
 

 

 

 

 

Óbecse község helyi fenntartható fejlődési 
stratégiája 

2013-2020 

LA 21  
Óbecse 
Felülvizsgált stratégia 2013. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ÓBECSE KÖZSÉG 

 



 

 
2 

 

 

 

 

Bečej- moj centar sveta 

Óbecse - a világom közepe 

Bečej - my centre of the world 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bečej- moj centar sveta 

Óbecse - a világom közepe 
Bečej - my centre of the world 

 



 

 
3 

TARTALOM 

ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2017 ............................ 5 

BEVEZETŐ ........................................................................................................................................ 6 

ÁLTALÁNOS ADATOK ÓBECSE KÖZSÉGRŐL .......................................................................... 6 

METODOLÓGIA ............................................................................................................................... 7 

AZ ALAPVETŐ STRATÉGIAI CÉLOK ISMERTETÉSE ............................................................... 8 

ZÁRADÉK ....................................................................................................................................... 12 

ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA KIDOLGOZÁSÁNAK 

RÉSZTVEVŐI .................................................................................................................................. 13 

BEVEZETŐ .......................................................................................................................................... 14 

I.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK 

METODOLÓGIÁJA ......................................................................................................................... 14 

I.2. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK ......................................................... 16 

I. ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJANAK 

FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2020....................................................................................................... 18 

A POLGÁRMESTER BEVEZETŐ BESZÉDE ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 

STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ............................................................................. 18 

A fenntartható fejlődési stratégia metodológiája és ellenőrzési folyamata ....................................... 20 

ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA METODOLÓGIÁJA ÉS 

ELLENŐRZÉSI FOLYAMATA .......................................................................................................... 20 

A stratégia alapelvei .......................................................................................................................... 22 

Nemzeti és globális dokumentumokkal való kapcsolat .................................................................... 24 

A stratégia tartalma ........................................................................................................................... 28 

II. VÍZIÓ ............................................................................................................................................ 29 

III. SWOT ELEMZÉS – Óbecse község ........................................................................................ 30 

1. Prioritás. Településrendezés és területtervezés ............................................................................. 32 

2. Prioritás. Infrastruktúra ................................................................................................................ 34 

3. Prioritás. Környezetvédelem .......................................................................................................... 35 

4. Prioritás. Gazdasági fejlődés......................................................................................................... 38 

5. Prioritás. Szociális és egészségügyi problémák. ............................................................................ 42 

6. Prioritás. Kultúra, oktatás, sport és ifjúság ................................................................................... 46 

7. Prioritás. Emberi erőforrások. ...................................................................................................... 49 

8. Prioritás. Helyi önkormányzat. ...................................................................................................... 50 

IV. PRIORITÁSOK ÉS STRATÉGIAI CÉLOK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA ........................... 51 

V. PRIORITÁSOK, STRATÉGIAI CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ............ 61 

1. Prioritás: Településrendezés és területtervezés ............................................................................. 62 

2. Prioritás: Infrastruktúra ................................................................................................................ 66 

3. Prioritás: Környezetvédelem .......................................................................................................... 68 

4. Prioritás: Gazdasági fejlődés ........................................................................................................ 82 

5. Prioritás: Szociális és egészségügyi kérdések ................................................................................ 88 



 

 
4 

6. Prioritás: Kultúra, oktatás, sport és ifjúság ................................................................................. 106 

7. Prioritás: Emberi erőforrások ..................................................................................................... 119 

8. Prioritás: Helyi önkormányzat ..................................................................................................... 121 

VI. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE .................. 128 

VII. MELLÉKLETEK .................................................................................................................... 133 

I. MELLÉKLET – ÓBECSE KÖZSÉG PROFILJA....................................................................... 133 

II. MELLÉKLET – AKCIÓTERV ................................................................................................. 133 

 



 

 
5 

 

ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2017 
 

 

JÖVŐNK MINDANNYIUNK ÜGYE 

 
Tisztelt polgárok, 

 

Képzeljenek el egy kopott hajót a nyílt tengeren, amely irányítóberendezések nélkül maradt, 

eltört a kormánykereke, a kapitányt és a legénységet nem érdekli, hogy nem jutnak révbe, a fedélzeten 

levő utasok pedig csak nézik és kommentálják ezt a céltalan úszkálást, anélkül, hogy valamit is 

tennének a helyzet javítása érdekében.  

Községünk a polgárok meglátásai szerint nagyon hasonlított ehhez a hajóhoz az elmúlt 15 

évben... 

Az emberek egy kisebb csoportja fel is tette a kérdést: Mi értelme egy ilyen hajón 

kapitánynak vagy legénységi tagnak lenni? Illetve: Van-e valami értelme egy ilyen községben élni, 

akár a hatalom hordozójaként, akár egyszerű polgárként? Mi jobb: tétlenül elsiklani a történések felett 

vagy pedig aktívan részt vállalni sorsunk alakításában?  

Válaszaikat és döntéseiket most Önök elé tárjuk.  

A fenntartható fejlődési stratégia (Lokális 21-es Agenda) olyan folyamat és dokumentum, 

amely a céltalan vagy nem eléggé irányított közösségi lét helyébe értelmes és szervezett életet kínál 

úgy maga a közösség, mint minden egyes tagja részére. Az elmúlt másfél évben több mint 100 ember, 

polgártársunk, éppen ezen dolgozott: világos célokat határoztunk meg, világos intézkedésekkel és 

tevékenységekkel, amelyek minőségesebb és tartalmasabb élethez vezetnek bennünket.  

Az irányadási folyamatba nagyon sok embert kapcsoltunk be, kezdve a legfiatalabb 

polgártársainktól a legidősebbekig, a kevésbé iskolázottaktól az egyetemi végzettségűekig, a 

foglalkoztatottaktól a munkanélküliekig. Mint ahogy a hegytetőről ledobott hógolyó hógörgeteggé 

válik, a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása is a néhány ember által elindított 

kezdeményezésből mozgalommá nőtt ki, jövőnk világos meghatározásával az élet valamennyi 

területén. Tulajdonképpen ebben rejlik a Lokális 21-es Agenda lényegbeli értelme is: hogy azon a 

területen, amelyen élünk, saját magunk, saját akaratunkból, saját eszünkkel tervezzük meg a jövőt, 

amelyre aktív hatást gyakorolhatunk.  

Mint már eddig is számtalanszor, ezúttal is bebizonyosodott, hogy mi, óbecseiek, nem 

vagyunk egyedül, hogy vannak barátaink, akik jobban hisznek bennünk, mint mi önmagunk. Az egész 

folyamat a Szerbiai Városok és Községek Állandó Konferenciájával és a norvégiai barátainkkal 

karöltve zajlott. Hálás köszönettel tartozunk a támogatásukért, hogy akkor is hittek bennünk, amikor a 

politikai áramlások miatt igazán nehéz helyzetben voltunk, és amikor már sokan azt gondolták, hogy 

füstbe megy még egy terv, még egy jó elgondolás.  

Ahogy a távoli mennydörgés az eső előjelzője, úgy ez a dokumentum is egy teljesen 

újdimenziót jelez a városunkhoz, a községünkhöz, az itt zajló élethez való viszonyulásunkban. A 

nyilvános vitákat és megbeszéléseket, továbbá a jelen dokumentumnak a helyi önkormányzat által 

való jóváhagyását követően a Fenntartható fejlődési stratégia a legfontosabb Nyilvános könyvünk 

lett, amelyben meg van írva a sorsunk, a jelenünk és a jövőnk, akárcsak az utódaink sorsa. Útmutatóul 

fog szolgálni a jövőbe. A legnagyobb felelősség a Fenntartható fejlődési stratégia végrehajtásában 

azokra hárul, akiket Önök szavazataikkal megválasztanak, és megbíznak közösségünk irányításával. 

Ők ezzel a dokumentummal egy hatékony munkaeszközt kaptak kézhez.  

Tisztelt polgártársnők és polgártársak, a jövőnk tehát saját kezünkben van, és közös 

tulajdonunkat képezi.  

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezt megértették, és maradéktalanul hozzájárultak a 

jelen dokumentum kidolgozásához.  

 

Zoran Subotički, magiszter  
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ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

BEVEZETŐ 

 

Minden közösség, beleértve a mienket is, fenntartható fejlődése stratégiai tervezést és 

irányítást igényel. Csakis így határolható el a meglévő állapot attól a szinttől, amit a jövőben 

kívánunk elérni.  

Óbecse község megértette, hogy az elkövetkező időkben mennyire nagy szüksége van 

a tervezésre, és kidolgozta a Fenntartható fejlődési stratégiát azzal a szándékkal, hogy 

választ adjon a kulcsfontosságú kérdésre: milyen közösséget kívánunk kiépíteni a jövőben 

saját magunk és utódaink részére?  

Ez a dokumentum tehát a község hosszú távú fejlődési projekcióját tartalmazza, 

pontosan meghatározott stratégiai célokkal, azokkal az intézkedésekkel és tevékenységekkel, 

amelyek a hét tervezési területen kijelölt célok valóra váltásához vezetnek bennünket.  

A fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása bizonyos megszakításokkal 2005 

júliusától 2007 májusáig tartott. A megszakításokra a politikai turbulenciák miatt került sor, 

amelyek kérdésessé tették az egész folyamatot, és fennállt a veszély, hogy a községtől 

megvonják annak lehetőségét, hogy ily módon határozza meg jövőjét.  

Ennél fogva jelentős elmondani, hogy a fenntartható fejlődési stratégia „élő” 

dokumentum, tehát hajlamos a módosításokra, a kritikai jellegű megfontolásokra, 

összhangban a szükségletekkel, a körülményekkel és a tervezett szándékok, illetve célok 

végrehajtása során jelentkező egyéb pozitív és negatív tényezőkkel. Következésképpen a 

jelen dokumentumra nem, mint korlátozó tényezőre, hanem mint olyanra kell tekinteni, 

amely ihletet ad a mostani és a jövőbeni nemzedékeknek.  

Tekintettel a helyi közösségünk mindennapi életében felgyülemlett problémákra, 

továbbá, hogy egy egész sor olyan stratégiai dokumentum hiányzik, amelyek egyértelműen 

rámutatnának a kívánt fejlődési irányokra, a fenntartható fejlődési stratégia, ebben a 

formában, pionírvállalkozásnak és projektumnak számít.  

Óbecse község polgárai értelmes, megfelelően szervezett és minőséges életre 

vágynak. Ezt a jelen dokumentum kidolgozásában való jelentős részvételükkel is 

bizonyították, miközben értékes segítséget nyújtottak a Községi Fórumnak és a 

munkacsoportoknak, hogy teljesen reálisnak és valóra válthatónak mondható elvárásaikat egy 

módszerezett fejlesztési tervbe foglalják.  

A polgárok és a szaknyilvánosság véleménye megegyezik abban, hogy az összes 

releváns emberi erőt és intézményt a helyi közigazgatás teljes reformjának szolgálatába kell 

állítani, egy olyan komoly, vállalkozó felépítésű önkormányzat kialakítása céljából, amely 

Óbecse község általános fejlődésének mozgató ereje lesz.  

 

ÁLTALÁNOS ADATOK ÓBECSE KÖZSÉGRŐL  

 

Óbecse község a Szerb Köztársaság északi tartományának, Vajdaság szívében terül el.  

A községet Óbecse város, továbbá Péterréve, Bácsföldvár, Radičević, Mileševo, Drea és 

Pecesor települések alkotják. Összterülete 487 km
2
, a lakosok száma pedig 37.000 körül 

alakul.  

Éghajlati tekintetben a község területe az északi mérsékelt övezet középső részén terül  

el – mérsékelten szárazföldi éghajlati típusú. Tengerszint feletti magassága 82 m.  

Keleti határával a Tisza folyóra támaszkodik. A többi vízterület a Csík ér, a Beljanai 

bara, az Ilidzsai és más barák, a Tisza holt ága Csurognál, a Holt-Tisza a mézes dűlőben, a 
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Nagy-bácskai csatorna (fejlett öntözési csatornarendszer). A felszíni vizek mellett, a 

községterülete gazdag artézi és szubartézi vízben, amit ivóvízként és a gyáripar 

szükségleteire használnak, ugyanakkor ismert a gyógyhatású jódos, 

úgynevezett “sárgavizéről” is. A talajrétegekben széndioxid is található, ami Óbecse község 

területét sajátossá teszi Szerbiában.  

Az óbecsei község területén található megművelhető földek a legminőségesebbek 

közé tartoznak. Az összterület 86%-a termőföld, aminek 83%-a csernozjom és réti feketeföld.  

Már maga a termőföldek kiterjedése arra vall, hogy Óbecse község területe gyéren 

erdősített. Erdei sávok a Tisza folyó és helyenként a Nagy-bácskai csatorna mentén léteznek. 

Ezen kívül meg kell még említeni a szállásokat körül vevő akácosokat, a szélvédő sávokat és 

az úttest menti fasorokat. A talaj menti vegetáció közül a pusztai vegetáció, vagyis a fű a 

legelterjedtebb.  

Állatvilága a sztyeppeihez hasonló, ami pedig Óbecsét különlegessé teszi, az a 

halastónál tanyázó nagy kócsagtelep.  

A természeti adottságoknak (éghajlat, talajminőség, vízfolyások) köszönve, a község 

területén rendkívül fejlett az intenzív földművelés (elsősorban a növénytermesztés) és az 

állattenyésztés, következésképpen a legfontosabb gazdasági ágat a mezőgazdaság képezi (a 

község évi nettó termékének 31%-át adja). Ezek a tényezők hozzájárultak a feldolgozóipar 

fejlődéséhez is, bár az a kapacitásokhoz és lehetőségekhez mérten még mindig nem eléggé 

fejlett. Másrészről az évtizedek óta fennálló fém- és fafeldolgozó-, valamint textilipar a 

történelmileg ismert okok, a meglévő kapacitások nem kellő kihasználtsága, továbbá a nagy 

gyáriparok és a kisüzemi gazdaság, illetve a kisipar közötti kapcsolat hiánya miatt stagnál. 

Óbecse község fejlődéshez hozzájárulható igen ígéretes ágazat, a turizmus, a meglévő 

források (gyógyhatású jódos víz) mellet sem fejlett.  

A közlekedési infrastruktúra a kiváló stratégiai fekvés ellenére sem eléggé fejlett. A 

községnek közúti összeköttetése van az összes környező községgel, ezeken keresztül pedig a 

nagyobb városközpontokkal: Újvidékkel, Szabadkával és Belgráddal is.  

A Belgrád-Budapest autópályától való távolsága és a tény, hogy nincs közvetlen 

rákapcsolódása erre az autópályára, jelentős mértékben csökkenti fejlődési esélyeit. A vasúti 

közlekedés gyengeintenzitású, és csak Újvidék irányába működik, míg az északra (Zentára) 

vezető útvonal teljesen tönkrement. A község a vízi közlekedést illetően is nagy potenciállal 

rendelkezik, de a kikötő hiánya pillanatnyilag lehetetlenné teszi ezt a közlekedési formát. 

METODOLÓGIA 

 

A jelen stratégia kidolgozása a Szerbiai Városok és Községek Állandó Konferenciája 

tervezőcsoportja által elkészített módszertan alapján történt.  

Első lépésként a Községi Képviselő-testület a 2006. július 7-én megtartott ülésén 

meghozta a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásával kapcsolatos eljárás elindításáról 

szóló határozatot, továbbá kinevezte a községi megbízottat és a Községi Fórum tagjait.  

A Községi Fórum a Erőforrások térképe és a Község profilja alapján elkészítette az 

alábbi tervezési területek áttekintését és elemzését:  
 

- településrendezés és területtervezés,  

- infrastruktúra,  

- környezetvédelem,  

- gazdasági fejlődés,  

- szociális és egészségügyi problémák,  

- művelődés, oktatás, testnevelés és ifjúság,  

- emberi erőforrások.  
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A következő lépés a meglevő és feltételezett erőforrások tervezési területenkénti 

elemzése volt. Ebből eredően formálódott ki községünk következő víziója:  

 

Óbecse, mint olyan multi-etnikai, multikulturális és gazdaságilag fejlett község, 

ahol a polgárok urbánus és ökológiai szempontból egészséges életkörnyezetben elégíthetik 

ki és fejleszthetik szellemi, anyagi és társadalmi szükségleteiket,  

 

valamint a több mint 4000 polgárt felölelő véleménykutatás során kialakult jelmondat:  

 

Óbecse – a világom közepe. 

 

Ezt a víziót tartva vezéreszméjének, a Községi Fórum a munkacsoportok útján 

meghatározta a tervezési területenkénti stratégiai célokat és prioritásokat, majd ezek alapján 

megkezdte az elfogadott dokumentumok beiktatását Óbecse község fenntartható fejlődési 

stratégiájába. Ezt követően a tervezetet területenként megvitatták és kiegészítették a 

polgárokkal tartott összejöveteleken (nyitott beszélgetések 2007 áprilisa folyamán) is, majd 

2007. április 22-én nyilvános vitára bocsátották, melynek eredményeként megszületett 

Óbecse község fenntartható fejlődési stratégiája.  

 

AZ ALAPVETŐ STRATÉGIAI CÉLOK ISMERTETÉSE  

 

Településrendezés és területtervezés 

 

ALAPCÉLOK:  

 

- tervalap teremtése a települések és a határ rendezésére, valamint fejlesztésére, összhangban 

a fenntartható fejlődés elvével és a reális szükségletekkel; 

- a hatékonyság és a felelősség fokozása a terület használat, igazgatás, védelem és fejlesztés 

terén;  

- az életkörnyezet, a természeti, kulturális és történelmi értékek védelme;  

- a meglévő urbánértékek kiegészítése, újak létrehozása és az ambientális egészek ápolása,  

- a mezőgazdasági föld megőrzése;  

- az infrastruktúra egybehangolása a köztársaság területfejlesztési stratégiájával.  

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

- szervezettebb és koordináltabb helyhatóság, helyi közigazgatás és közvállalatok létrehozása 

minőséges településrendezési tervdokumentáció kidolgozása céljából, ezen tervek 

implementálásával és a területhasználók ellenőrzése; 

- intenzívebb promóció a nyilvánosság bevonása céljából; 

- a jó gyakorlat és a fenntartható fejlődés elvének beépítése a településrendezési 

tervdokumentációba. 

 

Infrastruktúra 

 

ALAPCÉL:  

 

- az élet minőségesebbé tételét, a környezet és a lakosság egészségének védelmét szolgáló 

infrastruktúra rendszerek befejezésével; 
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SPECIÁLIS CÉLOK:  

 

- a közúti, vasúti és vízi közlekedési infrastruktúra kiépítése, valamint minőségük feljavítása; 

- az átviteli mód korszerűsítése, takarékosság és alternatív energiaformák fellelése; 

- a vízvezeték-hálózat, a fekáliás csatornahálózat és a csapadékvíz csatornahálózat kiépítése, 

rekonstruálása és jogi szabályozása. 

 

Környezetvédelem 

 

ALAPCÉL:  

 

- Az életkörnyezet védelme és fejlesztése. 

