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EGERSZALÓK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV 
 

1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV 

Egerszalók  tervszerű,  fenntartható,  valamint  gazdaságos  fejlesztése  és  üzemeltetése 

érdekében,  a  település  teljes  területére  kiterjedő,  a  környezeti,  társadalmi,  gazdasági 

adottságokra  alapozott,  a  2021.  évi  XXXIX.  törvényben  meghatározottak  szerinti 

településfejlesztési terv készül. 

Ez a településfejlesztési terv a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével rövid‐

,  közép‐  és  hosszútávra  rendszerbe  foglalja  a  településfejlesztési  célokat.  Tartalmazza 

Egerszalók  jövőképét,  a  jövőkép  megvalósítása  érdekében  szükséges  fejlesztési  célokat, 

feladatokat,  fejlesztési  akcióterületeket.  A  településfejlesztési  terv  ezen  túl  javaslatot  tesz  a 

fejlesztési  területek hasznosításának  jellegére, módjára az egyes  területek meghatározásával 

együtt. 

A  jövőkép  feladata  egyértelműen  és  integráltan  bemutatni  a  településfejlesztési  célok 

megvalósítását követően létrejövő jövőbeni állapotot, amely érdekében a településfejlesztési 

terv készül. 

A  jövőkép – amely  tulajdonképp a hosszú  távon elérni  kívánt állapot –  tartalmazza a  főbb 

településfejlesztési elveket, az ezeken alapuló távlati fejlesztési szándékokat, a környezet és a 

társadalom minőségének javítása céljából javasolt intézkedéseket.  

A  fejlesztési  terv  stratégiai  fejezete  határozza  meg  a  jövőkép  megvalósulása  érdekében 

szükséges  rövid‐,  közép‐ és hosszú  távú  fejlesztési  célokat,  azok összefüggéseit,  valamint a 

célokhoz  tartozó  fejlesztési,  beavatkozási  területeket  és  az  épített  és  természeti  örökség 

védelmének követelményeit. 

A  stratégiát  követő  cselekvési  program munkarész  tartalmazza  a  fejlesztési  feladatokat,  az 

önkormányzat által elfogadott tervek és gazdasági programok alapján. A fejlesztések pénzügyi 

tervét, ütemezését az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján foglalja össze a terv. 

A  tervezett  fejlesztések  a  fejlesztési  tervlapon  jelennek  meg,  amely  a  teljes  közigazgatási 

területre  meghatározza  a  fejlesztési  területeket,  a      fejlesztések  térbeli  összefüggéseit, 

valamint a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemek térbeli kialakítását. 

 

2. A JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA 

A  Fejlesztési  tervvel  együtemben  készített  Megalapozó  Vizsgálat,  a  helyzetelemzés  és 

helyzetértékelő munkarészek tartalmazzák Egerszalók gazdasági, társadalmi, infrastrukturális 

helyzetét, a településre jellemző folyamatokat. Ezen anyagok alapján jelen Településfejlesztési 

Tervben meghatározásra  kerül  Egerszalók  jövőképe  és  az  a  célrendszer,  ami  hosszú  távon 

iránymutatásul szolgál az egész helyi közösség és a település döntéshozói számára, s amely 

alapul szolgálhat különböző pályázatokhoz is.  



A jövőkép kidolgozásakor figyelembe lettek véve a magasabb rendű tervek, törvények a 2014‐

ben elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a 2021‐ 2027‐es időszakra 

szóló Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, stratégiai és operatív programja. Egerszalók 

2020‐2024  közötti  időszakra  készült  gazdasági  programjában  szereplő  fejlesztéseket  is 

tartalmazza a településfejlesztési terv. 

A  Heves  megyére  készült  koncepció  –  amely  összhangban  van  az  Országos  Fejlesztési  és 

Területfejlesztési Koncepcióval (OFTK), a térség jövőképét az alábbiakban összegezte: „Heves 

megye  a  megfelelően  képzett  és  képezhető,  egészséges  humán  tőkére  támaszkodó, 

innováció‐orientált,  versenyképes  és  kiszámíthatóan  fejlődő  gazdaságával,  természeti 

erőforrásainak  fenntartható  használatával  és  társadalmi  erőforrásainak,  közösségeinek 

folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével és egyre javuló közbiztonságával 2030‐

ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik.” Ennek a jövőképnek az elérését megvalósító 

program szlogenszerűen az alábbi módon fogalmazható meg: HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG 

HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ MEGYÉJE. 

Egerszalók  hosszútávú  elképzelése  egy  olyan  turizmuson  alapuló,  az  országos  hírnevet 

kihasználni tudó, ugyanakkor a helyi kisléptékű fejlesztések mentén létrejövő élő települési 

közösség megteremtése, mely megfelelő életkörülményeket és a táji adottságoknak megfelelő 

tájhasználat által biztos megélhetést képes nyújtani lakossága számára. 

A település jövőképének jelmondata:  

„Egerszalók a komplexitás, minőség és egyediség köz(ös)sége.” 

