.12.              
Deák Udvarház fejlesztése 2018.10. 2019.05.              
Hálózatos projektek                
Dabas-Újhartyán-Kakucs térségi kerékpárút 
megvalósítása 2019.02. 2021.05.              
Kerékpáros turizmus kiszolgáló 
infrastruktúrájának kiépítése 2018.03. 2018.09.              
Kerékpártárolók az intézményeknél, közösségi 
tereknél 2018.10. 2019.04.              
Utak, árkok rendbetétele 2018.02 2020.05              
Tanösvény kialakítása 2018.11. 2019.06.              
Egyéb fejlesztések                
Erdei tornapálya létesítése 2019.05. 2019.06.              
Horgászturizmus alapinfrastruktúrájának 
kiépítése 2018.09. 2019.03.              
Liebner Méhészeti Központ létrehozása 2019.10. 2019.12.              
Bölcsőde (családi napközi) létesítése 2018.03. 2018.08.              
Játszótér kialakítása 2018.01. 2018.05.              
Vállalkozások telephelyfejlesztése  2018.03. 2018.10.              
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2.4.2. A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

A forrásigénnyel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tervezett beavatkozásoknál, projekteknél a 
teljes költségigény jelenik meg és nemcsak a támogatási igény. Ennek oka, hogy a Stratégia mostani 
fázisában nem tudunk pontos adatokat megadni a későbbi támogatási arányokra, összegekre 
vonatkozóan. A következő táblázat tehát vázlatosan mutatja be a tervezett beavatkozások, projektek 
költségvonzatát, valamint a projektre felhasználható összeg releváns forrását. A fejlesztés részben a 
2014-2020-as programozási ciklus európai uniós fejlesztési források lehívását elősegítő Operatív 
Programok, de állami, kormányzati szintű forrásbevonás (hazai forrás) segítségével valósulhat meg, 
illetve nemzetközi jellegű pályázati források (Norvég alap, Svájci alap) is szóba jöhetnek. 

Az Operatív Programok kapcsán a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 
érdemli a legnagyobb figyelmet, mert az önkormányzati célú fejlesztések többsége ebből lesz majd 
finanszírozható. A források hatékony, innovatív felhasználását segíti a Pest megyére is elkészített 
Integrált Területi Program (ITP), amely tartalmazza a megyére érvényes tervezett forrásallokációkat. 

A gazdasági környezet fejlesztése szempontjából a Gazdaság és Innováció Operatív Program (GINOP) 
lesz döntő jelentőségű. Ezen kívül a Környezet- és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP), az 
Emberi-erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) kapcsán várhatóak forrásallokációk. 

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (mintegy 3.543 millió Ft) meghaladja 
a tervezési időszakban reálisan bevonható források mértékét, ami optimista becslés esetén sem 
várható, hogy meghaladja ezt az összeget. Az önkormányzatnak, valamint az adott projektben 
érintett fejlesztőknek saját forrással is rendelkezniük kell. Mivel az elérhető források összetétele sem 
ismert pontosan, az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az 
elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez 
alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi. 

A Pest megyei VEKOP forrásokhoz hozzáadandó a többi operatív programból, illetve egyéb hazai 
fejlesztési forrásokból várhatóan Kakucson felhasználható források nagysága. Ezek azonban jelenleg 
nem becsülhetők. Az éves monitoring során a menedzsment feladata lesz a fejlesztések közötti 
priorizálás az ismertté váló fejlesztési források függvényében. 

 
Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések 

indikatív forrásigénye (MFt) 

Projektek Indikatív 
költségigény 
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 
forrása 

Bővülő településközpont, közösségi tér - Akcióterület 1.   

Közösségi ház és kulturális központ megvalósítása 400 VEKOP, EFOP 
Sportcsarnok bővítése 60 VEKOP, EFOP, hazai forrás 
Általános iskola modernizálása 80 VEKOP 
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Rekreációs park - Akcióterület 2.   

Sportpálya korszerűsítése 12 VEKOP, hazai forrás 
Strandröplabda, kézilabda és futballpálya kialakítása a 
kiszolgáló infrastruktúrával 

46 VEKOP, hazai forrás 

Székesi út közlekedésbiztonságának javítása 80 VEKOP 

Innovatív iparágak a gazdasági területen - Akcióterület 3.   

Napelempark megvalósítása 700 GINOP, KEHOP, vállalkozói 
tőke, hazai forrás 

Drón innovációs központ létrehozása 1500 GINOP, vállalkozói tőke, hazai 
forrás 

Töltőállomás létesítése 60 GINOP, hazai forrás 

Kulcsprojektek   

Hűtőház, raktár és gyümölcsfeldolgozó 72 GINOP 
Speciális helyi termékek, kakucsi brend megalkotása 24 GINOP 
Ökológiai gazdálkodás, biotermékek 32 GINOP 
Szálláshelyfejlesztés 30 hazai forrás 
Turisztikai arculatfejlesztés, infopontok 12 hazai forrás 
Kakucs ring 40 GINOP 
Tájház programfejlesztése 8 hazai forrás 
Deák Udvarház fejlesztése 40 GINOP 

Hálózatos projektek   

Dabas-Újhartyán-Kakucs térségi kerékpárút megvalósítása 200 VEKOP-5.3.2-15 
Kerékpáros turizmus kiszolgáló infrastruktúrájának kiépítése 8 VEKOP, hazai forrás 
Kerékpártárolók az intézményeknél, közösségi tereknél 6 VEKOP, hazai forrás 
Utak, árkok rendbetétele 60 VEKOP-5.3.2-15 
Tanösvény kialakítása 4 Hazai forrás 

Egyéb fejlesztések   

Erdei tornapálya létesítése 4 Hazai forrás 
Horgászturizmus alapinfrastruktúrájának kiépítése 12 VEKOP, hazai forrás 
Liebner Méhészeti Központ létrehozása 15 VEKOP, hazai forrás 
Bölcsőde (családi napközi) létesítése 20 hazai forrás 
Játszótér kialakítása 18 VP-7.2 
Vállalkozások telephelyfejlesztése  40 hazai forrás, GINOP 
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  

3.1. ELŐSZÓ 

Kakucs Község Önkormányzata az elmúlt években sokat tett a veszélyeztetett területen 
élők felzárkóztatása érdekében, és ennek köszönhetően a helyzet mára sokat javult. A mai 
ismereteink és tapasztalataink alapján nem beszélhetünk szergregátumról a községben, 
annak felszámolása az elmúlt évek hathatós intézkedéseinek köszönhetően megtörtént. 
Azonban a jogszabályi előírás (314/2012. Korm. rend) a 2011. évi népszámlálási adatok 
alapján rendeli el a KSH által a szegregációszűrést. A 6 évvel ezelőtti adatok alapján a KSH 
három szegregáció-veszélyeztetett területet mutatott ki, melyek közül 1 terület mutatója 
haladja meg a tényleges szegregátum határértékét. A KSH jogszabály szerint megadott 
adatszolgáltatásán - még ha az idejét múlt is, és nem a mai valós állapotokat tükrözi - sem 
a Tervezőknek, sem az Önkormányzatnak nincs módja változtatni. Ezért az alábbiakban 
bemutatásra kerül az adatszolgáltatás alapján elkészült Anti-szegregációs program. 

3.2. AZ ÉRINTETT TELEPÜLÉSRÉSZ FŐBB JELLEMZŐI 

3.2.1. A szegregátumok lehatárolásának szempontjai  

Szegregátumnak azon területeket nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50% (szegregációs mutató) (Forrás: 
Városfejlesztési Kézikönyv). A KSH a két mérőszám alapján határolta le a településen megtalálható 
szegregátum és veszélyeztetett területeket. A KSH módszertanában az érintett területen kiszámításra 
került a szegregációs mutató 30% és 35% feletti értéke. Míg az előbbi a veszélyeztetett területeket, 
addig az utóbbi a szegregátumokat jelöli.  
Az Anti-szegregációs Terv alapvetően a szegregátum problémáit és megoldási lehetőségeit 
tartalmazza, és csak nagyon röviden tér ki a veszélyeztetett terület ismertetésére.  
Az Anti-szegregációs Terv területi dimenzióban, az ITS-ben körülhatárolt településrészek szerint, a 
szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét a 
szegregátumok és a veszélyeztetett területek esetében. Településszerkezetileg a szegregátumoknak 
alapvetően két típusa határozható meg:  
A) A településszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában telepszerű 
környezet).  
B) A településszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött 
szegregátumok (általában telepek).  
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Kakucs területén a KSH a 2011. évi népszámlálási adatok alapján egy, a településszövetbe ágyazott 
szegregátumot határolt le, ahol a szegregációs mutató értéke 38,6 százalék. 
 

3.2.2. A település helyzetértékelése 

Kakucs önkormányzata nem határolt le külön településrészeket a községen belül, így itt csak a község 
helyzetértékelését végezzük el. 
A 2011. évi népszámláláskor a számlálóbiztosok 2692 főt regisztráltak a településen, a lakónépesség 
száma a KSH 2016. januári adata szerint mintegy tíz százalékkal, 2949 főre emelkedett, az 
Önkormányzat az állami támogatást 3041 fő után kapja.  
A település demográfiai szerkezetét az öregedés jellemzi. A kedvezőtlen folyamatot a 2000-es évek 
után elindult, majd a 2008-as válság idején megtorpant, mérsékelt intenzitású szuburbanizáció sem 
tudta megváltoztatni. A Helyi Vizuál Regiszter 2016. december 31-i állapotot tükröző adatai is jelzik, 
hogy a népességnövekedés ellenére (állandó lakosok száma 3041 fő) a település társadalmának 
demográfiáját változatlanul az elöregedés határozza meg. 2016-ban 27 gyermek született és 32 fő 
halt meg. 

A település demográfiai adatai, 2011 

 
Forrás: KSH 

 
A kedvező egzisztenciális helyzetű családok beköltözése a faluba kedvezően hatott a népesség iskolai 
végzettség szerinti összetételére, minden tízedik, 25 évnél idősebb lakos rendelkezik főiskolai vagy 
egyetemi diplomával. Ugyanakkor minden negyedik kakucsi lakos legmagasabb iskolai végzettsége 
legfeljebb csak általános iskola, mely kedvezőtlenül befolyásolja a munkavállalási esélyeket. 
 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek száma (fő) 

Év HH HHH 

2013 3 30 

2014 7 64 
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2015 7 58 

2016 16 45 
Forrás: Jegyző által vezetett nyilvántartás 

 
A rossz szociális helyzet befolyásolja az iskolai teljesítményt, a továbbtanulási motivációt, mely 
hozzájárulhatna a szegénységből kiemelkedéshez. Igaz, a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma csökkent - melyben nem kis szerepet játszott a jogszabályi változás - a 
gyerekek háromnegyede továbbra is halmozottan hátrányos helyzetű a család rossz szociális helyzete 
miatt. 
 

A foglalkoztatás mutatói, 2011 

 
Forrás: KSH 

 
A központi régióban elhelyezkedő településen 2011-ben a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt az 
országosnál, de magasabb a megyei értéknél. Minden tízedik aktívkorú szorult ki a munkaerőpiacról, 
és munkanélküliek több mint fele tartós munkanélküli volt. 2017 januárjában a munkanélküliség 3,9 
százalékra, a tartós munkanélküliek aránya 43 százalékra csökkent, de még mindig magasabb a 
megyei átlagnál (2,8). A munkanélküliség csökkentésében jelentős szerepet játszik a 
közfoglalkoztatás. 
 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 
Kakucs, Pest megye Dabasi járás 

  2013 2014 2015 2016 2017.01-
03. hó 

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma (fő) 14 42 19 19 18 

Közfoglalkoztatási mutató (%) 0,76 2,06 0,93 0,94 0,88 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon (fő) 172 108 125 102 88 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója (%) 9,1 5,26 5,98 5,04 4,33 

Közfoglalkoztatási ráta (%) 6,99 25,84 13,27 15,74 16,93 
Forrás: www.kozfoglalkoztatas.bm.hu 

http://www.kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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A munkanélküliség mellett a szegénységre különösen a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők magas aránya (38,5 százalék) hívja fel a figyelmet. A dolgozói szegénység mögött az 
idényjelleggel, alkalmanként, nagyon sokszor feketén végzett munka található, ez a csoport nem 
tudja megvetni lábát a (legális) munkaerőpiacon, így esélye sincs, hogy a mélyszegénységből 
kikerülhessen. 
 