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

- A gazdaság életkörnyezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentése; 

- Óbecse község településeinek tiszta ivóvízzel való fenntartható ellátása, miközben Óbecsén 

meg kell őrizni a víz minőségét, a településekben pedig fel kell javítani; 

- A településekből eredő szennyvíz és csapadékvíz életkörnyezetre gyakorolt 

negatívhatásának csökkentése; 

- A nyitott vízfolyások védelme, szanálása és fejlesztése Óbecse községben; 

- A kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása, tárolása és újrahasznosítása terén 

nyújtott szolgáltatások szintjének növelése; 

- A község “zöld területeinek” növelése a meglevő biodiverzitás megőrzése mellett; 

- A parlagfű megsemmisítése és irtása; 

- A flóra, a fauna és a természetes telepek megőrzése és fejlesztése; 

- A kóborállatok számának csökkentése. 

 

Gazdasági fejlődés  

 

ALAPCÉLOK:  

 

- Dinamikus gazdasági fejlődés, továbbá versenyképesség a hazai és a világpiacon; 

- Óbecse község – az agrobiznisz élenjárója a régióban, a szabványokkal összehangolt 

mezőgazdasági termékminőség és feldolgozás alapján; 

- A helyi gazdaságba történő beruházások fokozása és új munkahelyek megnyitása; 

- Óbecse – a Tisza menti régió gyógyfürdőközpontja. 

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

Mezőgazdaság 

 

- Új szakosított termelői társulatok létrehozása és támogatásuk megszervezése; 

- A szabványozott és certifikált termelést folytató (EUREPGAP szabvány) árugazdaságok 

(kommerciális) fejlesztése; 

- Ésszerű mechanizáció beszerzés és –használat; 

- A természeti erőforrások ésszerű használata; 

Gyáripar, kis- és középvállalatok és szolgáltatások 
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- megfelelő beruházási feltételek teremtése; 

- a helyi önkormányzat és a helyi gazdaság közötti kapcsolat kialakítása; 

- az önfoglalkoztatás serkentése, továbbá a kis- és középvállalatok, valamint a vállalkozók 

támogatása. 

 

Turizmus és vendéglátóipar  

 

- a gyógyfürdői komplexum kiépítése; 

- a gyógyfürdő státus elnyerése; 

- a gyógyfürdői szolgáltatásigénylők és a turisták idevonzása; 

- a községi turisztikai kínálat szintjének növelése és a turizmus egyéb formáinak fejlesztése. 

 

 

Szociális és egészségvédelem 

 

ALAPCÉLOK:  

 

- jól szervezett szociális-védelmi hálózat útján a szolidaritás és humánusság elvére épült 

közösség kialakítása; 

- jól szervezett egészségügy a község egész területén kellő számú képzett káderrel; 

- hozzáférhetőség a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési felszerelésekhez, valamint 

berendezésekhez, és azok hozzáférhetősége a lakosság számára, az állami és magánszektor 

azonos jogú részvételével, valamint a helyi közigazgatás jelentős szerepvállalásával, a 

törvényes szabályok és anyagi biztosítás keretében. 

 

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

 

Szociális védelem  

 

- a szegénység csökkentése; 

- a gyermekek és a felnőttek oktatásának és műveltségének előbbre vitele (pótkiképzés és 

átképzés); 

- a szülői gondviselés nélkül maradt gyermekek helyzetének javítása; 

- a kellő gondviselés nélkül maradt felnőtt és idős személyek helyzetének javítása;  

- a különleges szükségletű gyermekek, felnőtt és idős személyek helyzetének javítása; 

- a gyermekek, nők és magatehetetlen személyek bántalmazásoktól és elhanyagolástól 

valóvédelme; 

- az említett kategóriák jobb felvilágosítása jogaikról; 

- az idősekkel folyó munka előbbre vitele. 

 

Egészségvédelem:  

 

- az elsődleges egészségvédelem átszervezése és ésszerűsítése; 

- pozitív pronatális politika meghatározása; 

- a tömeges, de nem járványos betegségek százalékának csökkentése; 

- kellő mértékű és stabil pénzelés biztosítása. 
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Oktatás, művelődés, testnevelés és ifjúság  

 

ALAPCÉLOK:  

 

- az oktatási és nevelési rendszer fejlesztése és korszerűsítése Óbecse községben, a község 

gazdasági előrehaladásához való hatékony hozzájárulás és a demokrácia fejlődésének 

támogatása céljából; 

- a korszerűsített és modern oktatási intézmények integrálódása az időszerű gazdaság- és 

társadalomfejlesztési folyamatokba; 

- gyermekekhez és gazdasági szükségletekhez mért oktatás a közösség fejlesztése és 

gyermekeink itt-maradása céljából; 

- korszerű, dinamikus és tartalmas, a többnemzetiségű közösség legmagasabb polgári 

értékeinek és szükségleteinek kielégítésére irányuló kultúrélet; 

- a sportrendszer szervezése, korszerűsítése és fejlesztése, hogy hozzájárulhasson Óbecse 

község gyorsabb társadalmi, ipari, gazdasági, szociális és kulturális fejlődéséhez, továbbá az 

ilyen korszerű sportrendszernek a jövőbeni társadalom- és gazdaságfejlesztési folyamatokba 

való integrálódása; 

- a fiatalok szükségleteinek tudatosítása és egy egészséges környezet kialakítása a fiatalok 

fejlődésére és életére az óbecsei intézmények és a fiatalok bevonásával.  

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

Oktatás:  

 

- az iskoláskor előtti és az iskolarendszer fejlesztése és korszerűsítése;  

- az iskolai és óvodai helységkapacitások korszerűsítése és optimális kihasználása 

átcsoportosítással, hozzáépítéssel, illetve építéssel;  

- szakmailag képzet nevelő és tanár, ki elfogadja és a gyakorlatban is alkalmazza az új 

ismereteket;  

- intézményközti együttműködés – az intézmények horizontális és vertikális kapcsolatának 

kialakítása;  

- Óbecse – regionális középiskolai központ;  

- interkulturális oktatás;  

- a tanulók motiválása.  

 

Kultúra:  

 

- a kultúrintézmények fejlesztése és korszerűsítése;  

- a kulturális tartalmak és tevékenységek fejlesztése;  

- hagyományőrzés és –ápolás;  

- intézményközi együttműködés – az intézmények horizontális és vertikális kapcsolatának 

kialakítása.  

 

Testnevelés:  

 

- az infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése – a sportolási feltételek feljavítása;  

- káderpotenciálokba való befektetések;  

- a sportrendezvények fenntartása és előbbre vitele (külön gazdasági kategória).  
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Ifjúság:  

 

- az ifjúsági politika helyi akciótervének kidolgozása;  

- ifjúsági klub létesítése és működtetése;  

- nagyobb lehetőség a fiataloknak az oktatáshoz való új hozzáállásban és a nem formális 

oktatásban;  

- nagyobb lehetőség a fiatalok elhelyezkedésére;  

- a fiatalok minőséges szabadideje;  

- a fiatalok egészségvédelme.  

 

Emberi erőforrások:  

 

ALAPCÉL:  

 

- a közérdekű folyamatokba inkorporált, elégedett és aktív egyének egészséges szociális és 

kultúr-környezete.  

 

SPECIFIKUS CÉLOK:  

 

- a közösség helyi identitásának kiépítése; 

- az elhalálozási és születési arány további negatív alakulásának megakadályozása;  

- szakképzett munkaerő a piac/munkaadó szükségleteinek megfelelően;  

- az óbecsei községben a foglalkoztatottak pozitív munkaerkölcs-osztályzatának 

megerősítése;  

- pozitív polgári életszokások;  

- szolidáris egyének társadalma;  

- a lakosság nagyobb városokba való elköltözködésének csökkentése.  

 

ZÁRADÉK  

 

A szóban forgó folyamattal és dokumentummal kapcsolatban a polgárok leginkább a 

stratégia valóra váltásában kételkedtek, attól tartva, hogy mint már eddig is számtalanszor 

megtörtént, ez is csak papíron fog létezni, hogy elmarad a realizálása és a község továbbra is 

ösztönszerűen, szervezetlenül fog haladni a jövő felé.  

Minthogy azonban a helyi önkormányzat kulcsfontosságú tényezői felfogták az 

elvégzett munka jelentőségét, reális esélyek vannak az eddigi gyakorlattal való szakításra és 

arra, hogy a fenntartható fejlődési stratégia igazi, mindennapos útmutatónkká váljon a jövő 

felé vezető úton.  
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BEVEZETŐ 
 

A helyi fenntartható fejlődés olyan folyamat, amelyben együtt vesznek részt a 

közéleti, a biznisz és a civil szektor képviselői, hogy jobb feltételeket teremtsenek: a 

gazdaság erősödésére és a munkaerő foglalkoztatásra, az életkörnyezet humánusabbá tételére, 

a szociális és egészségvédelemre, egyszóval a közösség lakosságának minőségesebb életére.  

Mindennek alapját egy “vállalkozó beállítottságú helyi önkormányzat” kell, hogy 

képezze, amely a biznisz szektor szervizeként fog működni. Éppen ezért legelőször is a helyi 

önkormányzat reformját kell elvégezni úgy a közigazgatást, mint a megválasztott, kinevezett 

és tisztségbe helyezett személyeket illetően.  

A megreformált politika és közigazgatás fogják képezni az óbecsei község 

fenntartható fejlődése irányába történő változások mozgatóerejét, melyek legfontosabb célja 

az itt élő polgárok jólétének biztosítása.  

 

A fenntartható fejlődési stratégia tervezése 

nem egyszerű és nem rutinszerű, hanem 

komplex és kreatív folyamat, amely az 

elfogadott metodológia szerint 5 alapfázisból 

áll:  

1. A munkacsoport megalakítása  

2. A meglévő és feltételezett problémák és 

erőforrások elemzése  

3. A stratégia kialakítása  

4. A stratégia beépítése 

5. A stratégia figyelemmel kísérése és 

értékelése (evaluációja) 

 

 

I.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK 

METODOLÓGIÁJA  

 

ÓBECSE község 2007—2017. évi fenntartható fejlődési stratégiáját a stratégia 

kidolgozására alakított Községi Fórum a Szerbiai Városok és Községek Állandó 

Konferenciájának tervezőcsoportja által kidolgozott módszertan alapján készítette el. A 

projektum realizálására a norvég kormány helyi fenntartható fejlődést támogató programja 

keretében került sor. Óbecse község egyike lett az 5 kiválasztott pilótaközségnek.  

A stratégiának az elfogadott módszertan szerint történő kidolgozásával rendkívül 

jelentős célokat értünk el:  

 A stratégia kidolgozásába nagyszámú szakember kapcsolódott be az egyes 

lokálisterületekről, akik ismerik a közösségünkben fennálló problémákat, és 

munkájuk során már foglalkoztak ezek megoldásával, miáltal egy olyan minőséget 

nyerünk, amely hívebben prezentálja közösségünk érdekeit és szükségleteit.  

 A stratégia kidolgozására alakított csapat volontőr alapon dolgozott, és ez általjelentős 

eszközt takarítottunk meg, hiszen az ilyen dokumentumok szakosított szervezetek 

által történő kidolgozása sok pénzt igényel.  

 A nyilvános vitában részt vevő csoportok a polgárok, a nem kormányzati szervezetek 

és polgári egyesületek, a közvállalatok és a gazdasági vállalatok, a helybeli intézetek 

és intézmények... voltak.  

 

Ez a dokumentum a stratégiát az Óbecsei Községi Képviselő-testület által 

valóelfogadás szintjéig határozta meg. A határozat meghozatalát követően a szóban 

forgódokumentum Óbecse község kötelező aktusává válik.  
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A fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása metodológiájának grafikai ábrázolása: 

 

 

 

Határozat a FFS kidolgozásának 

megkezdéséről 

Az erőforrások térképe 

és a község profilja 

Helyzetismertetés és 

elemzés 

A létező és feltételezett 

potenciálok elemzése 

A közösség víziója 

Stratégiai célok és 

elsőbbségek 

Akciótervek 

Az akciótervek 

végrehajtása 

A lokális közösség 

fejlődése 

Tervezési terület: 

1. Településrendezés és 

területtervezés 

2. Infrastruktúra 

3. Környezetvédelem 

4. Gazdasági fejlődés 

5. Szociális és 

egészségvédelem 

6. Kultúra, oktatás, 

testnevelés, ifjúság 

7. Emberi erőforrások 

Az Óbecse KKT 

jóváhagyása 

A terv végrehajtásának 

felügyelete és ellenőrzése 

- településrendezés és 

területtervezés 

- infrastrukturális tervezés 

- tervezés a környezetvédelem 

területén 

- a gazdasági fejlődés tervezése 

- tervezés a szociális és 

egészségvédelem területén 

- tervezés a kultúra, oktatás, 

sport, ifjúság és tájékoztatás 

területén 

- tervezés az emberi erőforrások 

területén 

A nyilvános vita résztvevői: 

fókuszcsoportok, polgárok, 

NKSZ, polgárok egyesülete 

A nyilvánosság 

tájékoztatása az 

eredményekről 
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I.2. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK  

 

A fenntartható fejlődési stratégia tervezési folyamatának első fázisában megalakult a 

közéleti, a biznisz és a civil szektor képviselőiből álló 29 tagú A 

FENNTARTHATÓFEJLŐDÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁRA HIVATOTT KÖZSÉGI 

FÓRUM.  

A stratégia kidolgozásával kapcsolatos eljárás elindításáról szóló határozatot az 

Óbecsei Községi Képviselő-testület 2005. július 7-én, a Fórum tagjainak kinevezéséről szóló 

végzést pedig 2006. május 9-én hozta meg.  

Ettől eltekintve, a Községi Fórum már 2005. július7-én megkezdte munkáját és 2007.  

május 17-ére elkészítette Óbecse község fenntartható fejlődési stratégiájának tervezetét.  

 

A Községi Fórum a javasolt metodológiát 

követve a következőkkel foglalkozott: 

A fennálló helyzet elemzésével  

A meglevő és a feltételezhető erőforrások 

elemzésével 

A vízió kiválasztásával  

A stratégia kialakításával/kidolgozásával  

Az általános és specifikus célok 

meghatározásával  

 

 

A második és harmadik fázis keretében, amely a helyzetelemzést és a 

stratégiakialakítását foglalta magában, a Községi Fórum 14,a munkacsoportok pedig több 

mint 30ülést tartottak. Maga a Községi Fórum, ha a munkát munkaórákba számítjuk át, 

csupán az üléseken 36 órát töltött el, vagyis összesen 627 munkaórát dolgozott. Persze, ha 

ehhez még hozzáadjuk a munkacsoportok üléseire és az adatok begyűjtésére fordított időt, 

arra a megállapításra jutunk, hogy a stratégia kidolgozásába több mint 1500 munkaórányi 

szakmai és analitikai munka épült be.  

A Községi Fórum nagyszámú adatot gyűjtött be különféle forrásokból, ezeket 

elemezte, majd meghatározta a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos erőket, hiányosságokat, 

lehetőségeket és akadályokat. Az elemzési eredményeket illetően több hónapon át 

összehasonlításokat végeztek és a polgárokkal folytatott nyitott beszélgetések során kialakult 

kölcsönhatások alapján meghatározták a fenntartható fejlődési stratégia alapvető 

irányvonalait, valamint azok valóra váltásának módját. A Községi Fórum minden egyes 

döntését terjedelmes vita előzte meg, és minden határozatot konszenzussal hoztak meg, 

anélkül, hogy eközben komolyabb problémák jelentkeztek volna a munkájukban.  

Tiszteletben tartva a transzparenciát és készséget mutatva az új javaslatok, 

kiegészítések, illetve módosítások elfogadására, a stratégiáról nyitott beszélgetéseket 

szerveztek a polgárokkal, amelyekre 2007 áprilisának első felében került sor, míg a végleges 

nyilvános vitát 2007. április 22-én, a Föld napján bonyolították le.  

A szóban forgó dokumentum elfogadása úgyszólván még csak a kezdetet jelenti. Az 

igazi kihívások a stratégia valóra váltása, annak állandó tökéletesítése és az újonnan kialakult 

körülményekhez való alkalmazása során várnak ránk. Itt felettébb fontos kiemelni, hogy a 

stratégiáról a végső értékelést az idő és az elért eredmények fogják megadni, egyszóval 

annyira lesz jó, amennyire sikeres lesz a valóra váltása.  
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I. ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJANAK 

FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2020 
 

A POLGÁRMESTER BEVEZETŐ BESZÉDE ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL  
 

 

 Tisztelt polgártársaim! 

 A legutóbbi, 2011-ben végzett népszámlálás adatai szerint Óbecse községnek 37.351 

lakosa van. Az 1990-es népszámlálás adataihoz képest 5.334 lakost veszítettünk el, illetve a 

lakosság 12,9%-át. Ennek fő oka a lakosságok gazdasági szempontból történő migrációja. 

Óbecsének 7.500 foglalkoztatottja van, ami 5.500 dolgozóval, vagyis 57%-kal kevesebb a 

kilencvenes évek elejéhez viszonyítva. Ezeket a munkahelyeket az emberek az olyan,  nagy 

ipari vállalatok bezárása után veszítették el, mint amilyenek a Fadip, a Trikoteks, az 8. 

oktobar, a Sörgyár, a Živinopromet, a Zidar, a Bečejka, a Malom. 

 

Ma Óbecsén kb. 4880 munkanélküli van, tehát a munkaképes lakosság 19%-ának nincs 

munkája. 

 

Ez a legfőbb problémánk. 

 

Ezért két dologra fogunk törekedni: 1. hogy megőrizzük a meglévő vállalatokat és 

munkahelyeket, mely során legfőbb figyelmet a PIK-Bečej megőrzésére irányítjuk, amely 

jelenleg csődeljárás alatt áll és kb. 1400 dolgozója van, 2. hogy új befektetőket hozzunk, 

valamint ösztönözzük a kis- és közepes vállalatok fejlesztését. 

 

Ezért stratégiai hozzáállásunk az, hogy Óbecsét kedvező üzleti környezetté varázsoljuk, 

amely a hosszútávú gazdaságfejleztésre koncentrál. A helyi önkormányzat erős 

megreformálásával olyan feltételeket biztosítunk, amelyekre szükség van az üzlet 

fejlesztéséhez, s amelyekre a befektetőknek is szükségük van. 

 

A helyi fenntartható fejlődési stratégia felülvizsgált változata Óbecse község fejlesztésének 

víziója a 2013-tól 2020-ig tartó időszakra. Ez a dokumentum tartalmazza a község 

fejlesztésének hosszútávú projekcióit, precízen megfogalmazott stratégiai célokkal, 

intézkedésekkel és tevékenységekkel. A stratégiai célja, hogy egyensúlyba hozza a három 

kulcsfontosságú tényezőt, azaz a fenttartható fejlődés három oszlopát: 1. a közgazdaság, 

gazgdaság és technológia fenntartható fejlődését, 2. a szociális egyensúly alapjain nyugvó 

társadalom fenntartható fejlődését és a 3. környezetvédelmet, a természetes erőforrásokkal 

való racionális rendelkezéssel. 

 

Nagyon fontos kiemelnem, hogy a polgárok, a civil szektor képviselői, az érdekelt 

közösségek, a gazdaság, a közvállalatok és közművesítési vállalatok képviselői, a politikai 

alanyok is hozzájárultak e dokumentum kidolgozásához. Ez alkalommal szeretném kifejezni 

hálámat a Koordinációs csoportnak és a munkacsoportok tagjainak, a stratégiai 

kidolgozóinak. Külön köszönetet mondok a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökségének, 

aki partnerünk volt ebben a projektumban. 