 

2.1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ FŐBB ELVEK 

Egerszalók  egyik  átfogó  célja  egy  olyan  hosszú  távú  településfejlesztési  elképzelés 

megvalósítása,  amely  a  településen  élők  életminőségének  átfogó  javítását,  a  lakosság 

korösszetételének  megtartását,  a  társadalmi  különbségek  csökkentését,  az  oktatáshoz,  az 

egészségügyi‐ és egyéb  szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítását 

tartja kiemelt feladatnak. Átfogó fejlesztési cél, hogy a falu, korszerű, az agglomeráció előnyeit 

és országos hírnevét kihasználni tudó lakóhellyé váljon. 

A gazdaság  több  lábra állításával a megélhetés biztosítása, a munkahelyek megőrzése és a 

foglalkoztatás növelése a cél. A legkézenfekvőbb gazdaságfejlesztési cél a táji adottságoknak 

megfelelő  tájhasználat.  A  mezőgazdasági  táj  művelése,  a  helyi  természeti  adottságok 

kihasználása a  turizmus alapjául  szolgál.  Jelenleg Egerszalók még őrzi a  település  története 

szerint hagyományos tájhasználati módokat, ugyanakkor az üdülő táj jellege egyre erősödik. 

A  borászat  és  ehhez  kapcsolódóan  a  borturizmus  a  második  legjelentősebb  gazdasági 

potenciálja  a  településnek  a  termálfürdő  mellett.  Ez  a  két  turisztikai  ágazat  jól  kiegészíti 

egymást.  A  településrendezési  eszközökben  lehetővé  kell  tenni  az  olyan  több  hektáros 

szőlőbirtokokra épülő, új pincészetek, borászatok létrejöttét, amelyek komplex szolgáltatást 

nyújtanak. 

Egerszalók  külterületeinek  földtakarékos  fejlesztése  az  értékes  termőföldek 



figyelembevételével  történhet.  Az  átlagosnál  jobb  minőségű  termőföldek  más  célú 

hasznosítása nem  javasolt. A külterületi  fejlesztéseket optimalizálni kell a hagyományos  táj 

szerkezet megőrzésével, és az olyan fenntartható táj használatok preferálásával, amelyek nem 

kívánnak indokolatlanul magas terheket. 

A  közterületek  egyszerre  biztosítják  a  mindennapi  életünk  áramlását,  és  adnak  alapot  a 

településképnek. Az egyes lehatárolt települési akcióterületeken belül egységes utcabútorok 

alkalmazandók, amelyek illeszkednek az adott karakterhez. 

Egerszalók  védett  épületei,  illetve  környezetük  többsége  viszonylagos  épségben maradt.  A 

település számára kitörési pont lehet az épített örökség bekapcsolása a turizmus rendszerébe. 

Kiemelt feladat a Sáfrány u. végén található barlanglakások megóvása, felújítása. 

 

A  településfejlesztés  alapját  a  fenntartható  fejlődés  környezeti,  társadalmi  és  gazdasági 

szempontjainak  érvényesítése  kell,  hogy  képezze.  Ez  különösen  az  alábbi  alapelvek 

figyelembevételét jelenti:  

Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok megteremtése és fenntartása:  

 demokratikus döntéshozatal, partnerség 

 a közösséget összetartó szolidaritás és a terhek igazságos elosztása,  

 a szegregáció elleni küzdelem és  

 testileg és lelkileg egészséges társadalom kialakulásának elősegítése  

 

Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése és fenntartása:  

 több lábon álló (diverzifikált) helyi gazdaság,  

 magas termelékenység  

 helyi  erőforrásokra  való  építkezés,  a  térségi  természeti‐,  gazdasági  és  emberi 

erőforrások  sajátosságainak  figyelembevétele  és  fenntartható  módon  való 

érvényesítése a település fejlesztése során  

 helyi kis‐ és középvállalkozások  

 integrált  szemlélet,  azaz  az  egymástól  elszigetelt  ágazati  beavatkozások  helyett 

integrált megoldások alkalmazása a fejlesztési célok szolgálatában 

 

Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése és fenntartása:  

 az autonóm település elveinek érvényesítése,  

 a jó minőségű termőföldek védelme,  

 ökológiai szempontból előnyös adottság megőrzése, tájhasználat tudatos alakítása 

 a természetes és épített környezet értékeinek védelme,  

 a zöldfelületek, rekreációra szánt területek növelése  

 

 

 



3. STRATÉGIA 

A Stratégia, a jövőkép megvalósítása érdekében tartalmazza a rövid‐, közép‐ és hosszú távú 

településfejlesztési  célokat,  utalva  azok  összefüggési  rendszerére,  valamint  a  területi  és 

ágazati célokkal való kapcsolatokra. 

Megnevezi a fejlesztési, beavatkozási területeket és kiemeli az épített és a természeti örökség 

védelmének követelményeit. 