A lakásállomány jellemzői, 2011 

 
Forrás: KSH 

 
A község 1045 lakásának (ház) közel egynegyede nem összkomfortos. A régi építésű, alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya alig haladja meg a komfort nélküli lakásokét. Ugyanakkor az 
egyszobás lakások aránya viszonylag alacsony. 
 
Infrastruktúra 
A településen az infrastruktúra kiépült, csak a Sastelep utcában, valamint az Akác utca egy részében 
nem elérhető a vezetékes gáz és a szennyvízcsatorna. 
 
Szociális ellátás 
A község Önkormányzata teljesíti a szociális törvényben előírt alapellátásra vonatkozó 
kötelezettségeit. Az Önkormányzat a dabasi központú „Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ”-on keresztül biztosítja a szociális alapellátást és a gyermekjóléti alapellátást, valamint a 
családsegítést. 
Az Önkormányzat létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt, mely évente legalább egy 
alkalommal tart ülést. 
 
Közszolgáltatások elérhetősége 
A település mérete miatt valamennyi közszolgáltatás, intézmény könnyen megközelíthető, elérhető.  
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3.3. A 2016. ÉV ELŐTT MEGFOGALMAZOTT BEAVATKOZÁSOK ÉS 
MEGVALÓSULÁSUK 

A település nem rendelkezik Anti-szegregációs programmal, de 2007-ben az Önkormányzat részt vett 
a komplex telep-felszámolási programban. A lakóhelyi szegregáció kialakulása több évtizedes 
folyamat eredménye. A szocializmus alatt komfortnélküli tanácsi bérlakásokkal váltották ki a telep 
lakhatatlan házait (putrikat) (Ságvári, Akác és Sastelep utcák), néhány család saját házat épített 
(Sastelep utca), azonban ezek többsége befejezetlen maradt, és felújításra szorult. A Zöldfa utca 2. 
nyomorteleppé vált. 2003-ban elszállították a Zöldfa utcai cigánytelep mellől az odahordott 
szeméthegyet, vezetékes ivóvizet vezettek be, közkutat telepítettek a telep közelébe és szilárd 
burkolattal látták el a szegregált utcákat is, az Akác utca kivételével.  
A telep-felszámolási program keretében az Önkormányzat megszüntette a Zöldfa utca 2. alatti 
putrikat, és a 7 legrosszabb körülmény között élő család (29 fő) jutott kedvezőbb lakhatási 
körülményhez. Négy család más településen, három Kakucson integrált környezetben költözött be az 
állami tulajdonú, de önkormányzati fenntartású, valamint saját tulajdonú ingatlanokba. A 2013-ban 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetfeltáró fejezetében foglalkozik a szegregátummal. 
Helyzetfeltárásában leírja, hogy „A falu lakosságának mintegy 8%-át kitevő roma népesség részben 
területileg szegregáltan - a Sastelep utcában és az Akác utcában (önkormányzati bérlakások) -, 
részben integráltan, vegyesen saját tulajdonú házban, illetve önkormányzati bérlakásban él. A 10 db 
önkormányzati bérlakás egy kivétellel lelakott, leromlott állagú. A ’80-as, ’90-es években a 
bérlakásokhoz engedély nélkül melléképületeket építettek, amelyekben szintén családok laknak. A 
szegregált utcák közül a Sastelep utca nincs csatornázva, az Akác utcában a csatornán, és a 
gázvezetéken kívül a szilárd útburkolat sincs megépítve. A község Önkormányzata 2016. március 22-
ei ülésén felülvizsgálta a HEP-t és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 
dokumentumot. A szegregátumra vonatkozó résznél „Ezen pontban foglaltakkal kapcsolatban az 
eltelt időszak alatt nem történt változás” megjegyzés található, de a szegregátumra vonatkozó 
szakasz már nem került átemelésre. A problémák azonosításánál a szegregátum nem jelenik meg 
célzottan, de a szociális bérlakások felújítása igen, mely önálló intézkedésként került 
megfogalmazásra (Önkormányzati lakásban élők lakhatási körülményeinek javítása, a szociális 
bérlakások felújítása). 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 lakhatási, foglalkoztatási és oktatási integrációt szolgáló 
intézkedései egyben elősegítik a térben szegregált társadalmi csoport integrációját is. 
Az Akác utcában megépült a szilárd burkolatú út, azonban a bérlakások felújítása, valamint a Sastelep 
és részben az Akácfa utca infrastrukturális fejlesztése forráshiány miatt nem valósult meg. 
 
 
III.1. A szegregátum helyzetelemzése 
 
A telepfelszámolási program enyhítette a szegregáció nagyságát a községben, azonban a folyamatot 
nem tudta megállítani. A telepfelszámolás három utcát érintett (Zöldfa, Sastelep és Akác), a térképen 
azonban jól látható, hogy a szegregálódási folyamat kiterjedtsége kapcsolódik a volt szegregátumhoz 
(Akác utca), illetve a Zöldfa utca - Temető utca által határolt területet csak azért nem nyilvánították 
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szegregátummá, mert 2011-ben lakossága nem érte el az 50 főt. Szegregálódás folyamatát jelzi a 
Temető utca is, azonban a népesség száma itt sem éri el a feltételként meghatározott 50 főt. 
 

 
Forrás: KSH, 2011 

 

Szegregátum: Bem utca - Rákóczi Ferenc utca - Arany János utca - Akác utca - belterület határa  
 
A 2011. évi népszámlálás szerint Kakucson 2692 fő élt (2016-ban a KSH Helységnévtár adatai szerint a 
lakónépesség száma 2949 fő), a szegregátumban lakik 157 fő, a település lakosságának 5,8 százaléka.  
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Forrás: KSH 
A település népességnövekedését és így kor szerinti összetételét is befolyásolja kedvező földrajzi 
fekvése - a fővároshoz közel, de az agglomeráción kívül terül el -, mely lehetővé tette a 
szuburbanizációs folyamat megjelenését, fiatal, kedvező státuszú (fő)városi családok beköltözését.  
 

A szegregátum demográfiai szerkezete, 2011 

 

Forrás: KSH 
A szuburbanizáció általános csökkenésével a beköltözések száma kevésbé apadt a településen. A 
beköltözési folyamat nem hatott annyira kedvezően a társadalom korszerkezetére, hogy 
megváltoztassa az elöregedés folyamatát. A szegregátum korszerkezete kedvezőbb összetételű, 
nagyobb arányban élnek gyermekkorúak a területen, mint a faluban és alacsonyabb az idősek 
jelenléte.  
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A kedvezőbb korszerkezet azonban nem társul kedvező iskolázottsági szinttel. A szegregátumban 
kétszer nagyobb arányban laknak alacsony iskolai végzettségűek, mint a községben, és kiugróan 
alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Míg a településen minden tízedik, 25 évesnél idősebb 
lakos fejezte be iskolai tanulmányait egyetemen vagy főiskolán, ez az arány nem éri el a három 
százalékot sem a szegregátumban.  
A rendkívül alacsony iskolai végzettség egyben ki is jelöli a foglalkoztatás lehetőségeit, a munkaerő-
piaci gyenge helyzetet, és még jobban jelzi a szegregátum és a falu társadalma közötti 
szakadékjellegű különbséget. Az aktív korúak közel felének nincs munkahelye, és több mint fele nem 
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Az alacsony iskolai végzettség miatt, ha be is kerülnek a 
munkaerő-piacra, csak rosszul fizetett, alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban található a 
szegregátumban élő aktív korúak 59,6 százaléka, szemben a település 40,6 százalékos átlagával. A 
szegregálódás mögött meghúzódó társadalmi különbséget csak még jobban kiemeli a 
munkanélküliségi ráta értéke, különösen a tartós munkanélküliek magas aránya, mely közel 
háromszorosa a települési átlagnak.  
 

A foglalkoztatás jellemzői, 2011 

 

Forrás: KSH 
 
Az évekkel korábbi telepprogram ugyan hozzájárult a legrosszabb életkörülmények között élő 
családok lakhatási helyzetének javításához, azonban továbbra is megmaradt a község és a szegregált 
terület lakásállománya közötti jelentős különbség, mely visszatükrözi az életkörülmények közötti 
különbségeket is. Az 58 lakás mintegy 6 százaléka a település lakásállományának, azonban majdnem 
négyszer több alacsonykomfortú és komfortnélküli lakás található itt, mint a település átlagában, és 
ugyanez mondható el az egyszobás lakásokról is.  
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Lakások jellemzői a szegregátumban és a községben, 2011 

 

Forrás: KSH 
 
A szegregátumban sok a kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú vagy komfortnélküli egyszobás 
lakás, melyben több generáció él együtt. Idővel kinövik a lakást, a szegénység miatt a fiatalok 
lakhatását a ház mögötti rész toldásával vagy un. „putrik” építésével oldják meg. Sok ház öreg, 
lepusztult állapotú. Köztük található az Akác utcában 4 önkormányzati szociális bérlakás, melyek 
állagmegóvása, a szerkezeti problémák kijavítása egyre sürgetőbb feladat. 
 
Infrastruktúra 
Az Akác utcában csak részlegesen épült ki a gázvezeték- és a szennyvízcsatorna hálózat. A közművek 
elérhetősége biztosított, azonban csak kevesen csatlakoztak rá a hálózatokra a magas költségek 
miatt. A szegregátum háztartásaira nem jellemző a díjhátralék halmozása, ha alkalmanként előfordul, 
az Önkormányzat segít megoldani a problémát (pl. részletfizetés biztosításával). 
Közszolgáltatások elérése: 
A közszolgáltatások, intézmények könnyen megközelíthetők a szegregátumból. 
 

Szegregációval veszélyeztetett terület  
Szegregálódási folyamat jellemzi a szegregátumhoz térben kapcsolódó kisebb területet, melyet a  Fő - 
a Szőlő - a Kis - az Árpád és a Jókai, valamint az Arany János utcák határolnak. 119 fő, a község 
lakosságának 4,4 százaléka él itt. A területen az infrastruktúra kiépített, a közművek elérhetők, a 
közszolgáltatások, intézmények könnyen megközelíthetők. 
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3.4. A SZEGREGÁTUMBAN ÉS A TELEPÜLÉS EGÉSZÉBEN IS MEGVALÓSULÓ 
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

3.4.1. Anti-szegregációs célok 

Kakucs kiemelt érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció 
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a településen. Ehhez a lakhatási 
feltételek biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - szociális, képzési, 
foglakoztatási, oktatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kíván 
hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációjának elengedhetetlen feltétele az egyenlő 
hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik 
munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz 
megváltozásához. Az intézkedési terv horizontális céljait a 3. táblázat foglalja össze. 

Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok Alcélok 

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a település minden 
fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe vételével, 
hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a 
településen belüli, vagy kívüli szegregáció kialakulásához 
és erősödéséhez.  

Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség 
biztosítása a településen. 

 

2. Oktatási integráció biztosítása  

 

Az óvodai beírások teljessé tétele. 

Az integrációt elősegítő óvodai foglalkozások feltételeinek 
megteremtése. 

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése. 

A lemorzsolódás csökkentése. 

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási 
helyzetének javítása. 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők számának 
emelkedése.  

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők számának 
növekedése. 

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  

 

A szociális szolgáltatások színvonalának emelése. (A 
szociális szolgáltatások szinte csak a szegényebb rétegek 
számára elérhetőek. Elenyésző azok száma, akik nem ebbe 
a csoportba tartoznak, betegségük okán kapják az ellátást) 

5. Lakhatási integráció A lakhatási körülmények javítása, az életminőség emelése. 

 

A település területén egy szegregált terület található. A szegregátum gyors felszámolása nem 
lehetséges. Kiemelten kell kezelni a lakhatási körülmények és a foglalkoztatás javítását. Az 
intézkedési tervben megfogalmazott terület-specifikus célokat az alábbi táblázat foglalja össze. 
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A szegregáció mérséklését szolgáló területspecifikus célok 

Területspecifikus célok Szegregátum 

Leromlott állapotú szociális bérlakások 
felújítása 

X 

A foglalkoztatás javítása a közfoglalkoztatás 
kiterjesztésével (figyelembe véve, hogy az 
Önkormányzat jelen ITS készítésekor maximum 
8 főt foglalkoztathat állami rendelet alapján) 

X 

 

3.4.2. Általános - horizontális anti-szegregációs intézkedések 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció 
feloldása a fenntartható település alapja.  A község figyelembe veszi a jövőben megvalósuló 
fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció 
erősödését, nem vezethetnek új szegregátumok kialakulásához.  Az Önkormányzat az általa 
működtetett intézményekkel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az egyházakkal, egyházi 
szervezetekkel és a civil szervezetekkel együttműködik annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség és 
a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon. Az Önkormányzat létrehozza az Integrációs 
Kerekasztalt, melynek feladata, hogy meghatározott időnként áttekintse a legrosszabb helyzetű 
családok és a szegregátumban élő lakosság helyzetét, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a 
rendelkezésére álló eszközök (pl. közfoglalkoztatás) elérik-e ezeket a családokat, és amennyiben nem, 
intézkedéseket javasol a település vezetésének a helyzet javítására. A Kerekasztal feladata továbbá, 
hogy az anti-szegregációs program megvalósulását nyomonkövesse, az arra irányuló monitoringot 
irányítsa. 