 

 Meg vagyok győződve arról, hogy közös erőfeszítésekkel sikerül megvalósítanunk 

Óbecse vízióját, melyben Óbecse többnemzetiségű, multikulturális és gazdaságilag fejlett 
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közösség, amely polgárai számára városi, gazdasági szempontból egészséges előkörnyezetet 

biztosít, amelyben kielégíthetik szellemi, anyagi és társadalmi szükségleteiket. 

 

 

        Óbecse Község Községi elnöke 

 

                mgr. Vuk Radojević 
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A fenntartható fejlődési stratégia metodológiája és ellenőrzési folyamata  

 

 

A mai társadalom már nagyban szembesült azzal, hogy a fejlődés összehangolása az 

emberi szükségletekkel és a természettel már közös felelősség és kötelesség, és a tudattal, 

hogy a Földet meg kell őrizni úgy a mai, mint az elkövetkező nemzedék számára. Alapvető 

morális tény, hogy a mai nemzedék kötelessége biztosítani utódai számara annyi esélyt a 

fejlődésre, amennyivel jómaga is rendelkezik, azaz minden embernek joga van akkora 

szabadságra, amekkorával nem veszélyezteti másokét. A jelenlegi generációnak joga van az 

erőforrásokra és az egészséges életkörnyezetre, de nem szabad, hogy ugyanezt a jogot 

kétségbe vonja a jövő nemzedék számára. A fenntartható fejlődés egy olyan modellt foglal 

magába, amely minőségesen elégíti ki a társadalmi-gazdasági szükségleteket és a polgárok 

érdekeit, ugyanakkor elhárítja vagy jelentősen csökkenti azokat a tényezőket, melyek 

veszélyeztetik, azaz káros hatással vannak a környezetre és a természeti kincsekre. Minden 

közösség, beleértve a mienket is, fenntartható fejlődése stratégiai tervezést és irányítást 

igényel. Csakis így határolható el a meglévő állapot attól a szinttől, amit a jövőben kívánunk 

elérni.  

Óbecse község megértette, hogy az elkövetkező időkben mennyire nagy szüksége van  

a tervezésre, és kidolgozta a Fenntartható fejlődési stratégiát azzal a szándékkal, hogy 

választ adjon a kulcsfontosságú kérdésre: milyen közösséget kívánunk kiépíteni a jövőben 

saját magunk és utódaink részére?  

Ez a dokumentum tehát a község hosszú távú fejlődési projekcióját tartalmazza, 

pontosan meghatározott stratégiai célokkal, azokkal az intézkedésekkel és tevékenységekkel, 

amelyek a hét tervezési területen kijelölt célok valóra váltásához vezetnek bennünket. A 

stratégia célja három kulcsfontosságú tényező, azaz a fenntartható fejlődés három oszlopának 

egyensúlyba hozása: a gazdaság-, ipar- és a technológia fenntartható fejlődése, a társadalom 

fenntartható fejlődése szociális egyensúlyon keresztül és a környezetvédelem a természeti 

kincsek racionális felhasználásával. Ugyanakkor, a stratégia célja e három pillér egyesítése 

melyet megfelelő intézmények fognak támogatni. 

A stratégia jelentős mértékben hozzájárul azon lehetséges ellentmondásos célok 

összehangolásához, melyek a társadalmi-gazdasági fejlődés különböző aspektusaiból 

határozódtak meg, az ágazati politikák közötti szakadék (különbségek) áthidalásához és egy 

kölcsönös előnyt élvező rendszer felállításához. Ennek megvalósítása azzal lett elérve, hogy a 

stratégia kidolgozásában minden kulcsfontosságú társadalmi csoport részt vett. A fenntartható 

fejlődési stratégia kidolgozása 2005 júliusától 2007 májusáig tartott, 2012 és 2013 alatt pedig 

sor került a meghozott stratégia összehangolására a meglévő stratégiai dokumentumokkal 

nemzetközi, nemzeti és regionális szinten. Ennél fogva jelentős elmondani, hogy a 

fenntartható fejlődési stratégia „élő” dokumentum, tehát hajlamos a módosításokra, a kritikai 

jellegű megfontolásokra, összhangban a szükségletekkel, a körülményekkel és a tervezett 

szándékok, illetve célok végrehajtása során jelentkező egyéb pozitív és negatív tényezőkkel. 

Következésképpen a jelen dokumentumra nem, mint korlátozó tényezőre, hanem mint 

olyanra kell tekinteni, amely ihletet ad a mostani és a jövőbeni nemzedékeknek.  
 

ÓBECSE KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 

METODOLÓGIÁJA ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATA  

 

 

Óbecse Község területén a fenntartható fejlődési stratégia a gazdaság, társadalom és a 

környezet fejlődésének fenntartására vonatkozik.  
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A fenntartható fejlesztési stratégia felülvizsgálatát a Vajdaság Autonóm Tartomány 

által, A helyi gazdasági jelentőségű stratégiai tervek kidolgozása metodológiájban 

meghatározott stratégiai dokumentumfejlesztési fázisokkal és lépésekkel összhangban 

végeztük el, amelyeket az alábbi 1. számú képen mutatunk be. A folyamat a stratégiát 

kivizsgáló koordinációs csoport, valamint munkacsoportok megalakításával kezdődött a 

stratégia minden egyes területére. Ezután következett a tervezett és megvalósított célok 

átvizsgálása, valamint a stratégia értékelése. A következő lépés az állapot elemzése volt a 

SWOT matrica használatával. Ily módon megállapították az erős és gyenge pontokat, az 

esélyeket és a fenyegetéseket, amivel fel lett mérve minden egyes fontos terület. A következő 

lépésben, a prioritások keretein belül a stratégiai célok felülvizsgálatára és a szükséges 

tevékenységek meghatározására került sor, valamint a stratégia összehangolására az 

érvényben lévő nemzetközi, nemzeti, tartományi és helyi szintű stratégiai dokumentumokkal. 

a definiált vízió, stratégiai célok, prioritások és intézkedések alapján definiálja a stratégia 

akciótervét. A stratégia megvalósítását értékeléssel figyelik, amit részletesen definiáltunk a 6. 

részben – A stratégia kezelésének rendszere és megvalósításának követése.  
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A stratégia alapelvei  

 

Stratégia a világszerte elfogadott elveken alapszik, melyek meg vannak határozva a 

Lokális 21-es Agendában, Millenniumi fejlesztési célokban, Az „Európa 2020” 

stratégiájában, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégiában, Az EU 

2006-os fenntartható fejlődési stratégiájában és az Aalborgi Chartában. 

Ezek a következők: 

 

1) Generációk közötti és generáción belüli szolidaritás. Jelen nemzedék szükségleteinek 

kielégítése oly módon, hogy az ne veszélyeztesse ezen igények kielégítését a jövő generációk 

számára sem. Elérni a generáción belüli szolidaritást a rendelkezésre álló természeti és 

létrehozott tőke demokratikusan összehangolt elosztásával úgy, hogy minden társadalmi 

csoport számára biztosítva legyen az alapvető emberi szükségletek kielégítése. 

 

2) Nyitott és demokratikus társadalom – a polgárok részvétele a döntéshozatalban. Polgári 

jogok biztosítása, lehetővé tenni az információkhoz és igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférhetőséget. Biztosítani kell megfelelő konzultációkat a polgárokkal és azok 

részvételét a döntéshozatalban. Béke, biztonság és szabadság elvein megvédeni a 

demokratikus intézmények stabilitását. 

 

3) Tudás, mint a fejlődés hordozója. Virágzó, innovatív, versenyképes és ökológiai 

szempontból hatékony gazdaság megteremtésének szorgalmazása, mely a tudáson alapszik, 

magas életszínvonalat és magas szakképzett káderek alkalmazását biztosítja. Az oktatás 

népszerűsítése és a köztudat növelése a fenntartható fejlődésről. 

 

4) Társadalmi folyamatokban való részvétel. Népszerűsíteni a polgárok teljes integrációját a 

társadalomba, ösztönözni az egyenjogúságot mindenki számára, különösen a nemek közötti 

egyenlőséget és megfelelő intézkedésekkel harcolni a hátrányos megkülönböztetés minden 

formája ellen és a szegénység csökkentéséért. Továbbá, a társadalom tagjai közötti 

különbségek minimalizálásának szükségessége és folyamatos küzdelem a társadalmi 

kirekesztés és szegénység ellen. 

 

5) Környezeti kérdések beépítése más ágazati politikákba. Népszerűsíteni a gazdasági, 

társadalmi és ökológiai hozzáállás és elemzés egyesítését, valamint, olyan eszközök 

támogatása, mint amilyen a környezeti stratégiai felbecsülése. Ösztönözni a szociális 

párbeszédet, társadalmilag felelős munkát és a köz- és magánszféra közötti partnerséget. 

 

6) Elővigyázatosság. A természeti egyensúly megőrzésének megkövetelése, amikor nincs 

megbízható információ egy meghatározott problémáról. Minden tevékenységet úgy kell 

tervezni és végrehajtani, hogy az a lehető legkisebb változást idézze elő a környezetben. 

Megelőző intézkedések végrehajtása a környezetre mért káros hatás meggátolása érdekében, 

különösen akkor, hogyha az veszélyt jelentene az emberek és állatok számára.  

 

7) Környezetszennyező/Használó fizet – a környezet szennyezésre vonatkozó költségek 

beszámítása a végtermék árába. A környezetre vonatkozó költségek internalizálása, azaz a 

környezet megsemmisítésére vonatkozó költségek belefoglalása a 

környezetszennyező/használó gazdasági költségeibe, vagyis alkalmazni azon elvet, hogy a 

„környezetszennyező/használó” fizet. Ily módon olyan gazdasági ár érhető el, amely fedi a 

termelési, használati és tárolási költségeket a termék életciklusa alatt. 
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8) Fenntartható termelés és fogyasztás. Természeti kincsek kiaknázásánál tiszteletben tartani 

a kiegyensúlyozottságot és biztosítani a környezet egy magas szintű védelmét és 

minőségének feljavítását. Környezetszennyezés csökkentése és a fenntartható termelés és 

fogyasztás szorgalmazása úgy, hogy a gazdasági növekedés ne vezessen a környezet 

degradációjának arányos növekedéséhez. 

 

 

Elfogadott értékek 

 

Vezetés — amely magába foglal egy felelős, rugalmas közigazgatást az újszerű ötletek felé, 

motiváltat és nyitottat a nyilvánosság számára. 

 

Stratégiai megközelítés — a község reális komparatív előnyeinek felmérésével, szervezett és 

tervezett módon megelőzni a veszélyeket, a kitűzött cél elérésének és a lehetséges akadályok 

leküzdésének érdekében. 

 

Részvétel — széleskörű egyetértéssel irányítani a változásokat, a döntéshozatali folyamatokba 

pedig bekapcsolni a helyi közösség összes polgárát. 

 

Tárgyilagosság —a szolgáltatásnyújtási folyamat alatt, a köztisztviselők minden polgárt 

ugyanazon bánásmódba részesítenek a nem, életkor, faj, nemzetiség, etnikai hovatartozás, 

fogyatékosság, regionális vagy nemzeti hovatartozás, családi vagy társadalmi helyzet, 

politikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül.  

 

Felhasználó/lakosság orientált— elérni az ügyfelek/polgárok elégedettségét, értük és miattuk 

dolgozni. 

 

Törvényszerűség/jogbiztonság — a közszolgáltatások munkája olyan klasszikus értékeken 

alapul, mint amilyen az alkotmány, jog és emberi jogok tiszteletben tartása. 

 

Nyitottság/átláthatóság —az önkormányzat munkája nyilvános kell, hogy legyen és minden 

intézményben végbemenő folyamatba és tevékenységbe betekintési lehetőséget kell, hogy 

nyújtson. 

 

Hatékonyság — gyors, olcsó és minőséges szolgáltatásnyújtás az ügyfelek számára. 

 

Eredményesség — szolgáltatások nyújtása adott helyen és időben, az ügyfél elvárásainak és 

kívánságainak megfelelően. 

 

Felelősség — a helyi közigazgatás irányítói és a köztisztviselők felelősek saját munkájukért 

és a polgárokkal felvett kapcsolatukért, mely nem csak a választások során, hanem napi 

szinten is kisérve és értékelve van. 

 

Tudásra fektetett alapok— a helyi önkormányzat készsége az állandó továbbképzésre és a 

korszerű számítógépes technológia használatára. 
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Nemzeti és globális dokumentumokkal való kapcsolat 
 

A Stratégiában lévő megoldások összhangban vannak az európai integrációkkal: Az 

"Európa 2020" stratégiával, Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégiával, Az 

EU fenntartható fejlődési stratégiával (2001-ben elfogadott, majd 2006-ban fejújított). 

A stratégia összhangban van a Millenniumi fejlesztési célokkal (ENSZ) és a Szerb 

Köztársaság Nemzeti Millenniumi fejlesztési céljaival, melyet a Szerb Köztársasági Kormány 

2006-ban elfogadott.  

 

1. Akcióterv a nők helyzetének feljavítására a munkaerőpiacon; 2009-2011-ig; 

2. Vajdaság Autonóm Tartomány turizmusának marketing stratégiája, kutató-fejlesztő 

projektumok, 2009; 

3. Öregedés nemzeti stratégiája 2006-2015-ig; 

4. A természeti kincsek fenntartható felhasználásának nemzeti stratégiája; (Szerb 

Köztársaság Hivatalos közlönye, 33-as szám, 2012. április 15.); 

5. A Szerb Köztársaság fenntartható fejlődésének nemzeti stratégiája 2008-2017-ig; 

(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 57/2008-as szám, 2008. június3.); 

6. Szociális lakások nemzeti stratégiája (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 

13/12-es szám); 

7. Környezetre vonatkozó megközelítések nemzeti stratégiája a Szerb Köztársaságban; 

(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 80/2011-es szám); 

8. A korrupció elleni küzdelem nemzeti stratégiája (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 109/05-ös szám); 

9. Az ifjúság nemzeti stratégiája; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 55/05, 

71/05-javított és 101/07-es szám); 

10. A nők helyzetének és a nemek közötti egyenlőség előléptetésének nemzeti stratégiája 

2009-2015-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 55/05, 71/05-javított, 101/07 

és 65/08-as szám); 

11. Nemzeti stratégia a nőkkel szembeni erőszak elkövetésének megelőzéséért és 

leküzdéséért családon belül és a párkapcsolatban; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 027/2011-es szám, 2011. április 20.); 

12. Nemzeti stratégia a Szerb Köztársaság bekapcsolásáról a Kiotói Egyezmény 

fejlesztési mechanizmusába a hulladékgazdálkodásra, mezőgazdaságra és erdészeti 

szektorra vonatkozóan; 2010; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 8/10-es szám); 

13. Országos foglalkoztatottsági stratégia 2011-2020-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 37/11-es szám); 

14. Vészhelyzet esetén lévő védelem és mentés nemzeti stratégiája; 2011; a víziótól 

2016-ig; 

15. Gyermekekért akció nemzeti terve;  

16. Vajdaság Autonóm Tartomány technológiai fejlődésének alapirányzatai; 

17. Vajdaság Autonóm Tartomány gazdaságának fejlődési programja; 2004-2007-ig; 

18. A Szerb Köztársaság biodiverzitási stratégiája 2011-2018-ig; (Szerb Köztársaság 

Hivatalos közlönye, 13/2011-es szám); 

19. A Szerb Köztársaság közegészségügyi stratégiája; Akcióterv 2009-2013-ig; 

20. A Szerb Köztársaság karrier irányítási és tanácsadási stratégiája; Akcióterv 

2010-2014-ig; 

21. Kommunikációs stratégia a Szerb Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásról 

22. HIV-fertőzést és AIDS-et felölelő stratégia; Akcióterv 2011-2015-ig; 

23. Szülés ösztönzésre vonatkozó stratégia; 2008; 
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24. A Szerb Köztársaság elektronikus ügyintézésének fejlesztésére vonatkozó stratégia; 

(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 99/06-os és 4/09-es szám); 

25. Társadalmilag felelős üzleti tevékenységek fejlesztésének és népszerűsítésének 

stratégiája a Szerb Köztársaság keretein belül 2010-2015-ig; 

26. A Szerb Köztársaság információs társadalom fejlesztési stratégiája 2020-ig; (Szerb 

Köztársaság Hivatalos közlönye, 51/2010-es szám); 

27. Szellemi tulajdon fejlesztési stratégiája 2011-2015-ig 

28. Versenyképes és innovatív kis- és középvállalatok fejlesztési stratégiája 

2008-2013-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 103/08-as szám); 

29. A Szerb Köztársaság felnőtt oktatás fejlesztésének stratégiája 2020-ig; 

30. Szerbia oktatásfejlesztési stratégiája 2020-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 

107/2012-es szám); 

31. Szerbia mezőgazdaságnak fejlesztési stratégiája; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 78/05-ös szám); 

32. Ingyenes jogi tanácsadás rendszerének fejlesztési stratégiája a Szerb Köztársaságban; 

(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 74/2010-es szám); 

33. Nyilvánosság tájékoztatási rendszer fejlesztési stratégiája a Szerb Köztársaságban 

2016-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 75/2011-es szám); 

34. Szociális védelem fejlesztési stratégiája; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 

108/05-ös szám); 

35. Sport fejlesztési stratégiája a Szerb Köztársaságban 2009-2013-ig; (Szerb Köztársaság 

Hivatalos közlönye, 110/2008-as szám, 2008. december 2.-a); 

36. Szakképzés fejlesztési stratégiája a Szerb Köztársaságban 2009-2015-ig; (Szerb 

Köztársaság Hivatalos közlönye, 1/07-es szám); 

37. Erdészet fejlesztési stratégiája a Szerb Köztársaságban; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 59/06-os szám); 

38. Turizmus fejlesztési stratégiája 2015-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 

91/2006-os szám); 

39. Szellemi egészségvédelem fejlesztési stratégiája; 2007; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 8/07-es szám); 

40. A fiatalok egészségének fejlesztésére vonatkozó stratégia; 2006 

41. Vasúti, közúti, vízi, légi és intermodális közlekedés fejlesztési stratégiája a Szerb 

Köztársaságban 2008-2015-ig;  

42. Közigazgatási reform stratégiája a Szerb Köztársaságban 2009-2012-ig; 

43. Szerbia regionális fejlesztési stratégiája 2007-2012-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 21/07-es szám); 

44. Köztisztviselők képzésének stratégiája a Szerb Köztársaságban 2011-2013-ig; (Szerb 

Köztársaság Hivatalos közlönye, 56/2011-es szám); 

45. Fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítása a Szerb Köztársaságban; (Szerb 

Köztársaság Hivatalos közlönye, 01/07-es szám); 

46. Ásványi erőforrások kezelési stratégiája a Szerb Köztársaságban 2030-ig (Ajánlat); 

47. Hulladékkezelési stratégia 2010-2019-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 

29/2010-es szám); 

48. Klaszterek létrehozásának és fejlesztésének stratégiája Vajdaság Autonóm Tartomány 

területén 2007-2011-ig; 

49. Tisztább termelés bevezetésének stratégiája a Szerb Köztársaságban; az akciótervben 

fel van tüntetve a tevékenységi határidő 2007-2015-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönye, 17/09-es szám); 

50. Vajdaság Autonóm Tartomány vízellátási és vízvédelemi stratégiája; 2009; 

51. Palliatív ellátás stratégiája 2009-2015-ig; 
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52. Krónikus nem fertőző betegségek megelőzési és ellenőrzési stratégiája 2008-2018-ig; 

53. Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló megállapodás – Aarhusi egyezmény alkalmazási stratégiája; 

(Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 103-as szám, 2011. december 31); 

54. Az egészségvédelem minőségének és a betegbiztonság folyamatos fejlesztésének 

stratégiája; Akcióterv 2009-2015-ig; 

55. A roma nemzetiségek helyzetének javítása a Szerb Köztársaságban; Akcióterv 

2009-2011-ig; (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 27/09-es szám); 

56. Tűzvédelmi stratégia 2012-2017-ig; 

57. Személyes adatok védelmének stratégiája. 

 

 

A fenntartható fejlődési stratégia felülvizsgálatánál biztosítva lett a köz-, magán- és 

civil szféra együttműködése munkacsoportokon és konzultációkon keresztül. A 

megbeszélések és gyűlések 2012 szeptemberétől 2013 júniusáig tartottak. 