 

3.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 

3.1.1. Egerszalók  népességmegtartó  és  népességvonzó  képességének  javítása  és 

kiegyensúlyozott társadalmi viszonyainak megteremtése  

Ezen  átfogó  célkitűzés  jegyében  Egerszalók  átfogó  célja  egy  olyan  hosszútávú 

településfejlesztési  elképzelés  megvalósítása,  amely  a  településen  élők  életminőségének 

átfogó javítását, a lakosság kedvező korösszetételének megtartását, a társadalmi különbségek 

csökkentését,  az  oktatáshoz,  az  egészségügyi‐  és  egyéb  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés 

esélyegyenlőségének  biztosítását  tartja  egyik  kiemelt  feladatának.    A  település  különös 

figyelmet  fordít  a  kiegyensúlyozott  társadalmi  viszonyainak  megteremtésére.  Ennek 

érdekében  a  megélhetésükben  tartósan  veszélyeztetett  társadalmi  csoportok  helyzetének 

hosszú  távú  javulására  komplex  –  munkavégzéssel,  önellátást  elősegítő  gazdálkodással  és 

képzéssel egybekötött – programok kidolgozása a cél.  

A település külön figyelmet fordít az Egerszalókról történő elvándorlás megállítására, a fiatalok 

községhez  való  kötődésének  elősegítésére.  Átfogó  fejlesztési  cél,  hogy  a  falu,  korszerű,  az 

agglomeráció előnyeit  és országos hírnevét  kihasználni  tudó  lakóhellyé  váljon. Ugyanakkor 

nem cél a településen új lakótelkek kialakíthatóságának biztosítása. A fejlesztés pedig akkor 

válik  sikeressé,  ha  a  döntéshozók  az  izgalmas,  dinamikus,  vonzó  életkörülmények 

megteremtésére törekszenek a helyi lakosság számára. Egy sikeres település életében egyre 

inkább  jelentős  szerepet  játszanak  az  alulról  jövő  kezdeményezések  támogatásai  és  a már 

meglévő szolgáltatások fejlődésének elősegítése.  

 

3.1.2. Több lábon álló gazdasági környezet fejlesztése  

Átfogó célja a településnek a gazdaság több lábra állítása, mindezzel megélhetés biztosítása, 

a  munkahelyek  megőrzése  és  a  foglalkoztatás  növelése.  Ehhez  a  helyi  adottságokra, 

sajátosságokra építő programok szükségesek. Egerszalók átfogó céljai közé tartozik a kis‐ és 

középvállalkozás‐barát  gazdasági  környezet  kialakítása,  valamint  innovatív 

foglalkoztatásösztönző  programok  a  fiatal  tehetségek  támogatására,  hogy  ötleteiket  a 

településen valósítsák meg. Ennek érdekében az innovációs rendszerbe olyan elemeket kell 

beilleszteni,  amelyek  elősegítik  a  fiatalok  önálló  munkáját,  saját  kutatási  témáik 

megvalósítását,  saját  vállalkozásuk  megszervezését.  Mindez  nemcsak  helyi  szintű  ágazati, 



vállalkozási  fejlesztéseket,  hanem  tájgazdálkodási  keretbe  illeszkedő,  a  helyi  adottságok, 

erőforrások  felmérésére  építő,  a  helyi  gazdaságot  szervezni  képes  szervezeti  rendszert, 

menedzsmentet  kíván.  Mindezek  fejlesztése  munkaalkalmakat  teremt  a  helyi  közösség 

számára.  A több lábon álló gazdaság megteremtése érdekében a környező településekkel való 

gazdasági  együttműködéseinek  a  javítása,  a  termelők  érdekeltségével  és  részvételével 

megvalósuló  kereskedelmi  hálózatok,  értékesítési  csatornák  kialakítása,  a  helyi  termelés, 

feldolgozás  és  fogyasztás  összehangolása,  a  gazdasági  tevékenységek,  tranzakciók  minél 

nagyobb körének térségen belül tartása az átfogó cél.  

 

3.1.3. Fenntartható, jó minőségű települési környezet kialakítása 

A táji adottságoknak megfelelő tájhasználat a legkézenfekvőbb gazdaságfejlesztési cél, melyet 

a  lehető  legnagyobb  mértékben  ki  kell  használni.  A  mezőgazdasági  táj  művelése,  a  helyi 

természeti adottságok kihasználása a turizmus alapjául is szolgál. A Nemzeti Vidékstratégiával 

összhangban – a vidéki polgárság megerősödését a több lábon álló, sokszínű vidéki gazdaság 

is  szavatolja.  A  tájak  jó  állapota  és  a  kor  színvonalának megfelelő  infrastruktúra  a  vidéket 

vonzó  lakhellyé és  turisztikai  célponttá  teszi.    Ennek megfelelően Egerszalók átfogó célja a 

megújuló energiák kihasználásának segítségével egészséges környezet fenntartása, az értékek 

megőrzése, a változatos területhasználat és a jól működő településszerkezet kialakítása. 

 

3.1.4. Táji adottságoknak megfelelő tájhasználat 

A  táji,  természeti  adottságok  vizsgálatakor  megállapítottuk,  hogy  Egerszalók  még  őrzi  a 

település története szerint hagyományos tájhasználati módokat, ugyanakkor a település üdülő 

táj jellege egyre erősödik. Az Egri‐ Bükkalja tagolt hegylábfelszínén, a Laskó‐patak völgyében 

elhelyezkedő település természetvédelmi, turisztikai, tájesztétikai és gazdasági szempontból 

is  kiemelkedő  értéket  képvisel,  kiváló  lehetőséget  biztosít  a  szőlő‐  és  gyümölcstermesztés 

mellett szántóföldi művelésre, legeltetésre is.  