A szocializáció a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára lerakja, illetve megerősíti a 
későbbi években a gyerekek sikeres társadalmi és ezzel együtt járó intézményi integrációját is. Ezért 
kiemelt fontosságú, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek teljes körű 
óvodáztatásán túl az intézményen belüli szegregációs folyamatok megszűnjenek és a foglalkozásokon 
kiemelt hangsúlyt fektessenek az integrálódást elősegítő fejlesztésekre. 

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen 
dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek és módszertanok megismerésére és újfajta 
tevékenységek bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek 
számára támogatásnyújtás a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés 
megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében.  

A település elöregedő, az időskorúak számára a szociális ellátás szolgáltatásainak bővítésével az 
életminőség növelését érik el. Az egyedül élő vagy napközben otthon egyedül tartózkodó idős, beteg 
ember biztonságérzetét növeli, és a dolgozó családtagok számára is megnyugtató, ha az idős 
hozzájuthat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz.  
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A foglalkoztatási integráció érdekében az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között folyamatos 
az együttműködés, mely lehetővé teszi, hogy az alacsony iskolai végzettségű, a munkaerőpiacról 
tartósan kiszoruló családok olyan támogatott képzésekben vegyenek részt, szerezzenek képesítést, 
amely alkalmassá teszi őket a megváltozott munkaerő-piaci körülményekhez való alkalmazkodásra, a 
jövőbeni sikeres munkavállalásra. 

A település lakásállománya elöregedett, vannak egészségre ártalmas, a lakhatási körülményeknek 
nem megfelelő épületek, melyeket lakásként használnak. A lakhatásra alkalmatlan épületek 
kiszűrését szolgáló felmérés után az Önkormányzat az érintettekkel közösen keresi a kedvezőbb 
lakhatási körülmények kialakításának lehetőségeit, az egészségre káros lakhatási körülmények 
felszámolását. 

Az anti-szegregációs terv tervezett horizontális intézkedései 

Horizontális cél Megvalósítást célzó 
intézkedés Felelős Lehetséges 

pénzügyi forrás 
Megvalósulás 

lehetséges 
időtávja 

1. Esélyegyenlőség 
biztosítása  
 

Integrációs kerekasztal 
létrehozása és működtetés  
 

Polgármester, 
együttműködve a 
RNÖ elnökével  
 

Nem releváns  
 2017-2023 

2. Oktatási 
integráció 
biztosítása  
 

A HHH (és a rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult) 
gyerekek aránya 
kiegyenlítettségének 
biztosítása az óvodai és 
iskolai feladatellátási 
helyek között  

Jegyző  
 

Nem releváns  
 2017-2023 

Óvodás gyerekek 
integrációját erősítő 
foglalkozás feltételeinek 
biztosítása  

Polgármester Saját forrás 2017-2023 

3. Alacsony státuszú 
lakosság 
foglalkoztatási 
helyzetének javítása 

Szakképzési elemeket is 
magába foglaló 
közmunkaprogramok 
indítása (figyelembe véve 
a jelenlegi maximált 8 fős 
létszámkeretet) 
 

Polgármester  
 

Pályázati forrás 
(VEKOP, BM)  
 

2017-2023 

A szegregátumban és a 
romló állapotú területeken 
élők aktív bevonása a 
közmunka programokba 
(figyelembe véve a 
jelenlegi maximált 8 fős 
létszámkeretet) 
 

Polgármester  
 

Pályázati forrás (BM)  
 2017-2023 

4. A szociális 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
javítása  
 

Szociális szakemberek 
képzése  Polgármester 

Pályázati forrás 
(VEKOP, EMMI, saját 
forrás)  

2017-2023 

Időskorúak szociális 
ellátásának bővítése Polgármester Saját forrás 2017-2023 

5. Lakhatási 
integráció 

Kedvezőtlen, egészségre 
káros lakhatási Polgármester Saját forrás 2017-2023 



Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája         Anti-szegregációs program 

52 

 

körülmények mérséklése 

 

3.4.3. Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések 

Szükséges a szegregátum területén található régi, a 60-as években épült szociális bérlakások 
állagromlásának megállítása, a lakhatási körülmények javítása.  

Meg kell vizsgálni, hogyan lehet csökkenteni a szegregátumban a magas munkanélküliséget, ezen 
belül is a tartós munkanélküliséget a közfoglalkoztatás kiterjesztésével (figyelembe véve a jelenlegi 
normák szerinti 8 fős települési létszámot), a közmunkák szerkezetében új területek megnyitásával. 

Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései 

Konkrét 
intézkedés/beavatkozás 

Érintett terület 
specifikus cél Felelős partner Lehetséges 

pénzügyi forrás 
Megvalósítás 

lehetséges időtávja 

Leromlott állapotú 
szociális bérlakások 
felújítása 

Az elvárható 
életminőséghez 
szükséges feltételek 
elősegítése 

Polgármester Saját forrás 
hiányában pályázati 
forrás 

2017-2023 

Közfoglalkoztatás 
kiterjesztése 

A hátrányos helyzet 
mérséklése 

Polgármester közmunkaprogram 2017-2023 
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3.5. AZ ANTI-SZEGREGÁCIÓS BEAVATKOZÁSOK ÜTEMEZÉSE 

Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Integrációs kerekasztal létrehozása és működtetése X X X X X X X 

HHH gyerekek gyerekek aránya kiegyenlítettségének biztosítása az óvodai és iskolai feladatellátási helyek 
között X X X X X X X 

Óvodáskorú gyermekek komplex szűrése és a szükséges terápia biztosítása  X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása (étkeztetéssel) X X X X X X X 

Óvodás gyerekek integrációját elősegítő foglalkozás feltételeinek biztosítása X X X X X X X 

Szakképzési elemeket is magába foglaló közmunkaprogramok indítása  X X X X X X X 

A szegregátumban és a romló állapotú területeken élők aktív bevonása a közmunka programokba X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer sikeresebb működése 
érdekében  X X X X X X X 

Szociális szakemberek képzése  X X X X X X X 

Időskorúak szociális ellátásának bővítése X X X X X X X 

Kedvezőtlen, egészségre káros lakhatási körülmények mérséklése X X X X X X X 
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Az anti-szegregációs program intézkedéseihez kapcsolódó indikátorok 

Megvalósítást célzó intézkedés Megvalósulás lehetséges 
időtávja Elvárt eredmény Indikátor rövidtávon Indikátor hosszútávon 

Integrációs kerekasztal létrehozása 
és működtetése 

2017-2023 
Monitoring működik, a veszélyek 
korán felismerésre kerülnek, 
elhárításra intézkedések születnek 

Évente legalább kétszer 
feladatmeghatározás és értékelés 

Évente legalább kétszer 
feladatmeghatározás és értékelés 

HHH gyerekek gyerekek aránya 
kiegyenlítettségének biztosítása az 
óvodai és iskolai feladatellátási 
helyek között 

2017-2023 Integrált oktatás 
Az intézmények között, az 
óvodában nem nagyobb a 3H/2H 
tanulói arány eltérése 25 %-nál 

Az intézmények között, az 
óvodában nem nagyobb a 3H/2H 
tanulói arány eltérése 25 %-nál 

Óvodáskorú gyermekek komplex 
szűrése és a szükséges terápia 
biztosítása 

2017-2023 
Könnyebbé válik az átmenet az 
óvoda és az iskola között 

Minden óvodáskorú gyerek 
szűrése  

Minden óvodáskorú gyerek 
szűrése 

Nyári napközi biztosítása 
(étkeztetéssel) 

2017-2023 
Nyári szünetben az iskolások 
ellátásban részesülnek, hasznos 
időtöltés.  

Nyári napközi működése Nyári napközi működése 

Óvodás gyerekek integrációját 
elősegítő foglalkozás feltételeinek 
biztosítása, fejlesztése 

2017-2023 
A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek könnyebb beilleszkedése A konfliktusok csökkenése A konfliktusok csökkenése 

Szakképzési elemeket is magába 
foglaló közmunkaprogramok 
indítása 

2017-2023 
Az alacsony státuszú lakosok 
körében nő a foglalkoztatottság, 
javulnak az elhelyezkedés esélyei 

Legalább 1 célcsoporttag szakmát 
szerez 

Legalább 2 célcsoporttag szakmát 
szerez 

A szegregátumban és a romló 
állapotú területeken élők aktív 
bevonása a közmunka 
programokba 

2017-2023 Az alacsony státuszú lakosok 
körében nő a foglalkoztatottság, 
javulnak az elhelyezkedés esélyei 

Minden jelentkező bekerül a 
közmunkába 

Minden jelentkező bekerül a 
közmunkába 

Szakmaközi hálózat működtetése, 
szakmai műhelyek szervezése a 

2017-2023 A jelzőrendszer működése, 
hatékonysága javul 

A jelzőrendszer működése, 
hatékonysága javul 

A jelzőrendszer működése, 
hatékonysága javul 
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jelzőrendszer sikeresebb 
működése érdekében  

Szociális szakemberek képzése  2017-2023 Javul a szociális szolgáltatások 
minősége 

A szakemberek részvétele 
továbbképzésen  

A foglalkoztatott szakemberek 
szakmai továbbképzést kapnak 

Időskorúak szociális ellátásának 
bővítése 

2017-2023 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás elérhetősége 

Igényeknek megfelelő számú 
készülék biztosítása 

Idősek életminősége javul 

Kedvezőtlen, egészségre káros 
lakhatási körülmények mérséklése 

2017-2023 Az egészségtelen 
lakáskörülmények mérséklése 

A lakások felmérése, 
beazonosítása  

A lakhatási körülmények javulása 

 

 



Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája Anti-szegregációs program 

56 

 

3.6. INTÉZKEDÉSEK 

3.6.1. A fejlesztések szegregációs hatására hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon 
hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és helyi 
rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak.  

A projektfejlesztés során elemi érdek a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. Az 
Önkormányzat mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítja a társadalmi párbeszéd 
lehetséges formáit, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonja a folyamatokba. 

A különböző fejlesztések fizikai megközelíthetőségének tervezése elengedhetetlen a mindenki 
számára biztosított hozzáférés érdekében. Az Önkormányzat célirányos kampányt tervez minden 
fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve a községben megjelenő 
szolgáltatás, esemény széleskörű megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására. 

 

3.6.2. Szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására teendő 
intézkedések 

 
A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a 
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a legrosszabb minőségű 
lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az eladósodás és ennek következtében a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. A rossz szociális helyzetben lévő családokon 
leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele annak, hogy jobb helyzetbe 
kerüljenek. Nagyon fontos továbbá, hogy a legszegényebb családok, köztük a romák gyermekei 
integrált környezetbe járjanak óvodába, iskolába, hiszen ez az alapja annak, hogy egy kedvezőtlen 
lakhatási körülmények között élő gyermek minél tovább maradhasson az iskolarendszerben 
(szakképző intézmény, középiskola, felsőoktatás), ezáltal életpálya esélyei javuljanak.  A jelzett 
problémák és lehetséges megoldások forrásigényesek, ezért az Önkormányzatnak törekednie kell 
arra, hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a 
legrosszabb helyzetben lévő családokat tudják támogatni. 
 