 

 

Óbecse község fenntartható fejlődési stratégiájának kidolgozásában résztvevők: 

 

 

Koordinációs csoport  

 

 

1. mr Vuk Radojević, Óbecse polgármestere; Koordinációs csoport elnöke 

2. Knézi Péter, Községi Képviselő-testület Elnöke; tag 

3. Tamara Ivanišević, Óbecse polgármester helyettese; tag 

4. Galgó Ferenci Andrea, Községi Tanácstag; tag 

5. Dragan Kovačev, Községi Tanácstag; tag 

6. Svetlana Vuletić, Községi Tanácstag; tag 

7. Gyurcsik Miklós, Községi Tanácstag; tag 

8. Acsai István, Községi Tanácstag; tag 

9. Miomir Jelenić, Községi Tanács tag; tag 

10. Dalibor Kekić, Községi Tanácstag; tag 

11. dr Anđelko Mišković, Községi Tanácstag; tag 

12. Radovan Stojanović, a stratégia végrehajtásának koordinátora; koordinátor 

13. Srđan Vezmar, Bácskai Regionális fejlesztési ügynökség igazgatója; koordinátor 

14. mr Olivera Smieško, az újvidéki Gazdaságtudományi és Mérnöki Menedzsment Tanszék 

asszisztense; koordinátor 

 

 

 

 

 

 

Munkacsoportok tagjai  

 

1. Božić Bojana, Környezetvédelmi és Területtervezési Ügyosztály 

főnöke, Óbecse önkormányzata 

Ökológiai csoport 

2. Gyurcsik Miklós, A Községi Tanács regionális és határokon átívelő Ökológiai csoport 
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együttműködéssel megbízott tagja, Óbecse község 

3. Friss László, A Községi Tanács tagja - vidékfejlesztés és 

környezetvédelmi csoport, Óbecse község 

Ökológiai csoport 

4. Gagić Svetlana, Szociális Gondozói Központ igazgatója, Szociális 

Gondozói Központ 

Szociális csoport 

5. Galgó Ferenci Andrea, A Községi Tanács oktatással, kultúrával és 

civil szervezetekkel megbízott tagja,Óbecse község 

Szociális csoport 

6. Jelenić Miomir, A Községi Tanács sport, ifjúság és idegenforgalom 

területével megbízott tagja,Óbecse község 

Szociális csoport 

7. Doc. dr Joksić Ivan, Gazdasági- és Igazságügyi Jogi Kar Újvidék  

8. Kekić Dalibor, A Községi Tanács beruházással és fejlesztéssel 

megbízott tagja, Óbecse község 

Gazdasági csoport 

9. Kis Igor, Községi elnök tanácsadója szociális kérdésekben, Óbecse 

község 

Szociális csoport 

10. Kis Tereza, Építkezési direkció  Szociális csoport 

11. Knežev Dragan, Knott Autoflex Yug Gazdasági csoport 

12. Kormányos Andor, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Gazdasági csoport 

13. Kovács Norbert, “Komunalac” közvállalat, igazgató Ökológiai csoport 

14. Kovač Zoran, Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi 

Osztály vezetője, Óbecse község 

Szociális csoport 

15. Kovačev Dragan, A Községi Tanács gazdasággal és 

vállalkozásokkal megbízott tagja,Óbecse község 

Gazdasági csoport 

16. Kovačev Marina, "Bum" Óbecsei Ifjúsági Szervezet Szociális csoport 

17. Kovacs Róbert, Horgász Egyesület Óbecse Ökológiai csoport 

18. Krstić Tamara, Bsc. ecc, Gazdasági- és Igazságügyi Jogi Kar, 

Újvidék 

Ökológiai csoport 

19. Maksimović Petar, igazgató, PIK Becse Gazdasági csoport 

20. Mandić Dane, Ifjúsági iroda Szociális csoport 

21. Matić Goran, igazgató, Építkezési direkció Gazdasági csoport 

22. mr Milošević Sandra, Gazdaságtudományi és Mérnöki 

Menedzsment Tanszék, Újvidék 

Ökológiai csoport 

23. dr Mišković Anđelko, A Községi Tanács mezőgazdasággal és falvak 

fejlesztésével megbízott tagja 

Gazdasági csoport 

24. Mitrović Aleksandar, Sport egyesület Szociális csoport 

25. Mitrović Maša, okleveles menedzser, Bácskai Regionális fejlesztési 

ügynökség 

Gazdasági csoport 

26. Mitrović Slobodan, igazgató, “Vodokanal” közvállalat Óbecse Ökológiai csoport 

27. Mrvić Branka, dipl. ecc, Gazdaságtudományi és Mérnöki 

Menedzsment Tanszék, Újvidék 

Szociális csoport 

28. Nedeljkov Dušan, Geopanonija,Újvidék Szociális csoport 

29. Pavlović Branka, igazgató, Sojaprotein Gazdasági csoport 

30. Petrov Jelena, okleveles filozófia professzor, Bácskai Regionális 

fejlesztési ügynökség 

Szociális csoport 

31. Petrov Jelena, Bácskai Regionális fejlesztési ügynökség Szociális csoport 

32. Petrović Zdravko, igazgató, Városi színház Szociális csoport 

33. Popov Zoran, igazgató, Linde Gas Szerbia Gazdasági csoport 

34. Prokopić Marija, dipl. ecc, Bácskai Regionális fejlesztési ügynökség Gazdasági csoport 

35. Prošić Igor, egyesület titkára, Vállalkozók egyesülete Gazdasági csoport 

36. Pupavac Nikolina, dipl. ecc, Bácskai Regionális fejlesztési 

ügynökség 

Gazdasági csoport 
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37. Pustajić Pavle, igazgató, "Vojvodina Agrar" vállalat Gazdasági csoport 

38. Ric Robert, Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szociális csoport 

39. Slavnić Angela, Roma kérdésekkel foglalkozó hivatal Szociális csoport 

40. mr Smieško Olivera, Gazdaságtudományi és Mérnöki Menedzsment 

Tanszék, Újvidék 

Szociális csoport 

41. Stanojev Dejan, testnevelés tanár, Samu Mihály Általános Iskola  Szociális csoport 

42. Stojnić Milica, MA, Gazdaságtudományi és Mérnöki Menedzsment 

Tanszék, Újvidék 

Ökológiai csoport 

43. Šijačić Siniša, igazgató, Egészségház Óbecse Szociális csoport 

44. Sormáz Izabella, igazgató,Városi könyvtár Szociális csoport 

45. Tapavica Brankica, igazgató, Iskolaigazgatók aktívájának elnöke Szociális csoport 

46. Vračarić Ljubomir (vagy Mihajlo Ćelić),Gazdasági és Fejlesztési 

Osztály vezetője, Óbecse község 

Gazdasági csoport 

47. Vujkov Jovan, egyesület titkára, Siketek és nagyothallók egyesülete Szociális csoport 

48. Vuković Dejan, igazgató, “Toplana” közvállalat Óbecse Gazdasági csoport 

49. Vuletić Svetlana, Községi Tanácstag, közigazgatás és jogszabály, 

Óbecse község 

Szociális csoport 

50. Zavišić Predrag, Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Óbecse 

község 

Gazdasági csoport 

 

 

A stratégia tartalma 

 

A Stratégia hét fejezetből áll. 

 

Az első fejezet magába foglalja községünk felülvizsgált fenntartható fejlődési 

stratégiájának bevezetőjét, rövid összefoglalót a stratégia tartalmáról, azon elveket, melyen a 

Stratégia alapszik és összefüggést azon stratégiai dokumentumokkal melyen Óbecse 

fenntartható fejlődési stratégiája alapszik, ugyanakkor ezen fejezet áttekintést nyújt a 

stratégia felülvizsgálatának folyamatáról. 

A második fejezet bemutatja Óbecse község fejlődésének vízióját. 

A harmadik fejezet magába öleli Óbecse község helyzetének és prioritásainak 

felmérését, SWOT (angol mozaikszó, magyar megfelelője a GYELV (Gyengeségek, 

Erősségek, Lehetőségek, Veszélyek)) elemzés és szöveges magyarázaton keresztül.  

A negyedik fejezet a prioritások és a meghatározott stratégiai célok grafikus 

ábrázolását foglalja magába. 

Az ötödik fejezet táblázaton keresztül mutatja be a prioritásokat, stratégiai célokat, 

intézkedéseket és tevékenységeket. 

A hatodik fejezet a stratégiai végrehajtásának irányítását és ellenőrzését dolgozza fel. 

A hetedik fejezet Óbecse község fenntartható fejlődési stratégiájának mellékleteiből 

áll, mint amilyen Óbecse község profilja és az Akcióterv. 
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II. VÍZIÓ 
 

Óbecse, mint multi-etnikai, multikulturális és gazdaságilag fejlett község, ahol a 

polgárok urbánus és ökológiai szempontból egészséges életkörnyezetben elégíthetik ki és 

fejleszthetik szellemi, anyagi és társadalmi szükségleteiket. 

 

 

 

 

 

Óbecse – a világom közepe. 
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III. SWOT ELEMZÉS – Óbecse község 

 

 

A stratégia létrehozásának alapjául a meglévő helyzet felmérése szolgál SWOT elemzésen 

keresztül, amely rámutat Óbecse község fejlődésének alap irányaira az elkövetkező 

időszakban. 

 

Óbecse község fő erőssége a kedvező földrajzi fekvés Vajdaság szívében, a Tisza folyó és a 

Nagy-bácskai csatorna mentén, a meglévő ipari kultúra és tapasztalat, valamint a 

mezőgazdaság fejlesztésének hagyománya. Óbecse község jelentős természeti kincsekkel 

(termálvíz, CO2, minőséges termőföld, agyag) és ipari kapacitásokkal rendelkezik (PIK, 

BAG, Sojaprotein, Lindegas Srbija...), ugyanakkor, hagyományosan ápolja a nemzetek 

közötti toleranciát. A gyógy- és rekreatív központ létrehozásának keretein belül, Óbecse 

község megkapta a gyógyfürdői város státusát, kidolgozta az településrendezési terv 

dokumentációt és kiépített egy termálvíz furatot. 

SWOT ELEMZÉS 

 

B
E

L
S

Ő
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Kedvező földrajzi fekvés Vajdaság 

szívében a Tisza folyó és a Nagy-bácskai 

csatorna mentén 

 Meglévő ipari kultúra és tapasztalat, 

valamint a mezőgazdaság fejlesztésének 

hagyománya 

 Természeti kincsek (termálvíz, CO2, 

minőséges termőföld, agyag) 

 Nemzetiségek közötti tolerancia 

 Meglévő ipari kapacitások (PIK, BAG, 

Sojaprotein, Lindegas Srbija...) 

 Biztosítottak az előfeltételek a gyógyfürdői 

turizmus fejlesztésére  

 Magas munkanélküliség és nem megfelelő 

képzettségi szerkezet 

 Megrongált és nem eléggé kiépített 

kommunális infrastruktúra 

 Nagy-bácskai csatorna szennyezettsége 

 Fiatal szakképzett káderek elvándorlása; 

 Felfüggesztett vasúti közlekedés 

 Negatív természetes szaporulat és a 

lakosság kedvezőtlen korosztálybeli 

összetétele 

 

K
Ü

L
S

Ő
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Gyógyfürdő turizmus fejlesztése 

 Befektetők vonzása a meglévő ipari 

zónába 

 Határon túli együttműködés és IPA (EU 

előcsatlakozási támogatási alap) források 

használata 

 Infrastruktúra fejlesztése 

 Olyan társadalmi légkör megteremtése, 

amely az itt maradásra ösztönzi a fiatalokat 

 Kedvező légkör megteremtése a kis- és 

középvállalatok fejlesztésére 

 Folyóvizek jelentősebb használata 

 Vasúti közlekedés újjáélesztése 

 Regionális kapcsolatok és közös 

projektumok megvalósítása 

 Bizonytalan politikai és gazdasági légkör  
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Hiányosságok, amivel szembesülünk: magas munkanélküliség és nem megfelelő képzettségi 

szerkezet, települési infrastruktúra, Nagy-bácskai csatorna szennyezettsége, fiatal szakképzett 

káderek elvándorlása, felfüggesztett vasúti közlekedés, negatív természetes szaporulat és a 

lakosság kedvezőtlen korosztálybeli összetétele. 

 

Fejlődésünket a következő lehetőségekben látjuk: gyógyfürdői turizmus fejlesztése; 

befektetők vonzása a meglévő ipari zónába; határon túli együttműködés Magyarországgal és 

Horvátországgal, valamint az IPA (EU előcsatlakozási támogatási) alapok használata az EU 

tagjelölti státus megkapása után; infrastruktúra fejlesztése a Köztársaság és a Tartomány 

támogatásával; olyan társadalmi légkör megteremtése, mely kisebb közösségekben itt 

maradásra ösztönzi a fiatalokat;kedvező légkör megteremtése a kis- és középvállalatok 

fejlesztésére,olyan intézkedésekkel, melyet a hatalom minden szintjén végrehajtanak; 

folyóvizek jelentősebb használata – elsődlegesen a közlekedésre, majd a turizmusra, 

horgászatra, stb.; vasúti közlekedés újjáélesztése a gazdaság fejlődése érdekében, valamint a 

szomszédos községekkel való regionális összeköttetés és közös projektumok megvalósítása. 

Minden közösség fejlődését mindig a bizonytalan politikai és gazdasági légkör veszélyezteti, 

mivel lehetetlenné teszi a kiszámíthatóságot és a biztonságot. 
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1. Prioritás. Településrendezés és területtervezés 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Jó kiindulási pont, jó adatbázisának, annak 

ellenére, hogy nincs frissítve, korábbi 

szakmai tapasztalatok 

 

 Helyi önkormányzat számára nem megfelelő 

emberi erőforrás és szakértelem  

 Óbecse község területtervezése elkészítve,  

 Óbecse településeinek általános terve és 

részletes szabályozása összhangban a jó 

gyakorlat és fenntartható fejlődés elveivel 

 

 Óbecse község további fejlődésének korlátai 

a hozzá tartozó településekre és 

településrendezésre vonatkozóan a 

következők: polarizáció és egyenlőtlenség 

jelenléte az eddigi fejlődésben, aktivitások 

koncentrációja a kifejezetten fejlett óbecsei 

központban, a többi kevésbé fejlett 

településekhez viszonyítva. 

 Számos illegálisan épített épület legalizálása 

folyamatban van 

 

 Lakott terület alacsony népsűrűsége (84 

lakos/km
2
 területtervezésbe foglalt részen, a 

94 lakos/km
2
 szemben Vajdaság területére 

vonatkozóan) 

 

 Településhálózat alacsony sűrűsége (1,0 

település/100 km
2
, a 2,2 település/100 km

2
 

szemben Vajdaság területére vonatkozóan) és 

városi jellemű települések kifejezett területi 

dominációja 

 

 Települések tervszerűtlen terjeszkedése 

 Óbecse az egyik legkevésbé erdősítet terület 

 Városi telkek részbeni rendezésének 

gyakorlata 

 Településrendezési és területtervezési 

problémákra vonatkozó új törvények gyakori 

meghozatala 

 Nem hatékony településrendezési és 

építkezés Felügyelőségi hivatal 

 Szolgáltatások és eljárások megszervezése a 

helyi közigazgatás és illetékes állami 

vállalatok keretein belül  

 A közüzemi politika keretein belül olyan 

program hiánya, mely a városi telkek 

előkészítésére, rendezésére és használatára 

vonatkozik 

 Engedély nélküli építkezés és hiányos 

infrastruktúra 

 A tervezetek elfogadására vonatkozó 

bonyolult eljárás 

 A nyilvánosság nem megfelelő 

bekapcsoltsága az eljárásokba 
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 Föld és épületek tulajdon jogára vonatkozó 

problémák 

Lehetőségek Veszélyek 

 Hivatalnokok képzése  Korrupció 

 Befektetési alapokhoz való hozzáférhetőség  Engedély nélküli építkezés 

 Természeti erőforrások hatékonyabb 

felhasználása 

 Politikai érdekek 

 Nyilvánosság gyakoribb bekapcsolása a 

településrendezési és területtervezési 

kérdésekben 

 Európai integrációk 

 Közüzemi (Kommunális) infrastruktúra 

fejlesztése (vízellátás, szennyvíz- és 

hulladékkezelés) 

 A terület, mint a helyi fejlődés kritikus 

erőforrásának megfelelő használata 

 Megújuló energiaforrások használatára való 

ösztönzés 

 Fenntartható termelés és fogyasztás tervezése 

és a termékenkénti hulladék csökkentése  

 Biodiverzitás védelme és megőrzése 

 A kínálat terjesztése 

 A Földrajzi Információs Rendszer 

 Szabványosítás és tanúsítvány 

 Brownfield befektetés 
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2. Prioritás. Infrastruktúra 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Az általános területtervezési tervek, részletes 

szabályozási tervek, jogszabályok létezése a 

kommunális infrastruktúra keretein belül 

összhangban az érvényben lévő előírásokkal 

 

 Közlekedési és közüzemi infrastruktúra 

hiánya (meglévő karban van tartva – 

központon keresztül halad a szállítási 

korridor, nincs kiépített terelő út) 

 Gazdag vízhálózat (Tisza, DTD-csatorna)  Rossz közlekedési infrastruktúra: használaton 

kívüli vízi és vasúti közlekedés, megrongált 

helyi útvonalak, turisztikai jelzőtáblák hiánya 

 Az engedély nélkül épített épületek 

legalizálási folyamatának megkezdése 

 Másodlagos távközlési hálózat kapacitásának 

hiánya; nem került sor a távközlési 

berendezések és rendszerek automatizálása és 

digitalizálása 

 Rossz állapotban lévő vízvezeték hálózat, a 

meglévő kutakból való vízellátás csökkenése 

 A lakosság 38%-a kapcsolódott rá a 

szennyvízcsatorna hálózatra; lakott 

területeken nem létezik szennyvízcsatorna, 

ahogyan a szennyvíz tisztítására szolgáló 

berendezések sem 

 Emésztő gödrök létezésének kockázata 

(főképp magas talajvíz esetén); csapadékvíz 

elvezető csatornarendszer csak részben van 

kiépítve 

 A helyi önkormányzat technikailag kevésbé 

felszerelt a területtervezés és kataszteri 

nyilvántartás kisérésére,valamint más 

községek információs hálózatába való 

bekapcsolódására 

Lehetőségek Veszélyek 

 Befejezett területtervezet a Tisza folyó 

multifunkcionális korridorjának speciális 

rendeltetésére vonatkozóan 

 

 infrastrukturális beruházások hiányossága 

 Energiahatékonyság fejlesztése,nyersanyag 

racionálisabb felhasználása és a közlekedés 

intenzitásának csökkentése 

 

 fokozott közlekedés növekedés rossz 

minőségű üzemanyag használatával 

 EU alapokhoz való csatlakozás és ezek 

hatékonyabb használata (infrastrukturális 

projektumok pénzelése, IPA 3. komponens 

megnyitás (regionális fejlesztésre vonatkozó 

támogatás)) 