Egerszalók  táji  adottságai  rendkívül  gazdag  lehetőséget  kínálnak  mind  természeti  értékek 

fenntartható kiaknázására épülő  turizmus, mind a mezőgazdasági  termelés  fejlesztésére. A 

településfejlesztési  koncepcióban  ezért  azt  kell  hangsúlyozni,  hogy  az  egyes  területek 

adottságainak leginkább megfelelő tájhasználat tudatos fejlesztésével kell a mainál kedvezőbb 

állapotokat  kialakítani.  Így  a  földterület‐  takarékos  fejlesztések,  termőföldek  védelme,  a 

termelési  adottságoknak,  a  termőhelyi  minőségnek  megfelelő  művelési  ág  alkalmazása,  a 

hagyományos  tájhasználatra  épülő  minőségi  élelmiszerek  és  szolgáltatások,  a  szőlészeti, 

gyümölcstermesztési és  feldolgozási, borászati  szektor  fejlesztése, a  tájkarakter védelme, a 

településkép védelme, valamint az ökológiai hálózat fejlesztése a fő irány. 

 

 

 

 



3.2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK RENDSZERÉNEK ÉS A CÉLOK ÖSSZEFÜGGÉSEI  

 

   



3.3.  INTEGRÁLT ÉS TEMATIKUS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK  

 

   



4. CSELEKVÉSI PROGRAM 

A Cselekvési Program meghatározza a célok megvalósításához szükséges rövid és középtávú 

feladatokat,  egyéb  tevékenységeket,  kijelöli  a  fejlesztési  területeket,  tartalmazza  az 

Önkormányzat által elfogadott gazdasági tervek, programok vonatkozó adatait, elemeit. 

A  Cselekvési  Program  egyúttal  tartalmazza  a  fejlesztések  ütemezését,  pénzügyi  tervének 

vázlatát, a település időszerű gazdasági programja alapján, valamint a vízrendezési feladatokat 

a korábban készült vízkárelhárítási terv figyelembevételével.  

A  program  támaszkodik  az  Önkormányzat  által  elfogadott  a  2020‐2024  ‐es  évekre  szóló 

gazdasági programra, Egerszalók korábbi, 2014‐es településfejlesztési koncepciójára, integrált 

településfejlesztési  stratégiájára,  illetve  a  különböző  országos,  ágazati  fejlesztési 

programokban  megfogalmazottakra,  amelyek  a  környezet‐,  a  természet  védelmével,  a 

gazdaság fejlesztésével, vízgazdálkodással stb. foglalkoznak. 

A  javasolt  feladatok  összhangban  vannak  Egerszalók  társadalmi,  gazdasági,  földrajzi 

helyzetéből  adódó  lehetőségekkel,  a  fejlesztési  tervben  megfogalmazott  jövőképpel, 

településfejlesztési elvekkel és célokkal. 

A kialakult szakmai gyakorlat alapján rövid távúnak, a jelen és a közeljövő feladatait nevezzük 

0‐4 éves időtartamig. Középtávúnak a 4 évtől legfeljebb 10 éves időtávon belül megvalósuló 

feladatok nevezhetők, míg hosszútávúnak értelemszerűen a 10 éven túl elvégzendő feladatok 

számítanak.  Vannak  olyan  jellegű  feladatok,  amelyek  nehezen  köthetők  időtávhoz,  illetve 

valamennyi  időtávban,  azaz  folyamatosan  végzendők,  így  kiemelten  azonnal  is,  azaz  rövid 

távon is. 

 

4.1.  Az  Önkormányzat  által,  illetve  az  önkormányzat  támogatásával  végzendő 

tevékenységek, feladatok 

4.1.1.  Az  Önkormányzat  által,  illetve  az  önkormányzat  támogatásával  végzendő,  nem 

beruházás jellegű tevékenységek, feladatok 

A. Egerszalók kiemelt  feladata a  településen élők életminőségének átfogó  javítása, a  lakosság 

korösszetételének  megtartása,  a  társadalmi  különbségek  csökkentése,  az  oktatáshoz,  az 

egészségügyi‐  és  egyéb  szolgáltatásokhoz  való hozzáférés  esélyegyenlőségének biztosítása. 

Átfogó  fejlesztési  cél,  hogy a  falu,  korszerű,  az  agglomeráció előnyeit  és országos hírnevét 

kihasználni tudó lakóhellyé váljon. 

Folyamatos feladat. 

 

B. A  településfejlesztési  elvekkel  összhangban  lévő  szabályozási  környezet  kialakítása,  a 

települési funkciók erősítése, a turisztikai infrastruktúra bővítése. Rövid időtáv. 