3.6.3. Együttműködő Partnerek 

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Kakucsi Roma  Nemzetiségi Önkormányzat, 
Kakucs Község Önkormányzata. 
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3.6.4. Az Anti-szegregációs Terv megvalósításának nyomon követése - 
monitoring 

Az Integrációs Kerekasztal folyamatosan vizsgálja az intézkedések és a célok megvalósulását, erről 
évente összefoglalót készít. Az Antiszegregációs Program elfogadását követő második évben 
felülvizsgálja a célokat és a változó helyzetre reagálva felülvizsgálja az eredeti célkitűzéseket. Ezt az 
eljárást össze kell kötni az ITS felülvizsgálatával, hogy a célrendszerek összehangoltsága biztosítva 
legyen. 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A fejezet célja annak bemutatása, hogy az ITS tematikus céljai hogyan illeszkednek az EU kapcsolódó 
stratégiájához, valamint az országos és a Pest megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz és az 
egyéb kakucsi fejlesztési és rendezési dokumentumokhoz. 

4.1.1. Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései 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 kockázatmegelőzés 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. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. Az ITS keretében a Kakucsra 
megfogalmazott középtávú fejlesztési célok EU tematikus célkitűzésekhez való illeszkedését mutatjuk 
be. 

A középtávú tematikus célok illeszkedése az EU 2020 céljaihoz 

ITS tematikus cél EU 2020 cél 

G1 

Munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, az innovációs 
képesség fokozása 

- a kutatás, a technológiai fejlesztés és az 
innováció erősítése; 

- az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
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felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

- a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, 
illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a 
növelése; 

- a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

G2 

Speciális helyi termékek előállítása, a termékek 
előállítását biztosító feldolgozóipari kapacitások 
bővítése, nagyobb hozzáadott értékű 
élelmiszergazdaság 

- a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, 
illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a 
növelése; 

- a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

- a környezet megóvása és védelme és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

G3 

Turisztikai arculatfejlesztés és kínálatbővítés, 
bevételtermelő programcsomagok 

- a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, 
illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a 
növelése; 

- a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

T1 

Az emberek életminőségét javító, a szolgáltatási 
színvonalat emelő infrastruktúra és intézményfejlesztés 

- a hatóságok és az érdekelt felek intézményi 
kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

- a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem; 

K1 

Településközpont funkcióbővítése, és az egész 
település arculati fejlesztése 

- a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem; 

- a hatóságok és az érdekelt felek intézményi 
kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás; 

- a környezet megóvása és védelme és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

K2 

Természeti környezet és a turisztikai vonzerőt biztosító 
kultúrtörténeti értékek megőrzése 

- a környezet megóvása és védelme és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 
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4.1.2. Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy hosszú 
távú - 2030-ig szóló - átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, 
köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

• Szakpolitikai célok: 
- Versenyképes, innovatív gazdaság 
- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar 

fejlesztése 
- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 
- Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 
- Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
- Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 
- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme  

• Területi célok: 
- Az ország makro-regionális szerepének erősítése 
- A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
- Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

Kakucs középtávú tematikus céljai a következőképpen illeszkednek az OFTK-ban megfogalmazott 
szakpolitikai célokhoz: 

A középtávú tematikus célok illeszkedése az OFTK céljaihoz 

ITS tematikus cél OFTK cél 

G1 

Munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, az innovációs 
képesség fokozása 

- Versenyképes, innovatív gazdaság 

- Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

G2 

Speciális helyi termékek előállítása, a termékek 
előállítását biztosító feldolgozóipari kapacitások 
bővítése, nagyobb hozzáadott értékű 
élelmiszergazdaság 

- Versenyképes, innovatív gazdaság 

- Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

- Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

G3 

Turisztikai arculatfejlesztés és kínálatbővítés, 
bevételtermelő programcsomagok 

- Versenyképes, innovatív gazdaság 

- Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

- Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 
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T1 

Az emberek életminőségét javító, a szolgáltatási 
színvonalat emelő infrastruktúra és intézményfejlesztés 

- Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

- Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

- Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

K1 

Településközpont funkcióbővítése, és az egész 
település arculati fejlesztése 

- Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

- Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

K2 

Természeti környezet és a turisztikai vonzerőt biztosító 
kultúrtörténeti értékek megőrzése 

- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme  

- Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 

Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója (PMTFK) 2013 decemberében került elfogadásra. A 
dokumentum 3 stratégiai célt tűz ki: 

 Társadalmi megújulás - testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek 
 Gazdaság dinamizálása - az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve 
 Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása - a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni 

tudó, fenntartható környezet 

Alábbiakban az ITS-nek e megyei stratégiai célokhoz való illeszkedését mutatjuk be. 

Illeszkedés a PMTFK átfogó céljaihoz 
Pest megyei 
területfejlesztési koncepció 
stratégiai céljai 

G1 G2 G3 T1 K1 K2 

Társadalmi megújulás - 
testben és lélekben 
egészséges, együttműködő 
egyén és közösségek 

x xx x xxx xxx x 

Gazdaság dinamizálása - az 
értékteremtő képesség 
növelése a térség 
adottságaira építve 

xxx xxx xxx x x xx 

Térszerkezet fejlesztése és 
kiegyensúlyozása - a lokális- 
és makrotérségi érdekeket 
kiszolgálni tudó, 
fenntartható környezet 

xx x xx x x xx 

x: az ITS stratégiai célja kismértékben járul hozzá a PMTFK adott céljának eléréséhez  

xx: az ITS stratégiai célja közepes mértékben járul hozzá a PMTFK adott céljának eléréséhez 

xxx: az ITS stratégiai célja nagymértékben hozzájárul a PMTFK adott céljának eléréséhez  
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 G1 G2 G3 T1 K1 K2 

Társadalmi megújulás - testben és 
lélekben egészséges, önmaga sorsáért 
felelős egyén, együttműködés a 
közösségek, valamint az egyén és 
közösségek között: 

x xx x xxx xxx x 

A szociális és közbiztonság megerősítése, a 
közösségek megújítása, a családi értékek 
előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a 
társadalmi bizalom erősítése 

x xx x xxx xx x 

Az együttműködések intézményesítése a 
térségi szereplőkkel, a megye belső 
intézményfejlesztése, menedzsment 
szervezetének felállítása 

x x x x x x 

Egészséges társadalom, a megye lakossága 
egészségi állapotának javítása, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra 
és a prevencióra 

x x x xxx xxx x 

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és 
tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi 
és helyi identitás erősítése 

x x xx xxx xx xx 

Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő 
képesség növelése a térség adottságaira 
építve: 

xxx xxx xxx x x xx 

A gazdaság teljesítményének, 
hatékonyságának és stabilitásának erősítése; 
több lábon álló gazdaság; a technológia és 
tudás intenzív, valamint a foglalkoztatást 
erősítő hagyományos ágazatok 
kiegyensúlyozott fejlesztése 

xxx xxx xxx x x x 

Gazdasági húzótérségeink innovációs 
teljesítményének, versenyképességének, 
exportjának növelése 

xxx xxx x x x x 

Makroregionális logisztikai funkciók és a 
rászervezhető értékteremtő képesség 
erősítése kiemelten az M0 mentén a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében 

xxx x x x x x 

A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai 
illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi és 
Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatása 

- - - - - - 
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 G1 G2 G3 T1 K1 K2 

Térszerkezet fejlesztése és 
kiegyensúlyozása; a lokális és 
makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, 
fenntartható környezet: 

x x xx x x xx 

Pest megye térségének nemzetközi és 
országos multimodális közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer 
szerep ellátása és hálózatos térstruktúra 
kialakulása érdekében 

x x x x x x 

A térség kohéziójának javítása érdekében a 
megye belső közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten 
kezelve a térségközpontok és 
vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi 
közlekedést 

x x xxx x x x 

Tervezett, koordinált térségfejlesztés, 
policentrikus települési struktúra, takarékos 
területhasználat, az épített és a környezet 
értékeinek megóvása és fejlesztése 

x x x x xx xxx 

Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, 
közműfejlesztés és környezetvédelem a 
térségek és települések fejlődésének 
szolgálatában 

xxx x xx xxx xx xx 

X: az ITS stratégiai célja kismértékben járul hozzá a PmTFK adott céljának eléréséhez 

XX: az ITS stratégiai célja közepes mértékben járul hozzá a PmTFK adott céljának eléréséhez 

XXX: az ITS stratégiai célja nagymértékben hozzájárul a PmTFK adott céljának eléréséhez 

 

4.1.3. A települési fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való összhang  

Településfejlesztési koncepció  

Kakucs Község önkormányzata 2016 első félévében kezdte meg az új településfejlesztési koncepciója 
kidolgozását. A településfejlesztési koncepció elkészült, jóváhagyás előtt áll. Ez a kedvező körülmény 
lehetővé tette, hogy az ITS stratégiai fejezetei figyelembe vegyék, és maximálisan támaszkodjanak a 
frissen elkészült településfejlesztési koncepció célkitűzéseire. Ennek megfelelően a Kakucs ITS-ében 
megfogalmazott jövőkép, illetve az átfogó települési cél és a kitűzött tematikus célok szoros 
összhangban vannak Kakucs - elfogadás előtt álló, új - településfejlesztési koncepciójával. Az ITS 
célrendszere illeszkedik a településfejlesztési koncepcióban lefektetett koncepcionális alapelvekhez. 
Az ITS középtávra vonatkozó tematikus céljai megfelelnek ezen alapelveknek, a célrendszer külső 
koherenciája ennek értelmében biztosított. Az ITS - értelemszerűen - jelenleg nem igényli Kakucs 
településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát. 
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Településrendezési Terv 

Kakucs 2016-ban kezdte meg - a településfejlesztési koncepcióhoz hasonlóan - településrendezési 
eszközei felülvizsgálatát és módosítását. Ez az állapot abból a szempontból mindenképpen kedvező, 
hogy az ITS-ben tervezett fejlesztések és a területfelhasználási és építési szabályozás közötti összhang 
a párhuzamos tervezés keretei között kellően biztosítható. A három akcióterület lehatárolása is a 
településszerkezeti tervvel összhangban készült. A készülő szabályozás pedig figyelembe tudja venni 
az ITS-ben az akcióterületekre meghatározott célokat és a megvalósításra tervezett projektek 
szabályozási oldalról is támogatottak lesznek. A Képviselő-testület által jóváhagyott ITS-ben 
meghatározott konkrét fejlesztési tevékenységek megvalósításához szükséges településszerkezeti és 
szabályozási tervi háttér biztosítja ezáltal a konkrét fejlesztések teljes településrendezési 
előkészítettségét. 

 

Gazdasági Program 

Kakucs Község Polgármesterének és Képviselő-testületének 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági 
Programja, Fejlesztési Terve kimondja, hogy a Polgármester és a Képviselő-testület kötelessége, hogy 
meghatározza a gazdasági programját a megalakulást követő hat hónapon belül. Ennek elkészítési 
célja, hogy az előre meghatározott célokat rendszerbe foglalva működhessen és fejlődhessen a falu. 
Az elfogadott gazdasági programban foglaltakat a Képviselő-testület a későbbiekben figyelembe veszi 
minden gazdasági jellegű, gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 
döntésénél. 

Az elfogadott gazdasági program alapjául szolgált  

 a Polgármester és a Képviselő-testület elképzelései, 
 Kakucs község lakossága, intézményei és önszerveződő közösségei által megfogalmazott 

elképzelések, igények,  
 az Önkormányzat jelenlegi, illetve a jövőben várható pénzügyi helyzete, 
 a megyei, járási fejlesztési programok, 
 Európai Uniós és nemzeti pályázati lehetőségek. 

A programban meghatározott célok elérése érdekében a Képviselő-testületnek összhangba kell 
hoznia a célkitűzések egymásra épülő megvalósíthatóságát és a szükséges anyagi források 
megteremtésének lehetőségét. A megvalósulás során a legfőbb célként kitűzött elképzeléseket 
figyelembe kell venni. A programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 
Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi erőket biztosítani.  

Az anyagi eszközök megteremtéséhez az évről-évre keletkező források, állami támogatások, 
adóbevételek, egyéb bevételek mellett szükség van: 

 a pályázati lehetőségek maximális kihasználására, 
 a község adottságainak, környezetének sajátosságainak figyelembevételével új lehetőségek 

keresésére, illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb felhasználására. 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános 
fejlesztési elképzeléseket határozta meg a Gazdasági Programban: 

- Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás 
- A vállalkozók támogatása 
- Idegenforgalom 
- Infrastruktúra fejlesztés 
- Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. 

Az ITS tematikus céljai, illetve az akcióterületi fejlesztések a Gazdasági Programban meghatározott 
célok figyelembevételével kerültek meghatározásra. Leszögezhető, hogy a két dokumentum - az ITS 
és a Gazdasági Program - egymással szoros összhangban áll, az ITS kidolgozása során a Gazdasági 
Programban megjelölt célok és szempontok figyelembe vételre kerültek. Az ITS-ben megjelölt 
célkitűzések és konkrét beavatkozások nem igénylik a GP módosítását, vagy új gazdasági program 
kidolgozását. A Gazdasági Program feladatainak megvalósítása az ITS-ben foglaltak elérését is 
elősegíti. 