 A korrupció elleni küzdelem és a szervezett 

bűnözésre vonatkozó megoldatlan kérdések 
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3. Prioritás. Környezetvédelem 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Őshonos növényzet  A környezetvédelemre vonatkozó hatékony 

pénzelési rendszer hiánya 

 Holt Tisza természetvédelmi park  A régi és elhasználódott vízvezeték-hálózati 

csövek 

 Tiszavirág – mint fő biológiai mutató  Tisza ökológiai státusáról szóló ismeretek 

hiánya 

 86% művelhető földterület (83% 

legtermékenyebb talajtípusok) 

 Óbecse község lakott területein nincs 

kiépített szennyvíz infrastruktúra 

 Helyi önkormányzati intézmények 

elkötelezettsége a környezetvédelemre 

 A lakott területek szennyvíz szivárgása az 

emésztőgödrökön keresztül, ami állandó 

veszélyt jelent a talajvíz minőségére 

 Városi szeméttelep szanálására kidolgozott 

projektum 

 A szeméttelepek egyetlen környezetvédelemi 

elemet sem tartalmaznak 

 Jelentős természeti erőforrások – éghajlat, 

talajminőség és vízfolyások 

 Korlátozott erdei vegetáció – alacsony szintű 

erdősítettség 

 Ártézi és szubártézi vízben gazdag terület  Az ember talajra gyakorolt hatása 

 Gyógyhatású jódos úgynevezett „sárga 

víz”-ben gazdag terület 

 A mezőgazdaság keretein belül a föld 

minőség ellenőrzésének hiánya és a növény 

védőszerek alkalmazására vonatkozó 

ellenőrzések hiánya 

 Egészség szempontjából biztonságos és 

minőséges élelmiszer előállítására alkalmas 

föld 

 Jelentős számú vízfogyasztó saját 

tulajdonban lévő vízforrást (kutakat) használ 

szükségletei kielégítésére 

 Kedvezmények (részletlefizetés) és a 

polgárok motiválása a csatornázási hálózatra 

való rákapcsolódásra 

 A rossz hulladékgazdálkodási gyakorlat miatt 

túlzott a víz, föld és levegő szennyezettsége 

 Környezetvédelemmel foglalkozó civil 

szervezetek  

 A szennyezettség csökkenésére és a 

környezetvédelemre ösztönző intézkedések 

hiánya 

 A lakott területek szennyvízgyűjtésére 

kidolgozott projekt dokumentáció 

 A hulladéklerakásra vonatkozó díjak 

bevezetése 

 Az óbecsei Halastó nemzetközi jelentősége 

(IBA (fontos madár terület) - gém kolónia) 

 Az ipari üzemek szennyvíztisztítására 

szolgáló berendezések hiánya 

 Megfelelő és minőséges ivóvízellátás a 

becsei vízvezetékeken keresztül 

 A városban lévő csatornázási hálózat 

elégtelen kiépítettsége (30%) és ugyanezek 

hiánya a lakott településeken 

 Védett természeti kincsek (Halastó)  Környezeti infrastruktúra hiánya 

(szennyvíztisztítás, hulladékkezelés, 

újrahasznosítás) 

 Tisza folyó, Beljanai bara és Csík ér – 

legproduktívabb vizek 

 Az állati tetemek eltávolítására vonatkozó 

szabvány hiánya 

 Létrehozott menhely az elhagyott állatok 

számára és szigorúan meghatározott 

kötelezettségek és intézkedések (Állatorvosi 

felügyelőség és állatvédő egyesülettel 

közreműködve) 

 Zöld területek kataszterének hiánya 

 Beljanai bara természeti park  Az állatvilág nem sokszínű 

 Magánszektor részvétele a  A nyári hónapok ideje alatt zavaros és 
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hulladékkezelésben (Nemzeti) szennyezett a folyópart, valamint lassú 

folyású és mocsaras jellegű a folyó 

 A lakott területek vízminősége megfelel az 

Egészségügyi Törvények követelményeinek 

 

 A Holt Tisza és a Csíkfolyó nem megfelelő 

törvénybeli védelme 

 A víz és vízszolgáltatások alacsony ára, 

valamint a gazdasági ösztönzők hiánya 

(Nemzeti) 

 Független mikro vezető rendszerek a lakott 

területeken 

 Szennyvíztisztításra fordított figyelem és 

eszközök hiánya 

 Integrális kommunális hulladékkezelési 

rendszer hiánya 

 A Holt Tisza (Mézes dűlő) hasznos víz 

térfogatának hiánya 

 A gazdaság környezetre mért káros hatásáról 

nem létezik átfogó elemzés 

 Nem léteznek adatok a gazdaság hatásáról a 

levegőre 

 Kellő felügyelet hiánya az előírások 

végrehajtásánál és a minőség ellenőrzésénél 

 A parlagfű megsemmisítésének problémája 

nincs kellőképpen megoldva 

 A mocsaras élőhelyek rendellenességének 

gondja 

 A vegyes csatornázási hálózatnál nincs 

elkülönített csatornarendszer az csapadék- és 

fekáliás vizekre 

 A község erdősítésére vonatkozó terv hiánya 

 Ösztönző intézkedések és eszközök hiánya a 

városi szeméttelep szanálására vonatkozó 

projektumok megvalósításához 

Lehetőségek Veszélyek 

 Testnevelési, horgászati, oktatási és ökológiai 

turizmus 

 A lakott területek szennyvizeinek 

ellenőrizetlen kiszivárgása az 

emésztőgödrökön keresztül  

 Egészséges és minőséges élelmiszer 

kitermelése 

 A lakosság vásárlóereje és szegénysége 

 Növelni az erdősített területeket és ezek 

jelentősebb részét védelem alá helyezni 

(Millenniumi célok) 

 A tiszai víz minőségének romlása (mutató a 

Tiszavirág) 

 Vajdasági Autonóm Tartomány szintjén 

megkötött szerződés azon eszközök 

jóváhagyására amely az erdősítésre, erdei 

területek megvédésére, facsemeték 

termesztésére, erdei tűzvédelemre és 

tudományos kutatások végrehajtására 

vonatkozik az erdészetben  

 A Bácskai csatorna – Európa ökológiai fekete 

pontja 

 Egy egységes rendszer kiépítése az összes 

település egy vízmérőről történő vízellátására 

 Alacsony nyári vízállás 

 A környező önkormányzatokkal való 

együttműködés – parlagfű megsemmisítése 

 A víz fokozott zavarossága, valamint a benne 

lévő vas és ammónia koncentrációjának 

megnövekedése 
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 Oktatás, motiváció és a környezetvédelem 

szükségességére vonatkozó tudatosság 

növelése (szabványszerű hulladékeltávolítás, 

újrahasznosítás, a folyóvíz természetének 

feljavítása, stb.) 

 Számos illegális szeméttelep 

 Tisztább technológiák bevezetése és 

fejlesztése, energiahatékonyság növelése és a 

megújuló energiaforrások használata (Nemzeti) 

 Nyár végén magas a parlagfű pollen 

koncentrációja 

 Óbecse város szennyvízcsatorna hálózatának 

bővítése 

 Kóbor állatok számának ellenőrizetlen 

növekedése 

 Tisza folyó nemzetközi státusa és a védelme  Az EU szabványoknak való megfelelés 

problémája – nagy különbség a várt és 

tényleges helyzet között  

 Felszíni vizek használatára és 

szennyezettségére vonatkozó felügyeletek 

növelése 

 Nem elegendő intézmény és egyéb kapacitás 

(Nemzeti) 

 A folyó vizek szennyezettségének 

szanálására vonatkozó projektumokra, 

partnerek és adományozók megtalálása és 

azok elkötelezettsége 

 Környezet szennyező ipari anyagok fokozott 

koncentrációja 

 Minden ágazati politika össz céljainak és 

intézkedéseinek egyesítése és 

összehangolása, nemzeti jogszabályok 

harmonizálása az Európai Uniós 

jogszabályokkal mindhárom csoportban  

 A jogszabályok összehangolásának hiánya a 

modern európai trendekkel és standardokkal 

(Nemzeti) 

 Olyan korszerű technológia bevezetése, 

amely redukálja a környezetszennyezést 

 A Mézes dűlőnél a Holt Tiszába való 

szennyvízelvezetés  

 Csapadékvíz hálózat kiépítése minden 

településen és azok csatlakozása a 

legközelebbi vízbefogadókra 

 Házi és kóbor állatok tömeges sterilizálása 

 Új parkok létesítése lakott területen 

 Holt Tisza – Gyöngysziget védelméről szóló 

okirat 

 A Halastó jelölése, ramsari területté (Ramsari 

egyezmény) való nyilvánítás céljával, 

nemzetközi fontosságú vizes élőhely 

 Nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás 

(part menti városok, dunai államok 

szervezete, stb.)  

 Gazdasági szektor oktatása a 

szennyvíztisztító rendszer feljavítására 

 Az óbecsei községben lévő szennyezők 

kataszterének kidolgozása 

 A településeken lévő mikro vízközösségek 

egységes rendszerbe való bekapcsolása  

 A felszíni vizeket szennyezők kataszterének 

kidolgozása 

 Magánszektorral való együttműködés 

bővítése a hulladékgazdálkodás területén 

(Nemzeti) 

 A vízközművek jogállásának és tulajdonjogi 

átalakulásának meghatározása (Nemzeti) 
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4. Prioritás. Gazdasági fejlődés. 
 

Erősségek Gyengeségek 

 A község jó földrajzi fekvése valamint az 

Európai Uniós határ közelsége 

 A lakosság elöregedése: nagy számú nem 

kommerciális gazdaság létezése, azaz a 

fiatalok alacsony részaránya a gazdaság 

fejlesztésben – fiatal és szakképzett káderek 

elhagyják a községet  

 Gazdag vízkészlet (Tisza, DTD csatorna, 

Beljani bara) 

 A munkaképes lakosság nem megfelelő 

képzettségi szerkezete (a munkaerő félig 

szakképzett vagy szakképzetlen) 

 A természeti erőforrások sokszínűsége és a 

gyárasított területen kívül lévő környezet 

(művelhető földterület) megőrzése: A Holt 

Tisza természeti park létezése, „Tisza 

virágzása” 

 Magas munkanélküliségi ráta (hosszú távú 

munkanélküliség) 

 Kereskedelmi gazdaságok számának 

növekedése 

 Nem elegendő számú „greenfield“ befektetés 

 A mezőgazdaság, ipar és turizmus 

fejlesztésének lehetősége 

 A vállalkozók és mezőgazdasági termelők 

nem elegendő tájékozottsága, valamint 

alacsony szintű tudatosság és kezdeményezés 

(képzés-, szervezettség hiánya) 

 Lényeges fejlesztési szervek létezése – One 

stop shop (egy helyben történő ügyintézés), 

Vállalkozók Szövetkezete, Gazdasági 

részleg, Szociális-gazdasági Tanácsadó, 

Helyi Gazdaság Fejlesztési Iroda, Turisztikai 

szervezet, Információs központ a fiatal 

vállalkozók részére 

 Új vállalatok létrehozásának lassú üteme 

 A fenntartható fejlődés tervezésének 

szükségességére vonatkozó tudat növelése 

lokális szinten 

 Nem kielégítő intézményes kapcsolat a 

gazdaság és a helyi önkormányzat 

adminisztrációja között 

 Nyílt, vendégszerető, multikulturális és 

multinacionális lakosság 

 A község társadalmi-gazdasági fejlődését 

elősegítő támogatások használatának hiánya 

 Gazdag kulturális és régészeti közösség  Idegenforgalomra vonatkozó statisztikai 

adatok hiánya  

 Gazdag termálvíz – geotermikus furat a 

tervben lévő gyógyfürdő helyén (Jód fürdő) 

 Termelésre kihasználatlan természeti 

lehetőségek és alternatív energiák, valamint a 

főbb helyi, természeti és kulturális 

erőforrások/attrakciók nem elegendő 

védelme, karbantartása és valorizációja 

 Agyag- és földgázlelőhelyek  Nem versenyképes termékek (technikai és 

technológiai szempontok miatt való 

lemaradás) 

 Meglévő elszállásolási kapacitások –„Fehér 

hajó” szálló, „Fantast” szálló és más 

magánszállás kiadók. 

 Fejletlen állattenyésztés 

 Meglévő gazdasági kapacitások (PIK, BAG, 

Sojaprotein, Vojvodina Agrar, Carbodioxid) 

 Az idegenforgalom fejletlen befogadó 

kapacitása 

 A helyi (idegenforgalmi, kulturális, gazdasági 

és más) kapacitások nem elégséges 

népszerűsítése 
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 Jó természeti feltételek a mezőgazdasági 

termelésre 

 Sok kis földterülettel rendelkező gazdaság 

 Konvencionális mezőgazdasági termelés  Öntözésre alkalmas vizek használatának 

hiánya és rossz gazdasági feltételek. Öntöző 

rendszer csak a megművelhető földterületek 

20% van. 

 A mezőgazdaságban viszonylag minőséges és 

képzett a munkaerő 

 Az állami földek bérbeadása nem megfelelő 

megoldás 

 Rendelkezésre álló állami tulajdonban lévő 

földterületek 

 A feldolgozó ipar azon kapacitásának nem 

kihasználása, amely a nyersanyagot a 

községben lévő mezőgazdasági 

földterületekről biztosítja 

 A termőföld felhasználásának módját, a 

termelés szerkezetét a földeken és a 

hozamokat tekintve viszonylag intenzív 

termelés folyik 

 A feldolgozó iparban dolgozók nagy 

számának elbocsájtása 

 Feldolgozó kapacitások létezése Óbecse 

község területén 

 Az állami intézmények nem támogatják 

kellőképpen a mezőgazdaság fejlődését 

 A község, főleg a Tisza folyó mentén lévő 

erdősített területe 550 hektáron 

 A fiatalok tömeges elvándorlása a falvakból, 

mely által a vidéki fejlesztés az idősebb 

korosztálynak van átengedve 

 A Holt Tisza – Gyöngysziget megőrzött 

holtágán, 24 km hosszan nincsenek jelen 

környezetszennyezők 

 A vidéki fejlesztésre vonatkozó helyi politika 

hiánya 

 A föld magas, 3-5%-os humusztartalma  Hagyományos növénytermesztési orientáltság 

van jelen viszonylag a kis földbirtokok 

ellenére is 

 Egészséges és minőséges élelmiszer 

előállítására alkalmas termőföld 

 Geotermális források használatának hiánya a 

zöldségtermesztésben. 

 A földművesek idegenkedése egy új 

alapokon fekvő szövetkezésre  

 A földművesek folyamatos oktatásának 

hiánya 

 A községben levő mezőgazdasági területek 

(határ) nem elégséges infrastrukturális 

rendezettsége 

Lehetőségek Veszélyek 

 Lehetőségek az állattenyésztés, 

növénytermesztés valamint más 

mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére 

(konyhakertészet, gyümölcsészet, halastavak 

létesítése, méhészet, vadállománnyal való 

gazdálkodás, organikus/szerves termesztés) 

 Munkanélküliség, szegénység, eladósodás 

növekedése és a gazdaság lassú fejlődése 

 Szövetkezetek fejlesztése, jobb üzleti légkör 

megteremtése (ipari és technológiai parkok 

fejlesztése, klaszterek, helyi fejlesztési alap 

létesítése)  

 Ipari termelés fellendítése elévült 

technológiával 
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 A termelők és a feldolgozók közös 

érdekeként a feldolgozó kapacitások 

fejlesztése (kis termelők egyesülése 

szövetkezetekbe) 

 A korrupció és szervezett bűnözéssel 

kapcsolatos megoldatlan kérdések 

 

 A lakosság tudatának növelése a gazdasági 

(mezőgazdasági) termelés fontosságáról 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

 Új ismeretek és készségek megszerzése, az 

emberi kapacitás fejlesztése - átképzés 

 Politikai akarat hiánya a jogi reformok 

végrehajtásához 

 Helyi kapacitások népszerűsítése (potenciális 

befektetések katalógusa) 

 Régióhoz viszonyított lemaradás megoldatlan 

politikai kérdések miatt 

 Erős politikai akarat a jogi reformok 

végrehajtásához 

 Lehetséges az állam újabb kirekesztése (nyílt 

vagy rejtett) 

 Köz- és magánszféra partnerségének 

növelése 

 Az állami intézmények nem fordítanak 

elegendő támogatást a mezőgazdaság 

fejlesztését 

 Civil szervezetekkel folytatott párbeszéd és 

támogatás 

 Az intézmények elégtelen hatása a 

mezőgazdaság fejlesztésére 

 Kulturális-, gyógy- és vidéki turizmus, 

vadászat, halászat (sport horgászat), sport- és 

szabadidős, valamint minden egyéb turizmus 

fejlesztése, eszközök előbbre haladottabb 

értékelésével és infrastrukturális 

berendezéssel, személyzet képzéssel, új 

termékek, szolgáltatások és innovációk 

fejlesztésével, népszerűsítésével és 

egyebekkel. 

 

 Tisztább termelési mód bevezetése 

 EU normák és szabványok bevezetése és 

elfogadása (pl. EUROGAP) a köz- és üzleti 

szférában, melyek biztosítják a szolgáltatások 

és termékek minőségét, az adminisztratív 

eljárások egyszerűsítése. 