/Egerszalók,  mint  Eger  agglomerációja  és  a  gyógyvizek  völgye  életében  kihívást  jelent 

megnövekedett  ingatlanbefektetői  igény,  amely  a  beruházási  célú  telekalakításokban 

érdekelt, azonban a megnövekedett, gyakran elszigetelt igényeket a település nehezen tudja 

ellátni és integrálni a meglévő struktúrájába. A már értékesített lakótelkek sem épültek be, így 



a  következő  ütemek  a  település  szerves  egységétől  elkülönülten  jelennek  meg.  Ennek 

következtében szükséges a települési funkciók, szolgáltatások újragondolása, bővítése abból 

a  célból,  hogy  az  itt  lakók,  itt  üdülők minél  színvonalasabb  szolgáltatást  tudjanak  igénybe 

venni. 

 Egyensúlyt  kell  tartani  a  meglévő  falusias  hangulat  és  a  települési,  turisztikai  funkciók 

erősítése,  kihasználása  között,  ezért  csak  a  helyi  adottságokkal  összhangban  lévő 

fejlesztéseket  szabad  támogatni  és  a  meglévő  adottságok,  erőforrások  megőrzését  kell 

kiemelten támogatni/. 

 

C. A településről alkotott kép tudatos  formálása, Egerszalók  imázsának újragondolása, sajátos 

médiakapcsolat kialakítása. Folyamatos feladat 

 

D. A  helyi  gazdaság  fejlesztése,  a  gazdaság  több  lábra  állításával  a megélhetés  biztosítása,  a 

munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás növelése. Folyamatos feladat. 

A  legkézenfekvőbb  gazdaságfejlesztési  cél  a  táji  adottságoknak  megfelelő  tájhasználat.  A 

mezőgazdasági táj művelése, a helyi természeti adottságok kihasználása a turizmus alapjául 

szolgál. Jelenleg Egerszalók még őrzi a település története szerint hagyományos tájhasználati 

módokat, ugyanakkor az üdülő táj jellege egyre erősödik. A borászat és ehhez kapcsolódóan a 

borturizmus  a második  legjelentősebb  gazdasági  potenciálja  a  településnek  a  termálfürdő 

mellett. Ez a két  turisztikai ágazat  jól kiegészíti egymást. A településrendezési eszközökben 

lehetővé kell tenni az olyan több hektáros szőlőbirtokokra épülő, új pincészetek, borászatok 

létrejöttét, amelyek komplex szolgáltatást nyújtanak. 

Egerszalók  külterületeinek  földtakarékos  fejlesztése  az  értékes  termőföldek 

figyelembevételével  történhet.  Az  átlagosnál  jobb  minőségű  termőföldek  más  célú 

hasznosítása  nem  javasolt.  A  külterületi  fejlesztéseket  optimalizálni  kell  a  hagyományos 

tájszerkezet megőrzésével, és az olyan fenntartható táj használatok preferálásával, amelyek 

nem kívánnak indokolatlanul magas terheket. 

 

E. A  helyi  lakosság  klímatudatosságának  erősítése,  civil  kezdeményezések  támogatása. 

Folyamatos feladat 

Magyarország  éghajlata  összességében  melegszik  és  szárazabbá  válik,  miközben  az  éves 

csapadékösszeg  mennyisége  jelentősen  nem  változik,  de  a  lefolyás  átrendeződése  és  a 

nagyobb párolgás miatt Nováky (2005) szerint mind a felszíni (5‐15%‐kal), mind a felszínalatti 

vízkészletek  mennyisége  (pesszimista  forgatókönyv  esetén  akár  25%‐kal)  csökken. 

Egerszalókon a Nemzeti Alkalmazkodási Központ adatai szerint a hőhullámos napok számának 

változása  az  1991‐2020‐as  időszakhoz  képest  a  2021‐2050  időszakában  78‐86%.  A 

klímaváltozás  miatt  kialakuló  szélsőséges  időjárási  események  és  a  felgyorsuló  hidrológiai 

körfolyamat  egyre  nagyobb  környezeti  terhelést  jelentenek,  károsan  hatnak  a  települési 

vízgazdálkodásra, a településen élők életkörülményeire. A leggyakoribb gondot a víz hiánya 

vagy  túlzott  mennyisége  okozza.  A  dinamikus  egyensúly  megtalálása  és  fenntartása  a 

települési  és  területi  vízgazdálkodás  integrálásával,  továbbá  a  vizek  helyben  tartásával  és 



hasznosításával  érhető  el  a  leghatékonyabban.  A  csapadékot  hasznos  vízforrásnak  kellene 

tekinteni, és az időbeli eloszlásának megváltozására a visszatartását, tározását, hasznosítását 

előnyben  részesíteni,  a  károkozás  csillapítása,  elkerülése  mellett.  Ennek  érdekében  az 

önkormányzat  kiemelt  feladatának  tekinti  a  lakóutcákban  hiányzó  fasorok  pótlását  és  a 

jellemző  megszokott  betonmedrű  árkok  helyett  esőkertek  kialakítását  a  helyi  lakossággal 

együttműködve, őket bevonva.  