 

Települési Környezetvédelmi Program 

Kakucs nem rendelkezik települési környezetvédelmi programmal. Az ITS-ben meghatározott 
fejlesztések tekintettel vannak a környezetvédelmi érdekekre. Számos ITS-javaslat - napelempark 
létesítése Kakucson, az energiahatékonyság javítása, közterület és zöldterületbővítés, felszíni 
vízrendezés, a természeti értékek megőrzése, tanösvény létesítése - a településen érvényesítendő 
környezetvédelmi célok elérését közvetlenül és konkrétan előmozdítja. Ugyanakkor az ITS - 
műfajából adódóan - kitűz olyan gazdaságfejlesztési célokat is, amelyek Kakucs gyarapodását, a 
munkahelyteremtést, a gazdasági bevételeinek növekedését irányozzák elő, ami a már korábban 
kijelölt gazdasági területek tényleges igénybevételét teszi szükségessé. Ez esetben azonban az ITS a 
környezetállapotot nem rontó, modern ágazatoknak, illetve a gyümölcságazathoz kapcsolódó 
feldolgozó tevékenységeknek ad prioritást. A zöldenergia előállítása is az ITS projektjei között 
szerepel. Ezek a tervezett beavatkozások elősegítik egy majdani települési környezetvédelmi 
programban is a célok meghatározását. 

 

 

4.2. BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

4.2.1. A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezet célja annak bemutatása, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan és 
milyen mértékben segíti elő a megalapozó vizsgálatban meghatározott helyi problémák 
mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a település definiált adottságaira. Az 
alábbi táblázatokban összefoglalva kerültek bemutatásra a tematikus célok, valamint a problémák és 
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adottságok közötti összefüggések. Ezek erősségét egy 0-3 fokozatú skála jelöli, ahol a „0” a 
kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelenti. A problémák és az adottságok a 
Megalapozó vizsgálat helyzetelemzése alapján kerülnek azonosításra. 

Ahogy a lenti összefoglaló-értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a 
település legfontosabb célkitűzése a helyi mezőgazdasági adottságokra alapozó gazdaságfejlesztés, 
valamint új iparágak betelepítése, ezáltal munkahelyteremtés és az ingázás csökkentése, továbbá a 
turizmuságazat bevételtermelő fejlesztése, valamint az életminőség érdemi javulását eredményező 
fejlesztések. A meglévő értékek megőrzése, bemutatása és jövedelmezővé tétele, és új értékek és 
vonzerők megalkotása mind a természeti, mind az épített örökséget tekintve szintén lényeges 
aspektus. 

A célok elérése során - amint ez az alábbi második táblázatból látszik - a település legnagyobb 
mértékben mezőgazdasági adottságaira, önkormányzati tulajdonban lévő potenciális fejlesztési 
(gazdasági, rekreációs) területeire és a turizmus beindítására alkalmas sokrétű erőforrásra 
támaszkodhat. A középtávon megvalósítandó fejlesztések jelentős része a gazdaság dinamizálására 
irányul és a meglévő - ma még gyakorlatilag alig hasznosított - lehetőségekre épít. A 
gazdaságfejlesztésen belül az adottságok elsősorban az élelmiszeripari fejlesztésekre, illetve 
rekreációs fejlesztésekre és kapcsolódó ágazatok megtelepítésére sarkallják a települést. 
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A középtávú tematikus célok és a települési problémák kapcsolatai 

                  TEMATIKUS  
                      CÉLOK 

 

 

 

TELEPÜLÉSI PROBLÉMÁK 

G1 - Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség 
fokozása 

G2 - Speciális helyi 
termékek előállítása, a 
termékek előállítását 
biztosító feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott értékű 
élelmiszergazdaság 

G3 - Turisztikai 
arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, 
bevételtermelő 
programcsomagok 

T1 - Az emberek 
életminőségét javító, a 
szolgáltatási színvonalat 
emelő infrastruktúra és 
intézményfejlesztés 

K1 - Településközpont 
funkcióbővítése, és az 
egész település arculati 
fejlesztése 

K2 - Természeti környezet 
és a turisztikai vonzerőt 
biztosító kultúrtörténeti 
értékek megőrzése 

népesség elöregedő jelleget mutat 2 1 1 2 2 1 

fiatal, képzett réteg elvándorlása 3 2 2 3 3 2 

helyi munkalehetőségek szűkösek 3 3 3 1 1 1 

a helyi gazdaságban a 
mezőgazdasági termelés 
meghatározó, ez a helyben 
megtermelhető jövedelmeket 
behatárolja 

3 3 3 1 1 1 

kevés a helyi munkalehetőség, a 
lakosság többsége naponta 
ingázik 

3 3 2 2 2 2 

a településen áthúzódó fő utca 
mentén nincs karakteres funkció, 
ami megállítaná az átutazókat a 
településen 

1 0 3 2 3 2 

közösségi terek hiánya, 
játszóterek hiánya 1 0 2 3 3 1 

felújításra, korszerűsítésre 
szoruló iskolaépület és bővítendő 
sportcsarnok 

1 0 2 3 3 1 

szálláshelykínálata szegényes, 
szűkös 0 1 3 1 2 2 
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turizmusból származó bevételek 
minimálisak, elmaradnak a 
lehetőségektől 

0 1 3 1 3 3 

a gazdasági területfejlesztések 
megvalósíthatóságának korlátai, 
melyet az M5 autópálya szerkezeti 
osztottsága, leágazás hiánya okoz 

3 0 0 0 1 0 

 

 
A középtávú tematikus célok és a település adottságainak kapcsolatai 

                  TEMATIKUS  
                      CÉLOK 

 

 

 

TELEPÜLÉSI ADOTTSÁGOK 

G1 - Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség 
fokozása 

G2 - Speciális helyi 
termékek előállítása, a 
termékek előállítását 
biztosító feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, 
nagyobb hozzáadott értékű 
élelmiszergazdaság 

G3 - Turisztikai 
arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, 
bevételtermelő 
programcsomagok 

T1 - Az emberek 
életminőségét javító, a 
szolgáltatási színvonalat 
emelő infrastruktúra és 
intézményfejlesztés 

K1 - Településközpont 
funkcióbővítése, és az 
egész település arculati 
fejlesztése 

K2 - Természeti környezet 
és a turisztikai vonzerőt 
biztosító kultúrtörténeti 
értékek megőrzése 

fejlesztések iránt elkötelezett 
önkormányzat 3 3 3 3 3 3 

növekvő népesség, az 
évtizedeken át tartó pozitív 
migrációs trend máig kitart 

2 2 2 3 3 2 

jó termőképességű 
termőterületek, jó alapokkal 
rendelkező mezőgazdaság 

0 3 1 0 0 1 

gyümölcstermesztés kultúrája 
megvan, jelentős a 
mezőgazdasági munkaerő 
termesztési tapasztalata 

0 3 2 0 0 1 

gazdaságfejlesztési célra 3 3 3 0 0 0 
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rendelkezésre álló önkormányzati 
tulajdonú földterületek  

a sport-turisztikai-rekreációs 
területek fejlesztési területei 
növekednek 

0 0 3 3 0 0 

megfelelő kapacitásokkal 
rendelkező oktatási-nevelési 
infrastruktúra 

2 2 2 3 2 1 

a község összközműves ellátása 
befejeződött, az ellátottság teljes 
körű 

2 1 2 3 3 1 

jó kapcsolat az egyházakkal, civil 
szervezetekkel, aktív közösségi 
élet, rendezvények a faluban 

0 1 3 3 3 3 
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A jövőkép, a célok és a projektek rendszere 
JÖ

VŐ
KÉ

P Kakucs vonzó, nyugodt, lakóit és vendégeit alapfokú intézményekkel és egyéb szolgáltatásokkal magas színvonalon ellátó, kellemes lakókörnyezetet és a szabadidőeltöltés változatos 
formáit biztosító, fejlődő település, amely stabil, több lábon álló helyi gazdasággal rendelkezik, és természeti adottságait és épített értékeit, továbbá kedvező fekvését kihasználva tágabb 

térségével együttműködve fejlődik 

              

TE
MA

TI
KU

S 
CÉ

LO
K 

G1 - Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség 

fokozása 

 

G2 - Speciális helyi 
termékek előállítása, a 
termékek előállítását 

biztosító feldolgozóipari 
kapacitások bővítése, 

nagyobb hozzáadott értékű 
élelmiszergazdaság 

 

G3 - Turisztikai 
arculatfejlesztés és 

kínálatbővítés, 
bevételtermelő 

programcsomagok 

 

T1 - Az emberek 
életminőségét javító, a 

szolgáltatási színvonalat 
emelő infrastruktúra és 

intézményfejlesztés 

 

K1 - Településközpont 
funkcióbővítése, és az 
egész település arculati 

fejlesztése 

 

K2 - Természeti környezet 
és a turisztikai vonzerőt 
biztosító kultúrtörténeti 

értékek megőrzése 

            

Kulcs-
projektek 

  10., 11., 12.  13., 14., 15., 16., 17.       

Hálóza-
tos 

projektek 
    18., 19.  20., 21.    22. 

Akció-
területi 

projektek 
7., 8.      2., 3., 4., 5., 6., 9.  1.   

Egyéb 
projektek 

28.  25.    23., 26., 27.    24. 

Megjegyzés: A Projektek sorszám és cím szerinti felsorolását lásd korábbi fejezetekben 
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5. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KOCKÁZATAI 

A megvalósíthatóság kockázatainak azonosítása és azok kezelési tervének, stratégiájának célja a 
prevenció, a kockázati tényezők hatásainak minimalizálása. A lehetséges kockázatokat két fő 
szempont szerint csoportosíthatjuk: 

• az ITS tervezett lebonyolítását veszélyeztető belső kockázatok (helyi társadalom, gazdasági 
szempontok) 

• a tervezett vagy az ITS által javasolt beavatkozások megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát 
veszélyeztető külső kockázatok (politikai tényezők, szabályozási környezet, gazdasági 
trendek, stb.). 

A kockázatok kezeléséhez szükséges megbecsülni a bekövetkezés valószínűségét, az esetleges 
bekövetkezés hatásait, azok befolyását a stratégia sikerességére, valamint azok korrekcióját. 

Az előzetesen felmért kockázatokat valószínűségük és hatásuk alapján kockázati szintekhez szükséges 
rendelni: 

• az alacsony kockázati szintű tényezőket ellenőrizzük 
• a közepes kockázati szintű tényezőket folyamatosan figyeljük és szükség esetén 

beavatkozunk 
• a magas kockázati szintű tényezőket lehetőség szerint megelőzzük vagy hatásukat 

intézkedésekkel csökkentjük. 

A kockázatok kezeléséhez a tervezett intézkedések előkészítő fázisában részletes kockázatkezelési 
terv készítendő, amit a megvalósítás folyamán szükség esetén aktualizálni kell. A kockázatkezelési 
terv az alábbi elemeket tartalmazza: 

• a kockázatok meghatározása és dokumentálása 
• a kockázatok rangsorolása azok bekövetkezési valószínűségeinek és hatásainak elemzése, 

vagy becslése és összerendelése alapján 
• az azonosított kockázatok projektcélokra gyakorolt hatásának elemzése 
• akciók kidolgozása a fenyegetettségek csökkentése és a projektcélok elérését pozitívan 

befolyásoló kockázatok erősítése érdekében, valamint a bekövetkező kockázati események 
miatt szükségessé való intézkedések megtervezése 

• kockázatkezelési akciók kidolgozása 
• a beazonosított kockázatok nyomon követése, a megmaradó kockázatok figyelése  
• a kockázatkezelési akciók és intézkedések végrehajtása és ezek hatékonyságának 

kiértékelése. 
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Kockázat megnevezése Várható hatása, következménye Valószínűség Hatás Megelőző / korrekciós intézkedés 

Pénzügyi, gazdasági jellegű kockázatok 
P1 - A tervezett intézkedés pénzügyi 
fedezete nem áll rendelkezésre 

Az intézkedés megvalósítása elhúzódik, elmarad. magas magas Pályázatok benyújtása, támogatás igénylése, a 
költségvetés felülvizsgálata. 