 Helyi foglalkoztatottság akcióterve és az erre 

vonatkozó stratégiai dokumentumok létezése 

 Az öntöző területek megnövelése 

 A termőföld hatékonyabb kihasználása 

másodvetésen keresztül 

 Állami kísérleti javak, technológiai park 

és/vagy inkubátor létrehozása az 

agrárgazdaság fejlesztése érdekében 

 A mezőgazdasági termelők összefogása 

klaszterek – szövetkezeteken keresztül 

 Intenzívebb növénytermesztés 

 Intenzívebb állattenyésztés 

 Kivitelre szánt jószágok szolgáltatásszerű 

hizlalásának fejlesztése  

 Multi funkciós termelés fejlesztése 

 Az önkormányzattal karöltve a gyümölcs és 
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szőlőtermesztésre vonatkozó beruházások 

ösztönzése 

 Azon külföldi befektetők idevonzása, 

melyeket a gyümölcs és zöldségfélék 

termelés és feldolgozása érdekel  

 A mezőgazdasági termékek kézműves 

feldolgozásával foglalkozó kis- és 

középvállalatok fejlesztése 

 A termelés, feldolgozás és értékesítés 

egyesítése szövetkezeteken és klasztereken 

keresztül 

 Az ISO szabvány létrehozása és a termékek 

minőségének feljavítása 

 A szerves és ökológiai termelés fejlesztése 
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5. Prioritás. Szociális és egészségügyi problémák. 
 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Fejlett infrastruktúra és kellő gyakorlat az 

alapfokú szociális és egészségügyi 

védelemnyújtására 

 Szegény község. Nagy számú lakos a 

szegénység határán van – az átlagfizetés 

19,4%-al kisebb az országos átlagnál (2011 

decemberében az országos átlag: 43.887,00 

RSD, míg az óbecsei: 35.369,00 RSD) 

 Jó együttműködés a Szociális Központ és a 

helyi önkormányzat, igazságügyi hatóság, 

gerontológiai központ között – szálláshelyek 

gyakori használata az oktató és egészségügyi 

intézményekkel 

 A szociális védelem különböző formáinak 

nagy számú használója 

 Az óbecsei egészségház jó együttműködése 

a helyi önkormányzattal és a többi érintett 

intézménnyel 

 Munkaképes lakosság alacsony száma. A 

lakosság számához viszonyítva a 

munkanélküliség 10%-al magasabb, állandó 

növekedési tendenciát mutatva. 

 A potenciális nevelő családok érdekeltsége 

az képzések iránt 

 A munkanélküliek legveszélyeztetettebb 

csoportjához a fogyatékkal élő személyek, 

romák, szociális segélyek felhasználói, 30 

évnél fiatalabbak és 50 évnél idősebbek 

személyek tartoznak. 

 Vajdaság területén az egyik legjobban 

felszerelt Gerontológiai központ létezése 

 Legtöbb szociális program megvalósításához 

és legtöbb szakképzett káder alkalmazásához 

szükséges eszközök hiánya 

 Tanácsadás a kamaszkorú fiatalok számára 

az egészségház keretein belül – ugyanakkor, 

a Tanácsadó jó együttműködése és közös 

képzési programok szervezése a többi oktató 

intézménnyel karöltve. 

 Kórház, kórházon kívüli szülőotthon és 

dialízis központ hiánya. Bent fekvős 

feltételek melletti gyógykezelés, beleértve a 

szüléseket is, községi szinten nincs 

megszervezve és belátható időn belül nem is 

lehet rá számítani.  

 Helyi szinten aktív, fogyatékkal élő 

személyek szövetsége 

 Az infrastruktúra nincs megfelelően idomítva 

a fogyatékkal élő személyek igényeihez 

képest. 

 A sebezhető és marginális kategóriákból, a 

fogyatékos és más személyek 

megkülönböztetéséről nincs rögzített 

bejegyzés 

 Nincs elegendő számú szakorvos. A 

minisztérium által előírt norma az orvosok 

számát illetően nem elégíti ki teljesen Óbecse 

község lakosságának szükségleteit. 

  A berendezések folyamatos korszerűsítésére 

fordított eszközök hiánya az 

egészségvédelem szintjének megtartása és 

növelése érdekében. 

 Bent fekvő gyógykezelést nyújtó regionális 

központok távolsága 

 Községi költségvetésben kevés beruházási 

eszköz lett előirányozva a szociális- és 

egészségvédelem fejlesztésére. 

 Növekvőben van a krónikus, nem 

fertőző betegségek, elsősorban a 

cukorbetegségben és a rákos 

megbetegedésekben szenvedők száma. 
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 Az értelmi és testi fogyatékos gyermekek 

számának növekedése évről évre. 

 Jelentősen megnőtt az idős személyek száma, 

7.730 illetve a község összlakosságának 

18,91%-a, ami komoly hozzáállást igényel a 

megfelelő családi védelem nélküli idős 

személyek problémáinak megoldásához  

 Fogyatékos gyermekek és felnőttek számának 

növekvése 

 Idős személyek alternatív inkluzív módon 

való gondozásának, védelmének hiány 

 Az idős személyek gondozásával foglalkozó 

családok megerősítésére vonatkozó 

programok hiánya 

 Magán vagy civil szervezeteket ösztönző 

pályázati eszközök hiánya, akik olyan 

programokkal foglalkoznának, mint az idősek 

inkluzíója és az idős személyek természetes 

életkörülményeinek megőrzése 

 Azon ötlet végrehajtásához szükséges 

eszközök hiánya, amely oktató vagy 

szórakoztató programok keretein belül 

szorgalmazná a generációk közötti 

kölcsönhatás  

- Kortársak edukálására vonatkozó 

programok hiánya 

- Egy egységes adatrendszer hiánya a 

szolgáltatások számát, szükségességét és 

típusát illetően 

 Önfoglalkoztatási inkluzív programok, 

valamint a fogyatékkal élő, sérült vagy 

marginális csoportok tagjaira vonatkozó 

munkaképzési programok hiánya 

 Egy egységes rendszer hiánya a fogyatékkal 

élő személyek számára, mely információkat 

nyújtana a segédeszközök beszerzési 

lehetőségeiről és egyéb támogatási 

formákról. 

 A fogyatékkal élő személyeknek segítséget 

nyújtó szakképzett káderek továbbképzésére 

vonatkozó programok hiánya 

 A tolerancia népszerűsítésével, valamint a 

fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek és 

marginalizált csoportok készségének és 

hozzájárulásának népszerűsítésével 

foglalkozó programok hiánya  

 A közösségben lévő érdektelenség és apátia 

 Palliatív ellátás hiánya a gyógyíthatatlan 

betegek számára. 
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Lehetőségek Veszélyek 

 A szociális védelmi szolgáltatások fejlesztési 

stratégiájának újítása 

 Felhasználók számának növekvése. 

 Környéken lévő hasonló intézményekkel való 

regionális összeköttetés 

 A lakosság elöregedése. 

 A szociális védelem szolgáltatási körének 

bővítése 

 Fiatal, szakképzett káderek elvándorlása. 

 Kulturális intézményekkel együttműködve 

oktató programok szervezése a marginális 

csoportok tagjai számára 

 Megfelelő programok hiánya a szociális- és 

egészségvédelemre vonatkozóan nemzeti és 

regionális szinten  

 Ifjúsági tanácsadás munkájának bővítése  Hirtelen növekvő felhasználók száma  

 Civil szervezetekkel, oktató-, egészségügyi- 

és kulturális intézményekkel közreműködve 

új, innovatív képzési formák megszervezése 

– projekt orientált költségvetés elosztás 

 Az államban lévő recesszió vagy gazdasági 

instabilitás.  

 Helyi egységes adatbázis a felhasználókról, 

szociális védelmi formákról és 

szolgáltatásokról 

 Az oktatásba és a gyermekek 

képességnövelésébe való befektetés 

születésüktől fogva  

 Olyan vállalatok vagy civil szervezetek 

létrehozása, amely a marginális csoportokat 

foglalkoztatná 

 Nappali klubok (társalgók), műhelyek és 

intézmények a különleges igényű személyek 

igényeihez módosítva 

 A költségvetési eszközök ésszerűbb 

használata a szociális problémák megoldására 

– rendszerszerű megoldások, nem egyszeri 

támogatások – aktív támogatási intézkedések 

a passzív helyett 

 A szociális problémák ágazatközi megoldása 

(mely magába foglalná az iskolákat, 

rendőrséget, bíróságot, kulturális 

intézményeket, egészségházat, médiákat, 

sportegyesületeket, szociális védelmet, civil 

szervezeteket és amennyiben szükséges, még 

mások bekapcsolását is a meglévő problémák 

megoldásába). 

 Az önkéntes hálózat és az önkéntesség 

tudatosságának fejlesztése 

 Kórház, szülészeti osztály és dialízis központ 

létrehozása 

 A megelőző egészségvédelem erősítése 

 Az egészséges életmód, táplálkozás és 

szokások népszerűsítése 

 A társadalmi befogadásra vonatkozó egyedi 

programok végrehajtása és azon réteg 

támogatásának megnövelése, melyeket a 

szegénység kifejezetten veszélyeztet 
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 A meglévő egészségvédelmi központok 

hatékonyságának és szolgáltatásaik 

minőségének növelése  

 Különböző adományozók általi pénzelés, 

projektumok írásával és megvalósításával – 

további pénzelési források keresése 
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6. Prioritás. Kultúra, oktatás, sport és ifjúság 
 

Erősségek Gyengeségek 

 multikulturális, interkulturális, 

többnemzetségű, kétnyelvű. 

 

 EU határ közelsége. 

Kultúra Kultúra 

 Jó emberi erőforrás  A projektumok írására, adományozók 

keresésére és a kockázatok felvállalására nem 

elegendő mértékben képzett káderek 

 Kulturális örökség  A rendelkezésre álló nemzetközi-, nemzeti- 

és tartományi alapok nem elegendő 

használata 
 Aktív civil szervezetek 

 Jó együttműködés a helyi önkormányzat és a 

kulturális intézmények között. 

 Jó összeköttetés a kulturális intézmények 

között  

 Egyszerű hozzáférhetőség a kulturális 

eseményekre vonatkozó információkhoz  

 Különböző események rendezésének 

lehetősége 

 A tevékenység pénzelése folyamatos 

 A kulturális kínálat összehangolása nagyobb 

városok kínálatával 

Oktatás Oktatás 

 Szerteágazó iskoláskor előtti, általános és 

középiskolai intézmények 

 

 Elégtelen pénzelés (az oktatási intézmények 

anyagi költségeinek pénzelése függ az 

eszközök megfizettetési százalékától helyi 

szinten, a község gazdasági fejlettségének 

közvetlen hatása az iskolák helyi 

költségvetésből való pénzelésére és az 

oktatási rendszer merevsége 

 Az oktatás hagyománya, megfelelő eszközök 

a formális és nem formális oktatásra valamint 

a különös bánásmódba részesülő gyerekek 

oktatására 

 Kapacitások hiánya az iskolás kor előtti 

gyerekek számára  

 Jó együttműködés a környékbeli 

intézményekkel: községekkel, 

testvériskolákkal, tudástranszfer és 

cserediákok 

 Elavult didaktikus eszközök és felszerelés – a 

gyerekekkel való foglalkozás tartalmának 

elégtelensége (információs írástudás)  

 Tapasztalat az interkulturális oktatás 

előléptetése terén 

 A középiskolák regionális jelentősége 

 Az iskolás kor előtti intézményekben kevés a 

kétnyelvű csoport  

 Az oktató intézmények rugalmatlansága a 

munkaerő piac szükségleteihez mérten – Az 

oktató intézmények elégtelen integrációja a 

modern gazdasági és társadalmi fejlődés 

folyamataiba – Legtöbb munkanélküli a 

következő szakmákban van: hároméves 

középiskolai végzettséggel: kereskedők, 

varrók, autó mechanikusok, lakatosok, női 

fodrászok; főiskolai végzettséggel: 

közgazdászok és óvónők; egyetemi 

végzettséggel: okleveles közgazdászok. 
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 A legszegényebb lakossági rétegből, a 12-19 

éves korig szemlélve, minden ötödik tanuló, 

tanulási problémákkal küszködik.  

 A legszegényebb gyermekek nem tanulnak 

idegen nyelveket, nem járnak zeneiskolába és 

csak 7%-ának van odahaza számítógépe 

 A nem formális oktatás elégtelen 

népszerűsítése 

 A lakosság, azon belül is, az alacsonyabban 

szakképzett réteg, kevés figyelmet fordít az 

oktatás fontosságára (A szakképzetlen szülők 

nem képezik gyermekeiket sem (Az oktatási 

rendszer-, a gyermekek fejlődésével és 

elemzésével foglalkozó szakos szervek adatai 

alapján: 1/3-a azon szülőknek, akik nem 

jártak iskolába nem fogják saját gyermeküket 

sem iskoláztatni)). 

 Szerbiában minden etnikai csoportot 

összevetve, a roma nemzetiségűek a 

legalacsonyabban képzettek. Ugyanez a 

feltételezés községünkben is. 

 Nagyszámú magyar nemzetiségű gyermek 

nem folytatja tanulmányait 

 Jelentős számú gyermek nincs bekapcsolódva 

az oktatási-nevelési rendszerbe (Óbecsén 

nem létezik nappali szálláshely a súlyosan 

fogyatékos gyermekek számára, de 

építészetileg biztosított feltételek sem a 

mozgássérült gyermekek oktatására).  

 Az iskolás gyermekek számának csökkenése 

a születési arány csökkenésével valamint az 

oktatás szerkezeti és területi problémái miatt  

Sport Sport 

 Szakmai sikerek hagyománya 

 

 A sportrendszer működőképessége és nem 

eléggé meghatározott és megalapozott 

sportpolitikai 

 Infrastruktúra a sporttevékenységekre (sport 

központ, szálloda, természeti környezet) 

 Nem elegendő költségvetés 

 Infrastruktúra hiánya egyes lakott területeken 

(Péterréve). 

 Használható sportpályák hiánya – 

elhasználódott infrastruktúra 

 A tanárok érdektelensége a diákok 

motiválására és bekapcsolására a 

sporttevékenységekbe – elégtelen számú 

résztvevő az iskolai sportban 

 A sport elégtelen támogatása, Szerbia 

sporttérképén jelenleg Óbecse nincs eléggé 

képviselve 

 Nem elegendő számú szakképzett káder  

 A nemzeti kisebbségek nem elégséges 

animálása 

 Nem elégséges együttműködés az iskolák és 
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az önkormányzat között  

Ifjúság Ifjúság 

 Számos intézmény és civil szervezet 

foglalkozik az ifjúság problémáival (ifjúsági 

szervezetek, iskolai parlamentek, Pestalozzi 

projektum, Gyermek és Ifjúsági központ, 

Tanácsadás a gyermekgondozó keretein 

belül) 

 Az ifjúság számára még nincs elfogadva az új 

lokális akcióterv 

 Nincs megalapítva az Ifjúsági Helyi Tanács 

 A fiatalok általános érdektelensége a 

társadalmi élet és események felé  

 Az ifjúság elvándorlása nagyobb 

központokba 

 Apátia (alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás 

és önpusztítás) 

Lehetőségek Veszélyek 

 Azon alapokhoz való hozzáférhetőség, amely 

projektumokat pénzel 

 Pénzelési eszközök hiánya az illetékes 

minisztériumok felől 

 Változások a piacon, melyek igénylik majd a 

káderek gyorsabb alkalmazkodását 

 Intézmények közötti együttműködés 

továbbfejlesztése, köz-, civil szervezetek és a 

magánszféra közötti partnerség erősítése és 

motiválása 

 Az illetékes intézmények támogatásának 

hiánya 

 Nemzeti stratégiai dokumentumok  Bizonytalan politikai helyzet 

 Érintett intézmények támogatása 

 Üzleti légkör javítása, vállalkozások 

fejlesztése 

 A fiatalok szükségleteinek kivizsgálása és 

aktív részvétele a helyi kérdések 

megoldásában 

 A fiatalok képzése pályázati ajánlat írására 

 Meglévő szereplők megbízása olyan 

folyamatos és tervezett tevékenységek 

kigondolásával, amelyek a fiatalok igényeivel 

és problémáival foglalkoznak 

 Az iskolák aktívabb részvétele, tanári 

káderek képzése 
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7. Prioritás. Emberi erőforrások. 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Megfelelő gazdasági légkör teremtése a 

falvak fejlesztésére és a fiatalok ott 

marasztalására 

 

 Az alkalmazottak kedvezőtlen életkori 

összetétele 

 Többnemzetiségű környezet, mely segítségül 

szolgálhat a régión belüli jó viszonyok 

építésében 

 

 A lakosság kedvezőtlen káder összetétele 

(30.2 % - általános iskolai végzetség, 37.6% - 

középiskolai végzetség, 3.4% - magas 

szakképzettség (a község 15 évnél idősebb 

összlakosságának százalékos arányát 

vizsgálva, amely 83.5%, a 2002. 

népszámlálás alapján) 

 A helyi önkormányzat elkötelezettsége az 

oktatás támogatására 

 Munkanélküliség növekedése 

 A község rossz gazdasági helyzete függ az 

általános pénzügyi válságtól 

Lehetőségek Veszélyek 

 A község jó pozíciója 

 

 Pénzelési eszközök hiánya az illetékes 

minisztériumok felől 

 Azon alapokhoz való hozzáférhetőség amely 

projektumokat pénzel 

 

 Változások a piacon, melyek igénylik majd a 

káderek gyorsabb alkalmazkodását 

 Intézmények közötti együttműködés 

továbbfejlesztése, köz-, civil szervezetek és a 

magánszféra közötti partnerség erősítése és 

motiválása 

 

 Az illetékes intézmények támogatásának 

hiánya 

 

 Nemzeti stratégiai dokumentumok 

 

 Bizonytalan politikai helyzet 

 Érintett intézmények támogatása 

 

 Gazdasági válság 

 Üzleti légkör javítása, vállalkozások 

fejlesztése 

 

 Meglévő ipari kapacitások kihasználásának 

növelése 

 

 Helyi közösség identitásának fejlesztése és 

helyi márkák létrehozása 
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8. Prioritás. Helyi önkormányzat. 
 

Erősségek Gyengeségek 

 A városi közigazgatás, közintézmények és 

vállalatok meglévő emberi erőforrása 

 

 A községben nem létezik egy egységes 

adatbázis a földrajzi, demográfiai és 

gazdasági mutatókról 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanok (épületek, föld, járművek és 

technikai eszközök a közintézményekben) 

 Nem megfelelő, nem funkcionális és energia 

pazarló helységek 

 Ágazatközti kapcsolatok kezdeményezett 

formái helyi szinten 

 Az önkormányzat nincs rendszerbelileg 

összekötve az állami intézményekkel és 

vállalatokkal 

 Megvalósított adományozó programok és 

tapasztalatok 

 Magas szakképzett káderek hiánya 

 A helyi gazdaság részvételi lehetősége a 

községi közigazgatás előléptetési 

aktivitásainak pénzelésében 

 A közigazgatás szervezeti felépítése nem 

megfelelő a szolgáltatások nyújtására 

 A munkások ösztönzése nem az elért 

eredményen, újonnan szerzett tudáson és 

képességek elsajátításán alapszik 

 Nincsenek elfogadva a helyi önkormányzat, 

állami intézmények és vállalatok szolgáltatás 

nyújtására vonatkozó szabványok 

 Tapasztalatlanság az ágazatok egyesítésére 

nyújtott támogatásban 

 Saját források hiánya mellyel meg lehetne 

emelni a szolgáltatás nyújtásoknak minőségét 

Lehetőségek Veszélyek 

 Nemzeti stratégiai dokumentumok  Lehetséges a politikai bizonytalanság 

 A minisztériumok program, oktatási és 

pénzügyi támogatásai 

 Az önkormányzatok még mindig nem 

rendelkeznek saját ingatlannal 

 Nemzeti Befektetési terv (NIP) program és 

pénzügyi támogatása és Közmunkaprogram 

 Jogszabályozás összehangolásának hiánya a 

községi önkormányzatok tevékenységére 

vonatkozóan 

 Adományozók jelenléte, melyek olyan 

programok megvalósításával foglalkoznak, 

amelyek emelik a községi közigazgatás 

szolgáltatás nyújtásának szintjét  

 A lakosság bizalmatlansága az új 

programokban és intézményekben 

 A községi közigazgatás fejlesztésével szerzett 

tapasztalat- és gyakorlatcsere települések 

között 

 Olyan koherens programok hiánya, a 

minisztériumok részéről, amely a községi 

közigazgatás kapacitását növelné 

 A Szerbiai Városok és Községek Állandó 

Konferenciája által nyújtott támogatás a 

községi közigazgatások fejlesztésére Szerbia 

területén 

 Elégtelen juttatás az állami költségvetésből a 

helyi közigazgatási források fejlesztésére  

 Vállalkozókat támogató ügynökségek 

létesítése - SIEPA (Külföldi beruházásokkal 

és a szerbiai kivitel népszerűsítésével 

megbízott ügynökség), NALED (Helyi 

gazdaságfejlesztés-ügyi országos szövetség), 

regionális fejlesztési ügynökségek, stb. 