F. Kerékpáros  infrastruktúra  fejlesztése,  a  település  belső  közlekedési  rendszerében  előtérbe 

helyezésével 

Folyamatos feladat 

A  különböző  településrészek  összekapcsolásának  elengedhetetlen  eszköze  a  kerékpáros 

infrastruktúra  fejlesztése.  Ehhez  szükséges  az  intézményeknél  a  kerékpárok  biztonságos, 

esőtől  védett  parkolási  lehetőségek biztosítása,  a  turisztikailag  fontosabb pontokon  kisebb 

pihenő pontok kialakítása: szerelőállványok kihelyezése, ivóvíz biztosítása. 

 

G. Nagyobb  összefüggő  zöldterületekkel  rendelkező  sportterületek  átgondolása  az  ökológiai 

hálózat védelmét előtérbe helyezve  

Egerszalók Demjén‐ Eger irányában jelentős kiterjedésű erdőkkel körbeölelt sportterületekkel 

rendelkezik  egy  korábbi  golf  beruházási  elképzelésnek  köszönhetően.  A  település  célja  a 

funkció átgondolása a táji‐ és természeti értékek érdekének mentén. 

 

H. Az egyes fejlesztési célok megvalósításához szükséges szakmai, gazdasági, pályázati, tervezési 

feladatok beindítása: 

‐ vízrendezési terv készítés, a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata. Rövid   időtáv. 

‐ A meglévő vízvédelmi rendszer elemeinek évenkénti felülvizsgálata. Folyamatos feladat. 

‐ közterületek zöldítése, fásítása, esőkertek tervezése, lakossági tanfolyamok szervezése. Rövid 

időtáv.  

‐ Felelős állattartással kapcsolatos oktatási programok. Rövid időtáv. 

‐ Civilekkel  való  együttműködés  támogatására  a  weboldalon  külön menüpont  kialakítása  az 

adminisztráció segítése érdekében. Rövid időtáv. 

‐ A  Helyi  Építési  Szabályzathoz,  településrendezési  tervhez  kapcsolódó  gyakran  ismételt 

kérdésekhez menüpont létrehozása a weboldalon. Rövid időtáv. 

‐ Településrészek összekapcsolása 

‐ A kiránduló‐, kerékpárutak összehangolása, tervezése. Rövid időtáv. 

‐ A lakóterületek infrastrukturális fejlesztésének előkészítése, szervezése, ütemezése az érintett 

tulajdonosok bevonásával. Folyamatos feladat. 

‐ A  gasztroturizmus  és  a  borturizmus  fejlesztési  lehetőségeinek  vizsgálata,  elemzése.  Rövid 

időtáv. 

‐ Gyermek foglalkoztató programok a barlanglakások közelében a tufa és egyéb hagyományos 

anyagok megismertetése mentén. Folyamatos feladat. 

‐ Fenntartható Energia‐ és Klímaakciótervet (SECAP) készítése, amely a kibocsátás‐csökkentési 

terven felül a települési klímaadaptációs stratégiát is tartalmazza. Rövid időtáv. 



‐ Záportározó építésének előkészítése. Közép időtáv. 

 

4.1.2.  A  településfejlesztési  célok  elérését  szolgáló,  elsődlegesen  beruházási,  építési  jellegű 

feladatok: 

Rövid távú feladatok: 

‐ Játszóterek fejlesztése, bővítése.  

‐ lakóterületi  infrastruktúra  fejlesztés,  /víz,  elektromos  hálózat,  informatika  fejlesztése, 

belterületi utak burkolása/ 

‐ A  turisztikai  szolgálatások  fejlesztése  /szállásférőhelyek,  egyedi  tájértékek,  kiránduló 

útvonalak létesítése, felújítása/ 

‐ A vízvédelmi rendszer felújítása 

‐ hírközlési torony építése kilátóval egybekötve 

‐ Turisztikai fejlesztések a barlanglakás közelében (tájház, pincelakások felújítása)  

‐ Településrészek  összekötése:  Kristálydombi  lakópark  és  a  Bérc  utca  között  kerékpárút 

építéssel 

‐ Öreghegyi lakópark útépítés, csapadékvíz elvezetésének megoldása 

‐ Idősek napközi otthonának létrehozása 

‐ Egerszalóki víztározó környezetének rendezése 

‐ Intézmények, önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése 

‐ A 24128 Eger‐Tarnaszentmária összekötő út felújítása, hogy ezáltal a közösségi közlekedés és 

a kerékpáros forgalom biztosítható legyen ezen az útszakaszon 

 

Középtávú /4‐10 év/ feladatok: 

‐ K2 Völgyfeltáró út folytatása Verpelét felé 

‐ Laskó patak mellett kerékpárút építése, kijelölése, napelemes közvilágítás telepítése 

‐ Ady Endre úton fásított parkolók építése 

‐ A Településközpont továbbfejlesztése 

‐ A mezőgazdasági termelés – az állattartás, a szőlő‐ és gyümölcstermesztés – megújulásának, 

támogatása 

‐ a gasztroturizmus továbbfejlesztése 

‐ önkormányzati szálláshely kialakítása 

‐ záportározó építése 

 

Hosszú távú ‐10 éven túli – feladatok: 