P2 - A területre nem települnek be 
ipari cégek, nagyfoglalkoztatók, így 
nem jönnek létre új munkahelyek 

A fiatalok elvándorlása, elöregedő népesség, 
gazdasági leépülés. 

közepes magas Ipari területek kijelölése, adókedvezmények 
biztosítása, fejlesztések iránt elkötelezett 
önkormányzat, infrastrukturálisan fejlett Ipari Park 
létrehozása 

P3 - A turisztikai potenciálban nem 
látnak további perspektívát a 
befektetők 

A turisztikai célú látogatók száma csökken az egyre 
alacsonyabb szolgáltatási színvonal okán. 

közepes magas Ösztönző kampányok bevezetése, turisztikai stratégia 
kialakítása, adókedvezmények biztosítása, 
együttműködő önkormányzat. 

P4 - Nem a település érdekeit 
szolgáló közlekedési fejlesztések 
valósulnak meg a megyében, az 
utak állapota tovább romlik. 

A települések elérése a környező 
megyeszékhelyektől tovább romlik, a települések 
közötti kapcsolat a hiányos infrastruktúra okán 
megszűnik, a népesség a fejlettebb területekre 
vándorol, a befektetők elmaradnak. 

magas magas A közútfejlesztésekre támogatás igénylése, a 
költségvetés felülvizsgálata, közlekedésfejlesztési 
tervek és stratégiák elkészítése. 

P5 - Az önkormányzatok 
költségvetési finanszírozása negatív 
irányba változik. 

A kistelepülések gazdaságilag összeomlanak, a 
népesség a fejlettebb területekre vándorol. 

közepes magas A költségvetés felülvizsgálata, tartalékképzés. 

P6 - Költségvetési támogatások 
csökkenése, elvonása, nem 
tervezhető központi intézkedések. 

Az önkormányzatok költségvetési hiánya okán 
létszámleépítések, megszorítások. 

alacsony közepes A költségvetés felülvizsgálata, támogatások igénylése, 
tartalékképzés. 

Jogi, intézményi jellegű kockázatok 
J1 - A forrást jelentő pályázatok nem 
jelennek meg vagy 
feltételrendszerük nem teszi 
lehetővé azok elérését. 

A tervezett intézkedések nem valósulnak meg. közepes magas Tartalékképzés, a tervezett intézkedések 
felülvizsgálata, priorizálása, befektetők ösztönzése. 

J2 - A jogszabályok, fenntartói, 
felügyeleti rendelkezések és egyéb 
szabályok korlátozhatják a kívánt 
tevékenységek terjedelmét. 

A tervezett intézkedések nem vagy csak részben 
valósulnak meg. 

alacsony közepes A tervezett intézkedések felülvizsgálata az esetleges 
jogszabályi környezet változása okán. 

J3 - A jogi szabályozási, politikai, A szabályozások követhetetlenné válnak, hibás alacsony közepes A jogi szabályozási, politikai, gazdasági környezeti 
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gazdasági stb. környezeti 
változásokat nem követik a belső 
szabályozások.  

döntések születnek. változások folyamatos nyomon követése, gyors 
reagálás. 

J4 - A szabályozási környezet túl 
gyakran változik, a szabályozás és a 
gyakorlat különbözik, eltérő 
jogszabály-értelmezés, az 
intézmények nem értesülnek időben 
a vonatkozó jogszabályok köréről, 
változásairól.  

A szabályozások követhetetlenné válnak, hibás 
döntések születnek 

alacsony közepes A jogi szabályozási, politikai, gazdasági környezeti 
változások folyamatos nyomon követése, gyors 
reagálás, intézményen belüli képzések. 

Társadalmi jellegű kockázatok 
T1 - Csökkenő lakónépesség A fiatal, tanult munkaerő elvándorol, a társadalom 

elöregszik. 
magas magas Befektetők, cégek térségbe vonzása, a gazdasági 

környezet vonzóvá tétele. 
T2 - Fokozódó, erősödő konfliktusok 
a többségi és a kisebbségi 
társadalom között, szegregációs 
folyamatok megindulása. 

Növekszik a bűncselekmények száma, elégedetlen 
lakosság, a lakónépesség elvándorlása. 

alacsony közepes Szegregációs terv készítése, a szegregátumok 
felszámolása. 

T3 - Növekszik a gépjárműhasználók 
aránya 

Csökken a kerékpárosok és közösségi közlekedést 
használók száma, nő a légszennyezés. 

alacsony közepes A közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése, 
kerékpárutak építése, biztonságos gyalogos 
közlekedés feltételeinek megteremtése. 

T4 - A felsőfokú végzettségű vagy 
szakképzett munkaerő száma 
tovább csökken. 

A térségbe nem érkeznek további befektetők, nem 
települnek be cégek, nagyfoglalkoztatók. 

közepes magas Munkáltatói igény szerinti oktatások, képzések, 
tanfolyamok szervezése. 
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A kockázatok besorolása a kockázat mértéke szerint 
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P1; P4; T1; 
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 P2; P3; P5;  
J1; T4; 

ala
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…. 
 
 
 

 
 
P6; J2; J3; J4; T2; T3;  

 

  alacsony közepes magas 
  Hatás 

 

Kritikus kockázat, cél a megelőzés 

Közepes kockázat; figyelemmel kísérendő 

Alacsony kockázat, nem igényel jelentősebb erőforrásokat 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI 
JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

Az Önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott és előírt eszközökkel segíti a 
településfejlesztést, így mindenekelőtt ide sorolható a tervezett fejlesztések megvalósításának jogi 
(és részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok, a Képviselő-testület 
által hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési szabályzat, vagyonrendelet, költségvetési 
rendelet, településképi rendelet, stb.). Ezeket egészítik ki a jogszabályi kötelezettséget nem 
feltétlenül jelentő stratégiák, koncepciók, amelyek a társadalmi, gazdasági élet egy-egy 
részterületének fejlesztési irányait határozzák meg (pl. az új közösségi ház-kulturális központ tervei, 
készíthető turisztikai fejlesztési koncepció, stb.). 

A nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek körébe tartoznak: 

- a szabályozási tevékenységek,  
- településfejlesztési és -rendezési szerződések,  
- ingatlangazdálkodás 
- településmarketing célú tevékenységek,  
- helyi kedvezmények biztosítása (magántőke mobilizálása érdekében) 
- koordinációs és egyeztetési mechanizmusok kialakítása és működtetése 

Kakucs Önkormányzata ezidáig nem alakított ki stratégiai mélységű tervet a település rehabilitációs 
és fejlesztési tevékenységében alkalmazandó módszerekről, azonban vannak már sikeresen 
alkalmazott módszerek, amelyekkel a község a jövőben is élni kíván. 

A stratégia megvalósulását szolgálhatja az önkormányzati vagyonnal (ingatlanokkal) történő 
hatékony vagyongazdálkodás. Ennek érdekében szükségessé válhat a vagyonelemek racionalizálása: 
a forgalomképes vagyon áttekintése és a vagyonelemek összevetése a stratégiai, illetve operatív 
fejlesztési célokkal. Ennek eredményeként egyes vagyonelemek értékesítésére, illetve új 
vagyonelemek megszerzésére (megvásárlására) kerülhet sor annak érdekében, hogy a rendelkezésre 
álló vagyon a fejlesztési célok érdekében jobban hasznosítható legyen. A településfejlesztési célok 
szempontjából az alábbi területekre célszerű figyelmet fordítani: 

- az önkormányzati tulajdonban lévő Gksz besorolású övezetben a töltőállomás, napelempark 
és a drón innovációs központ, illetve további vállalkozások megtelepítése 

- a gazdasági célú területek közművesítése, kiajánlása 
- önkormányzati tulajdonú ingatlanokon rekreációs fejlesztések (rekreációs park) 
- a leginkább perspektivikus és a település céljaihoz nagymértékben hozzájárulni képes 

projektek esetében indokolt lehet, ha az Önkormányzat stratégiai befektetésekkel is elősegíti 
a projekt megvalósulását. 
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Az Önkormányzat adópolitikája egyrészt a tervezett önkormányzati fejlesztésekhez szükséges saját 
erő biztosítása miatt fontos szempont, másrészt azonban a befektetésösztönzési és 
vállalkozástámogatási célok megvalósításának is fontos eszköze. Ennek érdekében továbbra is fontos 
szempont, hogy a helyi adók rendszere legyen kiszámítható, és az ne veszélyeztesse a vállalkozások 
működését. 

A nagyobb adóbevétel természetesen az önkormányzati gazdálkodás stabilitása szempontjából 
kívánatos, azonban ezt semmiképpen sem új adók bevezetésével vagy a meglévők növelésével 
célszerű elérni. Az adóbevételek növekedése sokkal inkább várható az új befektetők megjelenésétől a 
gazdasági területen (szolár park, drón innovációs központ, stb.), feldolgozóipari vállalkozások ide 
vonzásától, a turizmuságazatban termelődő növekvő bevételekből, illetve a már itt lévő vállalkozások 
megerősítésétől. 

Az ITS-ben kijelölt településfejlesztési célok elérése és a konkrét beavatkozások sikere érdekében 
szükséges a település egységes marketingstratégiájának kidolgozása, e mentén pedig az eredményes 
marketingkommunikáció működtetése. A marketingstratégia sarkalatos pontja: az Ország Közepe 
Többcélú Kistérségi Társuláshoz, illetve az M5 mentén kialakuló gazdasági tengelyhez való 
kapcsolódásból származtatható előnyök kihasználása. 

Az ITS lebonyolíthatósága érdekében a településnek a meghatározott általános marketingstratégiai 
iránynak megfelelően nagyobb nyilvánosságot kell biztosítania az ITS-ben foglalt fejlesztéseknek a 
lakosság körében és a megvalósításban való vállalkozói részvételt illetően egyaránt. A választott 
eszközök segítségével a belső és külső célcsoportokhoz szükséges eljuttatni az ITS tartalmának 
vonatkozó információit. Minden információt meg kell adni a szándékolt fejlesztésekről és az azokhoz 
kapcsolódó konkrét befektetési lehetőségekről a potenciális befektetők számára. 

Az Önkormányzat a helyben vagy a térségben tevékenykedő ingatlanfejlesztőkkel kölcsönösen 
előnyös településfejlesztési megállapodások megkötésére törekszik. Ezen egyezségek célja, hogy a 
Képviselő-testület építési jogokat keletkeztető - településszerkezeti tervi, szabályozási tervi 
jóváhagyásáról szóló - döntései nyomán felértékelődő területek ingatlan-értékkülönbözetének egy 
része az Önkormányzat közcélú fejlesztéseire legyen fordítható. Az ilyenfajta - Önkormányzat és 
magánbefektetők között létrejövő - megállapodások megfelelő formáját jelenti a településrendezési 
szerződés. A megegyezések eredményeképp a település közcélra - pl. zöldfelület, parkolók, játszótér 
létesítése, intézményfejlesztés céljára - felhasználható telkekhez, ingatlanokhoz jut, esetleg a 
vállalkozó konkrét fejlesztést, illetve fejlesztési források biztosítását ajánlja fel.  

Kakucsnak elemi érdeke, hogy a befektetőkért folytatott települések közötti versenyben jobb 
pozícióba kerüljön hasonló adottságú riválisainál. Ennek módszere - a területekre célirányosan 
kidolgozott marketing mellett - befektetővonzó ösztönzők alkalmazása, helyi adókedvezmény 
nyújtása, településrendezési szerződések megkötése. Hasonlóan - az agglomerációs övezettől nem 
túl nagy távolságban - az M5 vonalán, Budapest vonzáskörzetében lakóhelyet kereső új beköltözők 
számára is versenyképessé és vonzóvá kell tenni a települést. A kedvezményes telekvásárlási 
lehetőségek hosszabb távon bőségesen megtérülhetnek mind társadalmi, mind gazdasági 
értelemben. A településre beköltöző jól képzett, biztos egzisztenciával rendelkező aktív családok a 
település prosperitását emelik. 
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6.2. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

A stratégia sikere nagymértékben múlik azon, hogy sikerül-e olyan jól működő és hatékony szervezeti 
megoldásokat kialakítani, ahol a szervezet minden tagja (szervezeti egység és személy) megfelelő 
kompetenciákkal bír és egyrészt képes a stratégia egészének folyamatos kontrolljára, szükség esetén 
a korrekciós intézkedések meghozatalára, másrészt a stratégia hatékony operatív végrehajtására. 
Ennek megfelelően a szervezeti kereteket két szinten, a stratégiai és operatív menedzsment szintjén 
szükséges vizsgálni. 