 Községek közötti és regionális szinten lévő 

partneri kapcsolatok és együttműködés 

hiánya a községi közigazgatás munkájára 

vonatkozóan. 
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IV. PRIORITÁSOK ÉS STRATÉGIAI CÉLOK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA 
 



 

 

1. PRIORITÁS: Településrendezés és területtervezés 
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2. PRIORITÁS: Infrastruktúra 
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3. PRIORITÁS: Környezetvédelem 
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4. PRIORITÁS: Gazdasági fejlődés 

 

 
 

Vidékfejlesztés 
támogatása és 
Óbecse község 

mezőgazdaságának 

fejlesztése 

 
 

Tudáson és 
innováción alapuló 
kedvező üzleti és 

gazdasági környezet 

megteremtése 

 
 
 
 

A turizmus fejlesztése 

 
 
 
 

Új munkahelyek 

teremtése 
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5. PRIORITÁS: Szociális és egészségügyi kérdések 



 

 
57 

6. PRIORITÁS: Oktatás, kultúra, testnevelés, fiatalok 
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7. PRIORITÁS: Emberi erőforrások 
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8. PRIORITÁS: Helyi önkormányzat 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRIORITÁSOK, STRATÉGIAI CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK ÉS 

TEVÉKENYSÉGEK 
 



 

 

1. Prioritás: Településrendezés és területtervezés 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

ÉS TERÜLETTERVEZÉS  

  

Szociális és gazdasági 

feltételek és 

környezetminőség 

fejlesztése a 

településeken, akár csak 

az élet- és 

munkafeltételek 

fejlesztése minden ember, 

különösen a 

legkiszolgáltatottabbak 

számára  

Jobban szervezett és koordinált 

helyhatóság, helyi adminisztráció és 

közvállalatok létrehozása, 

minőségesebb településrendezési 

tervdokumentáció kidolgozása céljából 

ezen tervek felhasználásával és a térség 

igénybe vevőinek ellenőrzése  

 A várostervezés fejlesztési és felügyeleti valamint a kataszteri nyilvántartási hivatalok és 

minden szerv korszerűsítése és technikai felszerelése 

 Projektirányítási adminisztratív kapacitások növelése helyi szinten 

 Hatékony, következetes és törvényes ellenőrzése a terület használóknak az illetékes 

hatóságok által 

 Program a meglévő testületek (városi vagy községi önkormányzat és adminisztráció, 

községi lakásügyi hivatal vagy a lakóépületek karbantartási közvállalat) intézményi 

kapacitásainak megerősítése, lakók egyesületének szervezési képzése, pénzügyi 

támogatási alapokhoz való pályázat lehetőségek és azok kezelése 

 Érthető eljárási folyamatok promóciója, építkezés és beruházás kivitelezésére vonatkozó 

utasítások a potenciális befektetők számára 

 

A jó gyakorlat és a fenntartható fejlődés 

elvének a településrendezési 

tervdokumentációba való beépítése 

 

Óbecse község Építkezési részlege és az községi közigazgatás biztosítani fogja a 

településrendezési dokumentáció kidolgozásában és használatában a jó gyakorlat elvének 

tiszteletben tartását de elsősorban, az illetékes községi közigazgatás és felügyelőségi szolgálatok 

részvételével, gondoskodni fog az energetikai hatékonyság, az ésszerű építkezés, a természetes 

erőforrások megőrzése és a terület vizuális önazonossága elvének tiszteletben tartásáról, továbbá 

a hagyományok tiszteletben tartásáról a területi és településrendezési tervek kidolgozásakor, 

törekedni fog a közszállítás szerepének szilárdítására, új tömegközlekedési formák 

bevezetésével, a fuvarozási korridorok kihelyezésével a városközpontból, és törekedni fog, hogy 

kerülő utakat építsenek, megoldják a szünetelő közlekedés problémáját, a magas 

környezetvédelmi szabványok alkalmazására a területi és területrendezési tervek kidolgozásakor 

(meghatározott százalék parkfelület, erdősített terület, kirándulóhely és szabadidő tér), a 

területrendezési tervek keretein belül meghatározni az új helyszíneket a szociálisan 

kiszolgáltatott csoportok lakhatási problémáinak a megoldására, településrendezési terv 

felülvizsgálati gyakorlata a diszkrimináció- és a szegregációmentesség elveinek betartásával. 

 A terület- és településrendezési tervezési folyamatokat nyíltan kell folytatni és az elfogadott 

eljárások szerint. 

 Katasztrófa kockázat csökkentése 
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 fejlet urbanisztikai és technikai feltételek az építéshez, amelyek biztosítják a épületek 

ellenállását a katasztrófákkal szemben, a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokon 

alapuló becslések alapján 

 katasztrófák kockázatának értékelésé integrálása a város- és területrendezési tervekbe, 

irányítási tervekbe azon településeken ahol lehetségesek a katasztrófák, különösen a 

túlnépesedett térségekben és ahol gyors urbanizáció zajlik 

 

 Az építési engedélyek kiadási 

folyamatának a fejlesztése és 

egyszerűsítése  

 

 Azon építési telkek adatbázisának létrehozása és karbantartása, amelyek felkínálhatóak a 

lehetséges befektetőnek 

 Az építési engedély hatékonyabb kiadási folyamata 

 Építési engedély világos és átlátható kiadási folyamatának kidolgozása 

– Útmutató frissítése az építési engedély kiadási folyamatához 

 Funkcionális egyablakos ügyintézés az építési engedélyek kiállítására 

 Hatékonyság követése, információ gyűjtés és feldolgozás az építési engedélyek kiállítási 

folyamatának a javítására 

 A Földrajzi Információs Rendszer (GIS) bevezetése helyi szinten és hálózatépítés – 

projektum 

 Város/Község rendelkezik és forgalmazza a digitális adatokat a földterületekről és 

telkekről, beleértve az infrastruktúrára vonatkozó összes információt is (város/község 

rendelkezik Földrajzi információs rendszerrel) 

- csoport alakítása a GIS bevezetésére 

- A GIS akcióterv kidolgozása és végrehajtása 

- képzés és oktatás szervezése a GIS alkalmazására 

Egyszerűbb és gyorsabb hozzáférés a információkhoz a befektetési helyszínekről és 

objektumokról 

 Bérbe- (vagy el-) adható objektumok (brownfield helyszín) adatbázisának létrehozása és 

frissítése 

 Bérbe- (vagy el-) adható üzleti helyiségek adatbázisának létrehozása és frissítése 

 

 Biztonság, minőség és lakáskultúra 

növelése valamennyi lakosság számára  

  

 

 Engedély nélküli építkezés megfékezése a építkezési területen kívül, illetve a nem 

rendeltetésszerű építkezést az építkezési területen belül 

 Falun élést támogató program 

 Szociálisan hátrányos és a marginális lakosság lakhatási problémáinak megoldása 

 Költségvetési tételek elválasztása a Romák lakhatási problémáinak megoldására, roma 

települések és más roma kérdések az előző ajánlással kapcsolatosan 
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 A helyi önkormányzat lakáspolitikájának keretein belül folytatni kell a megkezdett 

gyakorlatot a kiszolgáltatott csoportok meghatározásában, amelyek nem rendelkeznek 

megfelelő lakhatási feltételekkel. Mint különleges csoportja a kiszolgáltatott csoportoknak, 

összhangban a Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelméről szóló törvény 

értelmében, ki kell emelni a Romákat akár csak a problémáik sajátosságait. 

 Különböző modellek használata a kiszolgáltatott csoportok lakhatási feltételeinek javítására a 

lakásügyi előírásokkal összhangban: szociális építés, szabályozott ön építkezés, olcsó 

lakások kiépítése, különböző támogatási formák (meglevő épületekhez való szanitáris 

gócpontok kiépítése, továbbá új szobák és egyéb létesítmények hozzáépítése stb.); támogatás 

a ház befejezéséhez (építőanyag, szakértői segítség és hasonló); különböző modellek a telek 

biztosítására (bérbeadás, kedvezményes értékesítés stb.); átmeneti szállás biztosítása 

(amelynek megkell felelni az alapvető lakhatósági szabványoknak); szállás biztosítás a 

szezonális munkavállalók és családjaik számára; meglévő lakások vásárlása a városban, a 

városközpontban vagy a környéken és a korábbi modellek kombinációja a konkrét feltételek 

függvényében a városban vagy bizonyos roma telepeken. 

 Önkormányzati lakásügyi hivatalnokok kiképzése a Romák lakhatósági problémáinak 

hatékony megoldására és a jobb megértésük érdekében különleges képzéseken a tolerancia és 

a diszkriminációmentesség elvei alapján 

 Időszerű és megelőző intézkedések a helyi önkormányzat illetékes szervei részéről, 

illetéktelen ingatlan (telek vagy épület) megszállása esetében, a későbbi kényszeres 

kilakoltatás megelőzése érdekében. Ez különösen fontos abban az esetben, ha az az 

észrevétel, hogy az illetéktelen megszállás tömeges méreteket öltene. 

 

 Közterületek rendezése a község 

területén, környezetvédelem és 

kulturális és történelmi értékek 

megőrzése  

 

 Közterek és kollektív javak ápolásának ösztönzése 

 Város központi terének a reszocializálása és építészeti átrendezése 

 Meglévő városi értékek kiegészítése és újak létrehozása, környezeti egységek ápolása 

 Javak és szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés biztosítása minden polgár számára 

 Város közterületeinek népszerűsítése és ezek használatának ösztönzése a művelődés, a 

társadalmi együttélés és az interakció céljából 

 Szocializáció és minden polgár hozzáférésének támogatása a projektumok digitális 

(numerikus) dimenziójához, különösen azokhoz amelyek a helyi vagy globális kulturális 

örökséggel kapcsolatosak. Információs és kommunikációs technológiákat olyan eszközként 

kell használni amely lehetővé teszi, hogy a kulturális ismereteket minden polgár számára 

elérhetővé tegye 
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 Objektumok és az infrastruktúra 

korszerűsítése rokkant és 

fogyatékossággal élő személyek 

szükségleteivel összhangban  

 Kiépített környezet hozzáférés megvalósításának programja a fogyatékkal élő emberek 

számára, a megfelelő jogszabályok meghozásával és a végrehajtás felügyeletével a 

várostervezésben, közlekedésben és kommunikációban 

 Fizikai akadályok megszűntetése, könnyebb hozzáférés 

 

 A közművek és a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, minőségi és 

folyamatos fejlesztése  

 Községi stratégia elfogadása az infrastruktúra fejlesztéséről 

 A kommunális infrastruktúra fejlesztése Óbecsén, kiváltképpen pedig a településekben 

 A szállítási korridorok kihelyezése a városközpontból és terelő utak építése 
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2. Prioritás: Infrastruktúra 
 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

 

INFRASTRUKTÚRA 

 

A teljes infrastruktúra és 

a közüzemi szolgáltatások 

fejlesztése a fenntartható 

helyi gazdasági 

fejlődésének fellendítése 

érdekében  

 

 

A közúti, vasúti és folyami közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése  

 

 Az Óbecse területén áthaladó jövőbeni magisztrálisút északi útvonalának kiválasztása 

 Helyi jellegű és regionális utak építése a településeken kívül és ezek összekötése a 

magasabb rangsorolású utakkal 

 Új Tisza-menti főútvonal építése Óbecsétől nyugatra, a Péterrévére vezető vasútvonal 

mentén 

 A mezőgazdasági utak rekonstruálása és kiépítése, radiálisan a községi központ 

irányába, és körforgalmi irány településtől településig; 

 Felújítani a vasúti közlekedést (elsősorban a teherforgalmat) és a vasútvonalak 

kihelyezése a településekből 

 A szükséges kikötői infrastrukturális objektumok első fázisának kiépítése a Tiszán és a 

DTD-csatornán; 

 A részletes csatornahálózat karbantartása és eddigi víz elvezetési funkciójának a 

termőföldek gravitációs öntözésére való átváltása; 

 Jogi viszonyok rendezése és infrastrukturális elrendezés a fürdőkomplexum 

helyszínén; 

 Építészeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése (épületek, kultúrtörténeti 

emlékművek, helyszínek); 

 Tervezet infrastrukturális aktivitások végrehajtása a Tisza folyó Mester tervével 

valamint a Tisza különleges rendeltetésű ökológiai korridorjának területrendezési 

tervével összhangban 

 

 Az energiaátvitel korszerűsítése, 

takarékosság és alternatív 

energiaformák fellelése  

 

 Az idejétmúlt villany-energetikai installációk és trafóberendezések korszerűsítése a 

földalatti villanyvezeték párhuzamos bevezetésével; 

 Új takarékossági formák és a villamos energia hatékonyabb használata; 

 Geotermális és a biomasszából származó energia kiaknázásának fejlesztése; 

 Serkenteni az oktatást és azon programokat, amelyek növelik a tudatossági szintet a 

hatékony energia felhasználásról 

 Fenntartható viselkedési formák népszerűsítése az energia felhasználás terén 
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 A vízvezeték és a csatornahálózat 

(fekáliás és csapadékvíz) kiépítése, 

rekonstruálása  

 Kidolgozni a tervezés technikai tervdokumentációt az óbecsei és törökbecsei községek 

közös vízellátási rendszerére; 

 A komplett fekáliás csatornarendszer kiépítése és a község összes felhasználójának 

rákapcsolása a szennyvíz-feldolgozó rendszerre Óbecse községben. 

 

 Információ és tudás fejlesztési 

infrastruktúra fellendítése (IKT 

(Infokommunikációs technológiai) és 

szoftver infrastruktúra) 

 

 Anyagi és technikai feltételek megvalósítása a tudás, mint közjó széleskörű 

felhasználására helyi szinten; 

 Az infrastruktúra fejlesztése a gyors internet hozzáférés használathoz; 

 Dolgozó lakosság informatikai írástudásának növelése; 

 Internet használat széleskörű felhasználásának és hozzáférhetőségének serkentése a 

munkahelyeken, iskolákban és a családokban; 

 Korszerű és elérhető on-line szolgáltatások (E-kormányzat és hasonlók) használatának 

előmozdítása 
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3. Prioritás: Környezetvédelem 
 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Kockázati tényezők 

Községre ható negatív 

hatásainak csökkentése és 

elfojtása 

Hulladék mennyiségének csökkentése  

 

 Kommunális hulladékot kezelő infrastruktúra kiépítése - a hulladék összegyűjtésével, 

elszállításával, tárolásával és újrahasznosításával kapcsolatos szolgáltatások 

szintjének növelése 

• Regionális szeméttelep 

 Aktív részvétel a kommunális hulladékkezelési régió kialakításában 

 Regionális szeméttelep építése Óbecse község területén kívül 

• Integrális kommunális hulladékkezelési rendszer kialakítása  

 A kommunális hulladék szervezett összegyűjtése a község minden településében 

 Elsődleges szelekció, transzfer állomás és zöld szigetek 

 A szemétnek a regionális szeméttelepre irányítása és tárolása 

 Gazdasági paraméterek bevezetése a hulladékgyűjtést és tárolást illetően 

 2025-ig biztosítani minden hulladék, a szennyvíz és a szilárd hulladék tárolását a 

nemzeti és nemzetközi ökológiai utasításokkal összhangban 

 Újrahasznosítás szervezet rendszerének létrehozása és a hulladék kihasználásának 

serkentése 

• Az újrahasznosíthatósági szint fokozása 

 A polgárok képzése, a hulladék elsődleges szelektálásának és házi 

komposztálásának támogatása 

 Plató építése a másodlagos nyersanyagok elhelyezésére 

 Megerősíteni és kibővíteni a hulladék újrahasznosítás nemzeti rendszerét  

 Új modellek és programok létrehozása a hulladék belső újbóli felhasználására és 

újrahasznosítására (országos szinten, de a kiépítés mindenek előtt lokális szinten – 

Lokális Agenda 21 ajánlata alapján) 

 Szükséges pénzügyi és technológiai kapacitások megteremtése regionális, nemzeti 

és helyi szinten, a hulladék újrahasznosítási politika és tevékenységek végrehajtása 

érdekében 

 Információk, technikák és megfelelő politikai eszközök biztosítása a hulladék 

újrahasznosítási sémák serkentésére 

 Meglevő kommunális szeméttelepek szanálása 

• Az illegális szeméttelepek számának csökkentése és a meglevők felszámolása 

 A falusi szeméttelepek, továbbá a botrai városi szeméttelep szanálása és bezárása 
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 Az illegális szeméttelepek eltisztítása 

 Volontőr alapú "ökológiai őrjárat" bevezetése 

 Információs pult az illegális szeméttelepek bejelentésére a polgárok részéről 

 A polgárok képzése az engedélyezett módon történő szemétlerakásról 

 2025-ig biztosítani a kommunális szolgáltatások teljes lefedését az Óbecsei község 

településein és a szanitáris problémák megoldása az összes lakott településen 

 Szerves és az állati eredetű hulladék tárolásának szabványosítása 

• A háztartásokból, vendéglátó-ipari és hasonló objektumokból származó szerves hulladék 

lerakásának és eltávolításának ellenőrzése 

• Állati tetemek szabványos eltakarítása 

• A polgárok felvilágosítása és tájékoztatása a fent említett tevékenységekről 

médiakampány útján 

A szennyvíz és csapadékvíz 

életkörnyezetre gyakorolt negatív 

hatásának csökkentése és a szükséges 

infrastruktúra kiépítése  

 

 Recipiensek vízminőségi állapotának javítása, szennyvíztisztító berendezések 

kiépítésével 

• Szennyvízgyűjtő, elvezető és tisztító rendszerek kiépítése a lakott településeken 

• Lakosság motivációja és felvilágosítása a szennyvízgyűjtő, elvezető és szennyvíztisztító 

rendszerek kiépítésének szükségességéről, valamint a használati díj megfizetetésének 

szükségletéről  

 Csatornázási hálózat kiépítése, bővítése és rekonstrukciója 

• Az emésztőgödrök számának csökkentése 

 a csatornázási hálózat bővítése és rekonstruálása 

 fekáliás csatornahálózat építése a településekben  

 Kedvezmények (részletlefizetés, kedvező kölcsönök) és a polgárok motiválása a 

csatornázási hálózatra való rákapcsolódásra 

 Kommunális vizek problémájának megoldása az integrált szennyvízrendszer irányítás 

létrehozásával 

• Az gazdasági üzemek csatornázási rendszerének rákapcsolása Óbecse használt víz 

csatornázási hálózat magisztrális kollektorára 

 AT (csapadékvíz) hálózat kiépítése 

• Csapadékvíz csatornahálózat építése minden településben és azok rákapcsolása a 

legközelebbi vízbefogadóra 

 különválasztani a szennyvíz és a csapadékvíz rendszert ott, ahol az vegyes 

 a csapadékvíz rendszerbe történő szennyvízeresztés ellenőrzése 

 Megnevezni a csapadékvíz rendszer karbantartására, fejlesztésére és ellenőrzésére 

jogosult vállalatot a községben 
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Parlagfű-irtás  