‐ Turisztikai  szolgáltatások  fejlesztése  az  akkori  igények  és  az  adottságok  összhangjára 

tekintettel 

‐ Műanyagmentes és energiafüggetlen település megteremtése 

‐ Környezet tudatos önkormányzati bérlakásállomány kiépítése 



‐ További zöldterületi fejlesztések 

‐ Az öreghegyi beépítettség felülvizsgálata 

‐ Energiafüggetlen  önkormányzat  kiépítése,  helyi  hő  és  hűtési  igény  kielégítése  megújuló 

energiaforrásokkal, geotermikus energiahasznosítási fejlesztések a fürdővel együttműködve 

 

4.1.3. Kockázatok 

A  felsorolt  fejlesztéseknek  a  lakótelkek  további  kijelölésének megállítása,  az  üdülőfunkció 

erősödésének számos kockázata van. 

A legnagyobb kihívások: 

A nagyobb méretű építkezések folyamatos zajjal, illetve a természetközeli állapotú területek 

csökkenésével járnak, s így lassan, de évről‐évre érezhetően változik a település jellege. Azaz 

az  üdülőnépesség  növekedése  fokozatosan  nagyobbodó  környezeti  problémát  is  jelent 

Egerszalók számára. A növekvő üdülő népesség egészen más igényekkel lép fel, mint a helyi 

lakosság.  

A  fürdőre épülő turizmus és az agglomerációs elhelyezkedés miatt az  ingatlanok ára már a 

helyiek számára megfizethetetlen mértékben emelkedett, ennek következtében megváltozik 

a lakossági összetétel, a nagy léptékű befektetői szándékok nyernek teret.  

Az  önkormányzat  nem  tudja  igazságos mértékben  és  ütemben  fejleszteni  a  település  régi 

lakóterületeit  és  a  befektetők  által  szorgalmazott  területeket.  A  település  egyes  részei 

leszakadhatnak. 

 

4.1.4. Pénzügyi háttér 

A fejlesztési elképzelések, a megvalósítandó célok, feladatok csak külső források, pályázatok, 

támogatások, hitelek  igénybevételével valósíthatók meg, ugyanakkor ebben a folyamatban, 

mindenképp el kell kerülni a működési jellegű hitelfeltételeket. A pontszerű fejlesztési célok 

jelentős része magánberuházás keretében valósul meg.  

Egerszalók  adósságkonszolidációban  nem  részesült  önkormányzatok  közé  tartozik  a 

helyzetben  lévő  települések  közé  tartozik.  A  normatív  támogatások,  a  közhatalmi‐, 

adóbevételek lehetővé teszik a kiadások teljesítését. A település helyi adópolitika célkitűzései 

között a településen bevezetett helyi adó mentességek, illetve kedvezmények felülvizsgálata, 

a településen bevezetett helyi adók mértékének a felülvizsgálata, a be nem vezetett helyi adók 

bevezetési  lehetőségének  szakmai,  a  lakosság  és  a  vállalkozások  teherbíró  képességét 

figyelembe  vevő  felmérése  és  a  helyi  adóból  fennálló  követelések  (kintlévőségek) miatt  a 

behajtás hatékonyabbá tételének a kidolgozása szerepel. 

Az egyes konkrét célok támogatására szervezett rendezvények, akciók bevétele, a helyi cégek 

társadalmi felelősségvállalásából eredő munka, anyagi és tárgyi támogatások, a fejlesztések 

révén  megvalósult  és  üzemelő  létesítmények  profitja  szolgálhat  önrészként  a  tervezett 

fejlesztések megvalósításához. 

 



4.1.5. Összegezés 

A rövid‐ és középtávú fejlesztési feladatok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a hatályos 

magasabb rendű jogszabályokkal,  illetve a tervezett Helyi Építési Szabályzattal összhangban 

legyenek, azaz a településrendezési terv keretein belül azok megvalósíthatók. 

Tudatosan kell használni a célok eléréséhez a helyi adókedvezmények lehetőségét, az országos 

pályázati lehetőségeket és pályázatokat és az önkormányzatnak következetes és kiszámítható 

jogalkalmazási és imázsépítő tevékenységet kell folytatni. 

 

5. FEJLESZTÉSI TERVLAP 

A Fejlesztési Tervlap a teljes közigazgatási területre meghatározza a település fejlesztésének 

térbeli  rendszerét  és  területi  irányait,  meghatározza  a  megőrzendő,  valamint  a  fejlesztési 

akcióterületeket, az egyéb területek általános használat szerinti lehatárolásával. Az épített és 

a  táji‐  természeti  környezet  tekintetében  tartalmazza  a  külső  és  a  belső  korlátokat,  azok 

jellegét,  a  település  működéséhez  szükséges  meglévő,  ill.  tervezett  műszaki  és  zöld 

infrastruktúra elemek térbeli elrendezését. 

Egerszalók  település  szerkezete  nem  változik  jelentősen  a  felülvizsgálat  során.  A  felsőbb, 

területrendezési terveknek való megfelelésnek is köszönhető, hogy a tervezett fejlesztésekhez 

is még elegendő mozgástér áll rendelkezésre. 