A stratégiai menedzsment fő feladatai: 

 Az ITS megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Ennek keretében az 
elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt eredményeinek és 
hatásainak értékelése, az ITS által kitűzött célok teljesülésének figyelemmel kísérése. 

 A településfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának 
figyelemmel kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre 
gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése. 

  A helyi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 
beépítése az ITS cél- és eszközrendszerébe. 

A stratégai menedzsment szervezeti kereteit egyrészt az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítettek 
szerint, az általános gyakorlatnak megfelelően a település Polgármestere, Képviselő-testülete adják, 
amelyek egyben a szükséges döntési kompetenciával is rendelkeznek. 

A társadalmi partnerek bekapcsolását biztosítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésein 
tanácskozási joggal vehetnek részt a különböző társadalmi szervezetek képviselői. 

Az ITS kidolgozása, megvalósítása INTEGRÁLT jellegénél fogva többszereplős és erős koordinációt 
igénylő feladat. A településfejlesztés felelőse és döntéshozója - az önkormányzatokról szóló 
törvénnyel összhangban – a Képviselőtestület. A Polgármester, a Jegyző, a civil szféra egyes 
szakterületeinek kiemelt képviselői, illetve a szakmai szervezetek képviselői bevonásával javaslatot 
tesz a Képviselő-testület számára a közép- és hosszú távú településpolitikai célok megvalósítására. 

Az operatív menedzsment alapvető feladata: 

 a stratégiai célok érdekében hozott intézkedések megvalósítása, azaz lényegében a 
projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátása, beleértve a monitoring részét 
képező adatgyűjtést, elemzést is. 

Az ITS sikeres végrehajtásnak feltétele, hogy a településfejlesztésért felelős, illetve abban szerepet 
vállaló szervezetek vezetői és munkatársai: 

- vegyenek részt a dokumentum elkészítésében, 
- legyenek tisztában annak tartalmával, tartalmi összefüggéseivel, 
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- lássák át a teendőket, kommunikáljanak a megvalósításban részt vállaló partnerekkel, 
- legyenek naprakészek az érintett szakpolitikai változások tekintetében (települési és országos 

szinten), 
- kövessék a finanszírozhatóságot meghatározó pályázati feltételrendszereket, 
- legyenek rugalmasak a tevékenységek priorizálása tekintetében. 

Kakucson Településfejlesztő Társaság ezidáig nem került felállításra. A szervezet alaptevékenysége a 
településfejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása lenne. Létrehozásával az ITS-ben 
megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, a stratégia időszakos felülvizsgálata, az 
akcióterületi tervek előkészítése biztosítható. A Településfejlesztő Társaság feladata a projektek 
lebonyolítása, a tervezési szakasztól kezdve a közbeszereztetésen át az adott projekt monitoringjáig. 
A Településfejlesztő Társaság tevékenységi köre: 

- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
- Szerződések előkészítése az önkormányzat részére a tervezési, megvalósítási, monitoring és 

ellenőrzési feladatokra 
- A tervezési folyamatok lebonyolítása  
- Közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozók építési tevékenységének koordinálása 
- Adminisztratív feladatok ellátása 
- Önkormányzat beruházásában megvalósuló tevékenységek koordinálása 
- Pénzügyi egyensúly biztosítása 
- Kapcsolattartás az önkormányzattal, lakossággal, bankokkal 
- Partnerség és PR tevékenység 
- Műszaki ellenőrzés 
- Jelentések elkészítése. 

Településfejlesztő Társaság létrehozása hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb és nem utolsó 
sorban piaci szemléletű menedzsmentet biztosít. A társaság középtávon olyan forrás és tervezési 
koordinációt valósít meg, mely révén az önkormányzat településfejlesztési tevékenységei 
tervezhetők lesznek, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá válik, és lehetőséget teremt a magántőke 
bevonására. 

 

 

6.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
JAVASLATOK 

Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája alapvetően a település fejlesztését alapozza meg, 
azonban olyan céllal és szemlélettel készült, hogy a Stratégia több vonatkozásban is hatással lesz a 
térség további településeire is. Az ITS több olyan, a településfejlesztés kompetenciájába tartozó 
témakört is tárgyal, amelyek a közigazgatási határon túl is éreztetik majd hatásukat (pl. térségi 
kerékpárút Dabas, Újhartyán irányába, munkahelyteremtő beruházások). 
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Tekintettel arra, hogy a térség fejlesztésének elvárt irányai ismertek a település számára, így az ITS 
tervezése során mód nyílt a térségi szempontok figyelembevételére is. E munka eredményeként 
Kakucson olyan középtávú stratégia került megfogalmazásra, amelynek megvalósulása nemcsak az itt 
élők számára hasznos, de a térség egész népessége számára előnyös lehet (innovatív iparágak 
megtelepítése, munkahelyteremtés, gyümölcsfeldolgozás, turizmusfejlesztés, térségi kerékpárutak). 
 
A település céljait javasolt összehangolni a térség más településeinek céljaival. Az Önkormányzatnak 
tudatosítania kell a térség településeivel, hogy Kakucs céljainak megvalósulásával milyen típusú 
fejlesztések veszik kezdetüket a településen. Kakucs agrárgazdaságának és az erre épülő 
feldolgozóiparnak a dinamizálása, a modern iparágak megjelenésével létesülő tervezett új 
munkahelyek és a turizmus komplex fejlesztése feltétlenül településhatáron túlmutató jelentőségűek 
lesznek, hiszen a létrejövő új munkahelyek - természetesen a helyi lakosság mellett - a térség több, 
hagyományosan magas ingázó lakossággal rendelkező települései vonatkozásában is 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiac bővüléséhez, a napi munkába járás távolságának csökkentéséhez. 
Az új turisztikai helyszínek, rekreációs lehetőségek, sportolási lehetőségek, programkínálat szintén 
vonzó lehet a térségben is. Az ITS-ben megfogalmazott turisztikai tárgyú fejlesztési célok 
megvalósítása akkor lehet eredményes, ha létrejön a térségi önkormányzatok közötti egyetértés 
(Dabas, Újhartyán, Inárcs) és összhang a szükséges beavatkozások tekintetében. Így a 
turizmusfejlesztés térségi rendszerbe szervezése jöhet létre. Ehhez az érintett önkormányzatok 
együttműködését meg kell valósítani.  
 
A továbbiakban javasolt, hogy Kakucs – Képviselő-testület által jóváhagyott - ITS dokumentuma 
stratégiai fejezetének tartalma kerüljön egyeztetésre az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
településeivel annak érdekében, hogy a közös feladatok és az együttműködési lehetőségek 
megerősítést nyerjenek. 
 
A jövőkép megvalósításához mindenekelőtt a fenntartható gazdasági fejlődést kell elindítani, amely 
biztosítja az Önkormányzat bevételeinek növekedését. Mindezzel a lakosságnak biztos megélhetést, a 
vállalkozások számára pedig biztos alapokon nyugvó fejlődési lehetőséget lehet kínálni. Cél a jelenleg 
még viszonylag egysíkú és alacsony jövedelemtermelésű gazdaság átalakítása, vertikum kiépítése, 
valamint a turizmus bevételtermelő képességének növelése. A gazdaság fellendítése mellett - a 
keletkező többletbevételeket is számításba véve - kiemelten kell foglalkozni az intézményfejlesztési, 
településarculati kérdésekkel. Ezek megvalósításán keresztül érhető el a hosszú távon biztos 
megélhetést és a lakosság helyben maradását szolgáló modern gazdaság, agrárvertikum és a 
turizmuságazat megerősödése és kiszélesítése Kakucson. 
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6.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 
helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok 
elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt 
(pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), részint a 
külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok 
teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A 
hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan 
ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő szervezet 
számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 
mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 
biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján 
ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett 
hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a 
célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés 
okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az 
eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a 
tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a 
feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető 
el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment 
eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan 
működtetik. 

Kakucs ITS dokumentuma iránymutatást jelent a község elkövetkező években történő fejlesztéseinek 
vonatkozásában. Meghatározza a fejlesztés fókuszpontjait tematikus rendszerben és területi 
szempontból, azaz a településen belül is. Bármennyire is konkrét, projekt szintű megfogalmazásban 
tartalmazza a dokumentum a beavatkozásokat, figyelembe kell venni, hogy a külső feltételek és a 
belső adottságok átértékelődésével a stratégia tartalma és tevékenységeinek priorizálása 
megváltozhat. Az ITS rugalmas rendszer, tehát végrehajtásakor és eredményeinek áttekintésekor 
tekintetbe kell venni azokat a körülményeket, amelyek között a megvalósulás zajlott. 
Eredményességét az egyes időintervallumokban eszerint kell vizsgálni. 

Az ITS végrehajtásának menetét, dinamizmusát és eredményességét a rendszeren belül érdemes és 
javasolt felülvizsgálni bizonyos időközönként. A stratégia a 2014-2020 közötti tervezési időszakra 
javasolt fejlesztéseket tartalmazza (figyelembe véve az időbeni csúszást, emiatt 2017-től kezdődően 
és a 2020-as éven túlmutat, kb. 2023-ig). Az ITS az első olyan dokumentum Kakucs életében, amely 
ilyen struktúrában vette számba a szükséges beavatkozásokat, tehát biztosan elmondható, hogy az 
első „leltár” a teljesíthetőséghez képest több elemet tartalmaz. Azaz az ITS rögzít olyan középtávra 
szóló fejlesztési feladatokat is, amelyek megvalósulása a 2020-ig terjedő időszakot követően várható. 



Kakucs Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósítás eszKözei és nyomon követése 

81 

 

A belső monitoring feladata, hogy nyomon kövesse azoknak a stratégiai fontosságú 
beavatkozásoknak a megvalósulási ütemét, amelyek magukkal húzzák a többi elemet és egészében 
dinamizálják a települést. Kakucs esetében ilyen a két nagy vállalkozás (napelempark és a drón 
innovációs központ) megvalósulása és beindulása, továbbá a szálláshelyet is igénybe vevő 
turizmushoz, valamint az agrárgazdaság-élelmiszeripar fókuszú gazdaságfejlesztéshez kötődő húzó 
projektek megvalósulása. E stratégiai fejlesztési elemek sikere döntő, ezek nélkül több tervezett 
beavatkozás nem áll meg a saját lábán. Mindezek mellett a turisztikai arculatfejlesztés, az 
intézményfejlesztés és korszerűsítés, a szociális problémák enyhítése és a szolgáltatásfejlesztés is 
hasonló jelentőséggel bír. 

 

Eredmények áttekintése és értékelése: 

Az ITS átható monitoringja: a 2020-as évet követően kerül rá sor, amikor a következő EU tervezési és 
költségvetési időszakra kezd felkészülni a település. Ebben a fázisban már egyértelműen eldönthető 
lesz, hogy a dokumentumban lefektetett célok megvalósultak-e, az indikátorok teljesültek-e vagy 
sem. A monitoring tevékenység célja ebben a stádiumban az ITS sikerességének áttekintése és az új 
tervezési időszak feladatainak meghatározása. Annak érdekében, hogy ne ebben a stádiumban 
szembesüljön a település esetleges lemaradásaival, köztes időtávok beiktatása javasolt. 

Akciótervi periódusonként, azaz kétévente elvégzett monitoring (2018, 2020): amíg az ITS 
középtávon határozza meg a beavatkozásokat, az akciótervi időszakok kétéves bontásban újabb 
lehetőségeket nyitnak meg a település előtt. A kétéves periódus lezártával áttekinthetők az elvégzett 
feladatok a stratégia szintjén. A monitoring célja: felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős 
szervezet figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre, és összegezni az operatív szinten elvégzett 
feladatokat.  

Egyéves monitoring feladatok: Ebben az időintervallumban a monitoring feladata sokkal inkább a 
stratégia finomra hangolásának, azaz operatív feladatai végrehajtásának ellenőrzésére 
koncentrálódik. Az operatív feladatok elvégzése tartja irányban a rendszert. Feladat a számszerűsített 
indikátorok, valamint a hatás- és az eredményindikátorok időarányos megvalósulásának nyomon 
követése. A rövidtávú monitoring számot vet azzal, hogy éppen milyen projektek megvalósítása van 
folyamatban, azok milyen stratégiai célt szolgálnak (stratégiai, avagy másodlagos vagy áttételes 
fontosságúak) milyen stádiumban vannak a tervezett ütemezéshez képest, mi az esetleges lemaradás 
oka, és a lemaradás hogyan orvosolható. Az éves monitoring feladata ezen túlmenően a település 
területét, illetve tágabb térségét érintő egyéb fejlesztések jelentőségének és hatásainak értékelése. 
Szükséges a vonatkozó ágazati stratégiák esetleges megváltozásának nyomon követése, csakúgy, 
mint az időközben elkészült járási, megyei, és - amennyiben releváns - az országos területfejlesztési, 
területrendezési tervek hatásának értékelése. 

A rövidtávú monitoring-tevékenység célja, hogy a kisebb korrekciók elvégezhetők legyenek, mielőtt a 
lemaradás vagy a céloktól való eltérés jelentősebb nagyságrendet ölt. Ezen túl a kétéves - akciótervi - 
időszak végén nagyobb korrekciók, avagy esetlegesen teljesen új forgatókönyv szükségességét is 
megállapíthatja. 
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A monitoringon alapuló 
visszacsatolás

 

A monitoring rendszer felépítése, működése 

A fent bemutatott általános szabályokból adódóan a monitoring rendszer működtetése a stratégiai 
menedzsment és az operatív menedzsment számára egyaránt ad feladatokat. 

Az operatív menedzsment (hivatali szakapparátus) feladata a stratégia végrehajtásával kapcsolatos 
információk és adatok gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása, a célokhoz rendelt indikátorértékek 
alakulásának figyelemmel kísérése.  

E feladatok ellátásához részletesen meg kell tervezni az információgyűjtés és feldolgozás módját és 
technikáját, ami ugyancsak az operatív menedzsment feladata. Ennek keretében meghatározandó: 

• A pontos adattartalom: 

– egyrészt az indikátorokat, másrészt a Megalapozó vizsgálatban alkalmazott mutatókat, 
statisztikai adatok körét javasolt használni, 

– a monitoring kiterjed az egyes beavatkozások, projektek megvalósításának nyomon 
követésére is. Ennek adatigényét a konkrét projekt határozza meg, de az önkormányzati 
projektek esetében mindenképpen ki kell terjednie a tervezett ütemezés és 
projektköltségvetés kontrolljára is. 

• Az adatok forrása: 

– egyrészt az Önkormányzatnál egyébként is meglévő adatok szisztematikus figyelését és 
összegzését kell elvégezni (pl. szociális ügyek, település- és intézmény-üzemeltetési 
kiadások, adóbevételek), 

Célmeghatározás 
(célok korrekciója) 

Tervezés 
(tervmódosítás) 

  

Megvalósítás Kiértékelés 

  

Információgyűjtés 

  

  

  

  

Tervezési 
ciklus 

Végrehajtási 
ciklus 
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– másrészt szükséges beszerezni az egyéb szervezeteknél (pl. TDM szervezet) és külső 
adatforrásokból (elsődlegesen a KSH-tól) elérhető információkat (pl. idegenforgalmi 
adatok, vállalkozások száma és összetétele), 

– mindezek mellett pl. a lakosság vagy a településre látogató turisták véleményének, 
elvárásainak megismerése egyedi célirányos információgyűjtést is szükségessé tehet, pl. 
kérdőíves felmérés formájában. 

Az adatforrások kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy könnyen és minimális költségen elérhető 
adatokra támaszkodjon a monitoring. 

• Az adatfrissítés gyakorisága: ezt alapvetően az adattartalom determinálja; az önkormányzati 
adatok jellemzően folyamatosan frissíthetőek, míg pl. a KSH adatai tipikusan évenként frissülnek. 
Az egyedi adatgyűjtéseknek - egyebek közt azok költségigénye miatt - ugyancsak az éves, vagy 
annál ritkább alkalmazása célszerű. 

• Az adatok gyűjtése és tárolása: 

– A monitoring rendszerhez egy egyszerű elektronikus adatbázis kialakítása szükséges, ami 
a rendelkezésre álló kapacitások függvényében egy egyszerű Excel-táblától (tábla 
rendszertől) az összetettebb adatbázisig változatos formában valósulhat meg. 

– A hozzáférhetőség biztosítása és az adatbiztonság érdekében a felhőalapú megoldások 
preferálhatók. 

– Az adattárat úgy kell kialakítani, hogy különböző időpontokra és különböző területi 
egységekre vonatkozó adatok mindenkor rendelkezésre álljanak, lehetővé téve ezzel az 
időbeli és területi összehasonlításokat. 

Az operatív menedzsment az adatbázisban foglalt adatok feldolgozásával kétféle típusú jelentést 
készít és küld meg a stratégiai menedzsment számára: 

• tájékoztató jelleggel féléves gyorsjelentések néhány kiemelt jelentőségű területre vonatkozóan 
(pl. turistaforgalom, érdeklődő befektetők száma, feldolgozóipari vállalkozások száma). 

• éves áttekintő értékelés a stratégia előrehaladásáról, kitérve a külső környezet esetleges 
változásaira is (pl. jogszabályváltozások, intézményrendszeri változások). 

A stratégiai menedzsment a monitoring jelentések alapján:  

• évenként értékeli az előrehaladást, szükség esetén dönt a végrehajtás kisebb korrekcióiról (pl. 
módosítja az ütemezést, az intézkedések prioritási rangsorát, az alkalmazott szervezeti és 
koordinációs megoldásokat), 

• az Önkormányzat gazdasági programjához igazodóan átfogóan értékeli és felülvizsgálja a 
stratégia addigi megvalósulását, szükség esetén dönt a célok módosításáról. 

A fenti döntések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak ugyan, azonban fontos, hogy a 
monitoring során is érvényesüljön a partnerség egyebek közt a jelentések nyilvánosságával, vagy a 
testületi üléseket megelőzően a korábban említett konzultációs fórumok, bizottsági ülések 
összehívásával, tájékoztatásával. 
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Az indikátorok rendszere 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Ennek érdekében a 
stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat 
rendelünk. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek. 

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módja 
és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) az operatív 
menedzsment feladata. 

Az indikátorok a középtávú célok elérését mérik, így eredmény jellegűek. Célértékük meghatározása 
a várhatóan bevonható források nagyságrendi becslése alapján kell, hogy megtörténjen. Fontos 
annak szem előtt tartása, hogy a stratégia megvalósításához rendelkezésre álló forrás pontos 
mennyisége nem ismert teljes körűen, valamint nem ismert pl. a támogatásokból elérhető források 
pontos tematikus (ágazati) összetétele sem.  

Ennél fogva az ITS intézkedéseihez tartozó indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása a 
jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján igen nehézkes. Azoknál az indikátoroknál, 
ahol nem sikerült bázis- és célértékeket azonosítani, ott az ITS monitorozása (első éves 
felülvizsgálata) során kell majd azokat pótolni. Jelenleg az ITS-ben meghatározott indikátorok 
számszerűsített értékei helyett a várható/tervezett változást (növekedés, csökkenés, nem változik) 
szerepeltetjük az adott indikátorra vonatkozóan. Ezek a település törekvéseit fejezik ki, emellett az 
ITS végrehajtásának értékelését hivatottak segíteni.  
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A stratégia célrendszerének indikátorai 

Cél Indikátor megnevezése, definíciója Mértékegysége Tervezett 
változás Forrása (mérési módja) Mérés 

gyakorisága 
Átfogó cél 

Kakucs vonzó, nyugodt, lakóit 
és vendégeit alapfokú 
intézményekkel és egyéb 
szolgáltatásokkal magas 
színvonalon ellátó, kellemes 
lakókörnyezetet és a 
szabadidő-eltöltés változatos 
formáit biztosító, fejlődő 
település, amely stabil, több 
lábon álló helyi gazdasággal 
rendelkezik, és természeti 
adottságait és épített értékeit, 
továbbá kedvező fekvését 
kihasználva tágabb térségével 
együttműködve fejlődik 

Az átfogó cél elérésének mértéke - 
komplexitásánál fogva - a tematikus 
célokhoz rendelt indikátorok összességével 
mérhető. 

    

Tematikus célok 
G1 
Munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítés, az 
innovációs képesség fokozása 

- Előkészített, közművesített ipari-
gazdasági terület nagysága 

- A foglalkoztatás növekedése a 
támogatott vállalkozásoknál 

db 
 
 
teljes munkaidő egyenérték 

növekedés 
 
 
növekedés 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 

évente 
 
 

évente 

G2  
Speciális helyi termékek 
előállítása, a termékek 
előállítását biztosító 
feldolgozóipari kapacitások 
bővítése, nagyobb hozzáadott 
értékű élelmiszergazdaság 

- Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

- A foglalkoztatás növekedése a 
támogatott vállalkozásoknál 

- A vállalkozásoknak közpénzből 
nyújtott támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza nem 
térítendő támogatás) 

db 
 
teljes munkaidő egyenérték 
 
millió Ft (EUR) 
 
 
 
millió Ft (EUR) 

növekedés 
 
növekedés 
 
növekedés 
 
 
 
növekedés 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 

évente 
 

évente 
 

évente 
 
 
 

évente 
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- A kkv-k nettó árbevétele 

- A kkv-k exportárbevételének a 
teljes kkv árbevételhez viszonyított 
részaránya 

 
% 

 
növekedés 
 

 
Kakucs Önkorm., KSH 

 
évente 

G3 - Turisztikai 
arculatfejlesztés és 
kínálatbővítés, bevételtermelő 
programcsomagok  

- A foglalkoztatás növekedése a 
támogatott vállalkozásoknál 

- A vállalkozásoknak közpénzből 
nyújtott támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza nem 
térítendő támogatás 

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

- Hazai és nemzetközi turisták 
költésének növekedése 

- Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

- Létrehozott vagy helyreállított köz- 
vagy kereskedelmi épületek 

- Helyreállított lakóegységek  

teljes munkaidő egyenérték 
 
EUR 
 
 
 
látogatás/év 
 
 
 
 
millió Ft (EUR) 
 
 
km 
 
m2 

 
lakóegység 

növekedés 
 
növekedés 
 
 
 
növekedés 
 
 
 
 
növekedés 
 
 
növekedés 
 
növekedés 
 
növekedés 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 

évente 
 

évente 
 
 
 

évente 
 
 
 
 

évente 
 
 

évente 
 

évente 
 

évente 

T1 
Az emberek életminőségét 
javító, a szolgáltatási 
színvonalat emelő 
infrastruktúra és 
intézményfejlesztés 

- Létrehozott vagy helyreállított 
nyitott városi terek 

- A programokba bevont személyek 
száma 

- Támogatott civil szervezetek 
száma 

- Jobb idősügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

- A fejlesztés révén megújult 

m2 
 
fő 
 

 
db 
 

 

 

fő 
 
fő 

növekedés 
 
növekedés 
 
növekedés 
 
 

növekedés 
 
növekedés 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 

évente 
 

évente 
 

évente 
 
 

évente 
 

évente 
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oktatási-nevelési intézményekben 
tanulók száma  

- Akadálymentesített épületek 
száma 

- Kihelyezett közterületi kamerák 
száma 

 
 
db 
 

 

 

db 

 
 
növekedés 
 
 

növekedés 
 

 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 

 

Kakucs Önkorm., KSH 

 
 

évente 
 

 

évente 

K1 
Településközpont 
funkcióbővítése, és az egész 
település arculati fejlesztése 

- Létrehozott vagy helyreállított 
nyitott városi terek 

- A programokba bevont személyek 
száma 

- Támogatott civil szervezetek 
száma 

- Jobb idősügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

- A fejlesztés révén megújult 
oktatási-nevelési intézményekben 
tanulók száma  

- Akadálymentesített épületek 
száma 

- Kihelyezett közterületi kamerák 
száma 

m2 
 
fő 
 

 
db 
 

 

 

fő 
 
fő 
 
 
db 
 

 

 

db 

növekedés 
 
növekedés 
 
növekedés 
 
 

növekedés 
 
növekedés 
 
 
növekedés 
 
 

növekedés 
 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 

Kakucs Önkorm., KSH 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 
 
Kakucs Önkorm., KSH 
 

 

Kakucs Önkorm., KSH 

évente 
 

évente 
 

évente 
 
 

évente 
 

évente 
 
 

évente 
 

 

évente 

K2 
Természeti környezet és a 
turisztikai vonzerőt biztosító 
kultúrtörténeti értékek 
megőrzése 

- Támogatott civil szervezetek 
száma  

db 
 

növekedés Kakucs Önkorm., KSH évente 
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