Egerszalók belterülete kapcsán a legfőbb koncepcionális kérdés az volt, hogy a lakófunkciót 

vagy  az  idegenforgalmi  jelleget  erősítse  tovább  a  település.  Végül  a  testület  a  nagyobb 

telekméretű üdülő ingatlanok mellett döntött.  

Pontszerű fejlesztésekként jelennek meg a különböző magán befektetői kérések, amelyek az 

önkormányzat  hosszútávú  elképzeléseivel  összhangban  vannak  és  azokat  támogatni  tudja. 

Ezek többsége területhasználat változást is jelent. 

 

   



  



6. Monitoring 


A monitoring rendszer feladata és módszertana  

A  monitoring  segíti  a  stratégia  végrehajtását,  nyomon  követi  annak  eredményességét, 

visszacsatol a végrehajtás  folyamatába. Ennek a  rendszernek a segítségével a kockázatokat 

lehet  mérsékelni  vagy  megszüntetni  a  végrehajtás  időszakában.  A  monitoring  célja,  hogy 

támogassa  a  stratégia  eredményes  és  hatékony  megvalósítását.  A  kontrolling  pedig  az  a 

folyamat, mely a monitoring során előállt eredményeket felhasználva beavatkozik a stratégia 

megvalósításának folyamatába amennyiben az szükséges.  

A  stratégia  végrehajtásakor  számos  olyan  külső  hatás  is  bekövetkezhet,  (klímaváltozás,  a 

pandémiás hullámok, a nemzetközi gazdasági és politikai környezet változása) mely előre nem 

látható,  de  jelentősen  befolyásolja  a  megvalósíthatóságot.  Ezért  a  monitoring  rendszer 

kialakításakor biztosítani szükséges a  folyamatos visszacsatolás  lehetőségét, a változtatásra 

való lehetőséget.  

A  monitoring  folyamatában  részt  vesz  az  Önkormányzat,  mint  az  stratégiát  megvalósító 

szervezet, a Képviselő‐testület, a szakbizottságok. A Képviselő‐testület javaslatokat fogalmaz 

meg és döntéseket hoz a monitoring  folyamatokkal  kapcsolatban. A  szakmai bizottságok a 

monitoring  jelentés  alapján  javaslatot  tesznek  a  képviselőtestület  felé  a  stratégia 

megvalósítását  érintő  folyamatokra  és  konkrét  beavatkozásokra.  A  3‐5  évente  történő 

felülvizsgálat  lehetőséget  biztosít  a  kijelölt  akcióterületek  határainak  módosítására,  a 

meghatározott  célkitűzések  módosítására,  a  megvalósulást  mérő  indikátor  rendszer 

bővítésére és esetleges átdolgozására.  

 

A monitoring rendszer működési mechanizmusának meghatározása  

A  stratégiában  megfogalmazott  célkitűzések  teljesülése  a  fejlesztésekkel  kapcsolatban 

meghatározott  monitoring  mutatókkal  (indikátor)  válik  mérhetővé.  Az  eredményes 

megvalósítás  érdekében  szükség  van  az  indikátorok  éves  vizsgálatára.  A  monitoring 

folyamatának vezetésére szükséges egy munkatársat kijelölni, aki az Önkormányzaton belül 

éves rendszerességgel elkészíti a monitoring jelentést. A kijelölt felelős feladata a monitoring 

és  értékelési  feladatok  koordinációja.  A  monitoring  jelentést  a  felelős  eljuttatja  a 

szakbizottságok részére, melyek javaslataikkal együtt azt a Képviselő‐testület elé terjesztik. A 

Képviselő‐testület  dönt  a  bizottsági  javaslatokról,  amely  alapján  a  kontrolling  folyamat 

keretében megtörténnek a szükséges beavatkozások, annak érdekében, hogy a stratégiában 

elfogadott célokat teljesíteni lehessen.  

A monitoring kiemelt faladatai:  

• a monitoring keretrendszer kialakítása az adatbázis alapjainak előállításával,  

• az indikátorértékek összegyűjtése és rögzítése az adatbázisban,  

• a stratégiát megvalósító projektek nyomonkövetése,  



• éves monitoring jelentés készítése a kontrolling számára szükséges intézkedésekkel együtt, 

amennyiben  a  végrehajtásba  be  kell  avatkozni  (a  jelentést  az  Önkormányzat,  mint 

végrehajtásért felelős menedzsment szervezet hagyja jóvá),  

•  a  stratégia  végrehajtását  és  annak  eredményeit  Egerszalók  Község  Képviselő‐testülete 

évente értékeli és hagyja jóvá, miután az érintett bizottságok is megtárgyalták.  

 

A Képviselő‐testület által elfogadott beszámolónak a következőket szükséges tartalmaznia: 

• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek végrehajtásának aktuális állapota,  

•  a  stratégia  keretein  belül  megvalósuló  projektek  finanszírozási  információi  (projekt 

költségvetése, források összetétele),  

•  az  FVS  indikátorrendszere  alapján  mért  előrehaladás  (az  indikátorok  kiinduló  és 

célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével)  

 

 

 