 
 Adatok begyűjtése a parlagfű elterjedtségéről – parlagfű-kataszter és annak 

naprakésszé tétele 

 Operatív csoportok alakítása a parlagfű irtására a közterületekkel megbízott illetékes 

vállalat keretében és azok kaszálógépekkel, illetve motoros tisztítógépekkel való 

felszerelésére, operatív csoportok munkájának ellenőrzése 

 Tervegyeztetés és információcsere a szomszédos községekkel 

A kóbor állatok számának csökkentése  

 

 Hatékony rendszer felállítása a kóbor állatok ellenőrizetlen populációs számának 

csökkentésére, előírások kidolgozása és felügyelete 

 A háziállatok tartásáról és védelméről szóló határozat (a tulajdonos kötelességei és 

felelőssége) szigorú betartása 

 Háziállatok nyilvántartásának bevezetése 

 A kedvenc háziállatok tömeges, továbbá a kóbor állatok kötelező ivartalanítása 

Ózonréteg megsemmisítésének 

megakadályozása  

 

 Gazdasági elemek, az energetikai szektor, ipar, közlekedés, mezőgazdaság és erdészet, 

valamint a kommunális-lakás tevékenységeinek összehangolása a környezetvédelmi 

politikával és a nemzetközi egyezmények betartásával 

 Község szükségleteinek analízise 

 Intézményes struktúra fejlesztése a Kiotói Egyezmény alkalmazására (az 

üvegházhatást elősegítő gázok kibocsátásának felmérése és leltárba vétele, Kiotói 

Egyezmény flexibilis mechanizmusaiban való részvétel, politika végrehajtása és a 

nyilvánosság tájékoztatása) 

 Bécsi konvenció, a Montreali Protokoll és az 1990. évi kiegészítő módosítások 

céljainak a megvalósítása, figyelembe véve a fejlődő országok feltételeit és különleges 

szükségleteit, serkenteni azon technológiákat és természetes termékek használatát, 

amelyek csökkentik az ózón réteg romboló anyagok utáni keresletet 

Község lakónegyedeiben csökkenteni a 

zajt és az emberi egészségre káros 

hatások megelőzése  

 

 Szabványok meghatározása a zaj szint követésére a településeken a fő útvonalak 

mentén 

 Veszélyeztettet övezetek meghatározása a zaj szint csökkentése, csend övezetek és a 

megóvásukra irányuló intézkedések 

 Stratégiai zaj térképek kidolgozása, amelyek alapján készülnek az akciótervek 

 Hatékony felügyeleti rendszerek létrehozása és a közvélemény tájékoztatása 

Fejleszteni a válsághelyzetek 

(természeti csapások és katasztrófák) 

azonosítási, értékelési, tervezési és 

kezelési eljárásait, ezek hatásainak 

 Árvíz- és szárazság elleni védelem 

 Polgári védelem rendszerének intézményesítése 

 Természeti csapások által okozott károk elleni biztosítások serkentése 

 Árvíz által veszélyeztettet területek részletes feltérképezése (korai riasztási és 
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irányítása és az érzékeny ökoszisztémák 

kezelése  

 

figyelmeztetési árvízvédelmi rendszerek támogatására irányuló intézkedések) 

 Vízgyűjtő területek rendezése, vízfolyás szabályozási munkálatok végrehajtása, a Tisza 

menti töltés rekonstrukciója 

 Tudás bázis erősítése, információk és a figyelőrendszerek fejlesztése azon régiókra 

amelyek hajlamosak a szárazságra, beleértve ezen ökoszisztémák gazdasági és 

szociális aspektusit 

 Integrált fejlesztési programok fejlesztése és erősítése a szegénység kiküszöbölése és 

az alternatív életvitel serkentése érdekében: 

 Falusi közösségek és csoportok képzése, saját területi erőforrásainak a fejlődés 

irányítása és kezelése szociális és ökológiai helyes alapokon 

 Termelési rendszerek fejlesztése a nagyobb termelékenység elérése érdekében a 

nemzeti erőforrások megóvási programjainak keretein belül 

 Alternatív gazdálkodási feltételek megteremtése, a területi erőforrásokra nehezedő 

nyomás csökkentése érdekében 

 Átfogó programok fejlesztése a nemzeti erőforrások megóvására és ezek beépítése a 

helyi fejlesztési tervekbe és környezet tervezésbe 

 Hosszú távú folyamatok elindítása a természeti erőforrások kezelésével kapcsolatos 

végrehajtási és követési stratégiák terén 

 Átfogó felkészülési tervek fejlesztése a szárazságra és a szárazság szanálására, 

beleértve az önálló segélyintézkedéseket, a szárazságra hajlamos területeken 

 A polgárok részvételének serkentése a környezetről szóló oktatásban, a szárazság 

okozta következmények kezelésére és szabályozására összpontosítva: 

 Őszinte/nyílt partneri kapcsolatok létrehozása és serkentése a helyi hatóságok és a 

szárazság sújtotta területek fel/használói között 

 Biztosítani, hogy a partnerek megértsék a másik fél szükségleteit, céljait és 

nézőpontját, különböző eszközök segítségével, mint a képzés, közvélemény 

tudatossága és nyílt párbeszédek 

 Szélvédelmi övek - serkenteni a szállások újraélesztését, mint jelentős széltörő 

tényezőt, amelyek közvetlenül kihatással vannak a talajerózióra, csatorna rendszer 

felújítása az öntözés céljából 

Rendszeres ellenőrzés és a környezetre 

nézve egészséges vegyi anyag kezelés, 

valamint a vegyi anyagok emberi 

egészségre és környezetre ható 

veszélykockázatának csökkentése és 

 Mérgező vegyi anyagok és vegyi veszélyeket illető információk cseréje 

 Képzési aktivitások végrehajtása és polgári tudatosság fejlesztése a vegyi anyagok 

az emberi egészségre és környezetre kiható kockázatokról 

 Kockázat csökkentő programok bevezetése 

 Jó gyakorlat bevezetésének támogatása a mezőgazdaságban 
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megelőzés  

 

 Fejleszteni és megerősíteni az információ cserét a biztonságról a vegyi anyagokat 

illetőleg, minden érdekelt fél között 

 Teljes mértékű részvétel és az előzetes tájékoztatási és egyeztetési folyamatok 

(PIC - Európai Parlament és az Európai Tanács vegyi anyagok kiviteléről és 

behozataláról szóló rendelete, röviden PIC) végrehajtásának elérése, a jogi 

szankciók lehetséges alkalmazásának bekapcsolása, jogilag kötelező érvényű 

eszközök révén, amelyeket a Londoni előírások és a FAO nemzetközi szabályzat 

tartalmazza, figyelembe véve a PIC keretein belül szerzet tapasztalatokat 

 Kiküszöbölni az elfogadhatatlan és szükségtelen kockázatokat és a gazdasági 

lehetőségekhez mérten, csökkenteni a mérgező vegyi anyagoktól való 

kockázatokat, felhasználva a legszélesebb megközelítési hozzáállást, amely 

magába foglal számos kockázatkezelési és megelőző intézkedést öko-toxikológiai 

és biogeokémiai ciklusok elemzése alapján 

 Helyi közösségek képességeinek és kapacitásainak növelése a vegyi anyagok kezelése 

terén 

 Létrehozni a vegyi anyagok biztonságos kezelési rendszerét községi szinten, beleértve 

az előírások és határozatok végrehajtását és kényszerét 

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzástól 

való védelem  

 

 Káder (szabályozó testület), technikai és szervezeti fejlesztések minden szinten a 

ionizáló és nem ionizáló sugárzástól való védelem végrehajtásában 

 Biztosítani a lakosság teljes mértékű tájékoztatását a ionizáló és nem ionizáló 

sugárzástól való védelem helyzetéről 

Környezetvédelmi balesetek 

megelőzési, felkészültségi és reagálási 

intézkedések végrehajtása minden 

szinten (vállalattól a Községig)  

 Tájékoztató és irányító rendszerek kiépítése a vegyi balesetek esetére, és mentésre a 

természeti katasztrófák, csapások és más nagyobb balesetek esetére 

 A rendszer bekapcsolódás a nemzeti, regionális és nemzetközi reagálási rendszerekbe a 

községen kívüli effektusokkal járó baleset esetén 

 A környezetszennyező fizet – elvének bevezetése, mint gazdasági intézkedés 

Negatív hatások 

csökkentése, az erőforrások 

fenntartható racionális 

használatának tervezése, 

védelme és megőrzése a 

helyi gazdaságfejlesztési 

politika keretein belül 

A gazdaság életkörnyezetre gyakorolt 

negatív hatásának csökkentése  

 Azon ipari anyagok koncentrációjának csökkentése, amelyek szennyezik a környezetet 

 Elsődleges szűrők kiépítése az ipari létesítményekben (szennyvíz és gázkibocsájtás) 

 A szennyvíz magisztrális kollektorának kiépítése a „Živinopromet“-tól a „Fadip“-ig és 

tovább a S. Marković utcában 

 A korszerű technológia bevezetésének támogatása és a szennyezést okozó termékek 

redukálása 

 A helyi gazdasági tényezők képzése és motiválása a környezetvédelemre  

 Óbecse község környezetszennyezőinek a kataszterének a kidolgozása 
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A mezőgazdasági földek minőségének 

feljavítása  

 

 Mezőgazdasági földek minőségének ellenőrzése 

 Növény védőszerek használatának ellenőrzése a mezőgazdaságban 

 A biogazdálkodás fejlődésének támogatása 

 Előkészíteni és végrehajtani az átfogó politikai lépéseket és programokat, amelyek a 

degradált területek helyreállításhoz vezetnek, a veszélyeztettet területek megóvása és a 

talaj termékenységének megőrzése 

Óbecse község településeinek 

fenntartható vízellátása tiszta ivóvízzel  

 

 Egységes vízellátó rendszer kiépítése az összes település számára 

 Hidrogeológiai tanulmány a fenntarthatóságról, kifizetődőségről és az egységes 

óbecsei vízmező kiépítésének lehetőségeiről – kidolgozott Tanulmány a részletes 

hidrológiai vizsgálatokról 

 Egységes rendszer kiépítése az egész községre vagy 

 minden település saját vízmezővel 

 a településekben létező mikro vízközösségek egységes rendszerbe kapcsolása minden 

településben 

 Az ivóvíz minőségének megőrzése és a minőségi szint feljavítása Óbecse községben 

 A régi és elhasználódott vízvezeték-hálózati csövek kicserélése 

 Víztisztítók (vízgyárak) építése minden településben 

 Fizikai vízveszteségek felderítése és csökkentése 

 Adminisztratív vízveszteségek csökkentése (ne mért és nem számlázott mennyiség) 

 Víz gazdasági árának bevezetése 

 Polgárok képzése és motiválása, vízzel való takarékoskodás és a víz gazdasági árának 

bevezetésének a szükségességéről 

 Serkenteni a dinamikus, interaktív és a több szempontú vízgazdálkodást, beleértve a 

lehetséges friss ivóvíz források azonosítását és védelmét, ami a probléma több 

szempontból (emberi egészség, környezet, technológia és gazdaság) való megvitatását 

értelmezi 

 Vízellátás új és alternatív forrásainak a fejlesztése, mint a talajvíz mesterséges 

lemerítése, marginális minőségű vizek használata, szennyvíz használata és a víz 

újrahasznosítása 

 Együttműködés serkentése a nemzetközi kutatómunkák terén a vízkészletekről 

 Árvizek és szárazság szabályozása, beleértve a kockázat elemzést és a környezetre 

való hatásának az osztályozását 

 Biztosítani a vizekről szóló információk maximális kihasználtságát a vízgazdálkodási 

politika fejlesztése érdekében 
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 Megtervezni a vízkészletek racionálisan fenntartható használatát, védelmét, 

megőrzését és kezelését, a kisebb közösségek szükségletei alapján és a nemzeti 

gazdaság fejlesztési politika prioritásainak keretein belül 

 Nemzeti akciótervek és beruházási programok költségeinek és céljainak mérlegelése 

 Vizek megóvásának fejlesztése, a víz használat hatékonyságának növelésével és a 

veszteségcsökkentéssel minden fogyasztónál, beleértve a víztakarékossági 

berendezések fejlesztését is 

 Tervezni, végrehajtani és értékelni azon projekteket és programokat amelyek 

gazdaságosak és társadalmilag megfelelőek a pontosan meghatározott stratégiák 

keretein belül, a közintézmények teljes részvételével, beleértve a: nőket, ifjúságot, helyi 

önkormányzatokat, stb. a vízgazdálkodási politika döntéseiben  

 A racionális víz használati eljárások és módszerek bevezetése a polgárok 

tudatosság növelésével, oktató programokkal, a vízfogyasztók megadóztatásával és 

egyéb gazdasági eszközökkel 

 A nyilvánosság részvételének fejlesztése és bekapcsolása a döntéshozásba, 

különösen megerősíteni a nők befolyását a tervezésben és a vízkészletek 

kezelésében 

 Meghatározni és fejleszteni, főleg a fejlődő országokban, a megfelelő intézményi, jogi 

és pénzügyi mechanizmusokat, amelyek biztosítsák, hogy a vízgazdálkodási politika és 

annak alkalmazása a fenntartható társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés 

katalizátora legyen 

 Döntések végrehajtása az allokációról (elosztásról) közigazgatási kérelmen, ár 

mechanizmusok és szabályozási intézkedéseken keresztül 

 Együttműködés fejlesztése és megerősítése, beleértve a mechanizmusokat is, 

minden szinten: helyi-, nemzeti-, regionális- és globális szinten 

 Infrastrukturális szolgáltatások községi irányítása, olyan intézkedésekkel 

támogatva, mint a helyi intézmények megerősítése a víz és szaniter programok 

végrehajtása és szervezése terén 

 2025-ig megvalósítani a szubszektori feladatokat a friss víz programjának minden 

területén 

 A lakosság egészségének megóvása, beleértve a biztos ivóvízellátást és a fertőző 

betegségek vektor ellenőrzése a vizes környezetekben 

 a kapacitásokkal és lehetőségekkel összhangban létrehozni minőségi biológiai, 

egészségügyi, fizikai és kémiai követelményeket a víz (felszíni és talaj) minőségét 

illetőleg, szem előtt tartva az aktuális víz minőségi politikát 
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Község természeti 

erőforrásainak védelme, 

szanálása, megőrzése és 

előléptetése 

A nyitott vízfolyások védelme, 

szanálása és fejlesztése Óbecse 

községben  

 A Tisza folyó nemzetközi státusának elnyerése és védelme 

 Azon törekvések intézményes támogatása, hogy a Tisza folyó elnyerje a nemzetközi 

folyó státust 

 A Tisza folyó törvényes természetvédelme 

 A Tisza folyót szennyezők kataszterének kidolgozása 

 Helyzetfelmérés, szanálási intézkedések javasolása és a negatív hatások kiküszöbölése, 

valamint a folyó biológiai sokféleségének megőrzése 

 Óbecse község bekapcsolódása a partvidéki városok, régiók és államok nemzetközi 

szervezeteibe és az illető szervezetekben való aktív részvétele 

 Állandó szervezett harc a szennyezők ellen 

 Lakosság és a gazdaság képzése a Tisza természeti szépségeinek a megóvásáról és 

fejlesztéséről 

 A Tisza holt ágának és a többi felszíni víz szanálása és megóvása 

 A Csurognál levő Holt-Tisza, a mézes dűlői Holt-Tisza, a Beljanai bara, a Csík-ér és a 

halastó törvényes védelme  

 A szennyezett vízfolyások szanálása partner, illetve adományozók segítségével 

 A szennyvíz Holt-Tiszába eresztésének megtiltása a mézes dűlőben 

 Holt-Tisza és környékének tisztítása és szanálása 

 Az illető övezetek part menti sávjának kiszélesítése és erdei sávok létesítése 

 A szóban forgó vízfolyások szennyezésének és használatának fokozott ellenőrzése 

 A polgárok és a gazdaság képzése az említett vízfolyások megóvásának és 

fejlesztésének szükségességéről 

A község teljes „zöld alapjának” 

növelése 

 Az Óbecsei község erdősítettségének növelése 

 Az Óbecsei községben levő zöld területek kataszterének kidolgozása 

 Óbecsei község erdősítési tervének a kidolgozása: 

 A Holt-Tisza környékének erdősítése a mézes dűlőben 

 Az alsó nagyrét erdősítése 

 A vízfolyások partjainak erdősítése 

 Új szélvédő sávok az utak mentén 

 A városi erdősített övezetek összekötése 

 Előkészíteni és végrehajtani a nemzeti programokat és/vagy terveket az erdők 

kezelésére, megóvására és fenntartható fejlesztésére, amelyeket integrálni kell más 

földhasználati formákkal 

 Megkönnyíteni és támogatni azon működő elvek hatékony végrehajtását, amelyek 
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törvényileg nincsenek kötelezve, de a globális vezetési konszenzusra, és valamennyi 

erdő típus megőrzésére és fenntartható fejlődésére vonatkoznak 

 Serkenteni az erdő borította területek széles körű felhasználást és gazdasági 

hozzájárulását, az ökoturizmus az erdő tervezési, kezelési és irányítási folyamataiba 

való beépítésével 

  A zöld közterületek és parkok fellendítése az óbecsei község településein 

 Az Erdőtelepítő Park jelentőségének a helyreállítása, mint a legjelentősebb – bio- és 

városi park 

 Új menedzseri hozzáállás a parkok és a zöld közterületek kezeléséhez  

 Erdei erőforrások kezelésének javítása 

 Serkenteni a hatékony, racionális és a fenntartható használatát valamennyi erdő típus 

és vegetáció, beleértve a hasonló rokon területek és erőforrásokat, amelyek alapja az 

erdő, a hatékonyabb tevékenységek (gazdaság) fejlesztésével, amelyek alapját az 

erdőkitermelés képezi, azon tervekkel összhangban, amelyek integrálják az erdők teljes 

értékét 

 Serkenteni az erdőkből származó tűzi fa és más energiaforrások hatékonyabb és 

fenntarthatóbb használatát 

  Meg kell erősíteni vagy létrehozni az értékelési rendszereket és ellenőrzési 

rendszereket a programok, projektumok és aktivitások erdei erőforrások keretére, 

a fásítható területek és a bérbe adható területekre való hatásainak a követésére; 

integrálni ezeket a rendszereket folyamatos kutatási és részletes elemzési 

folyamatba, a tervezés és döntéshozás javítása érdekében. Falusi lakosság 

részvételének biztosítása ezekben a folyamatokban. 

 Biztosítani a közgazdászoknak, tervezőknek, a döntéshozóknak a helyi 

önkormányzatokban, a helyes/megbízható és megfelelő naprakész információkat az 

erdőkről és az erdei területek erőforrásairól 

 Meglevő biológiai sokféleség 

(biodiverzitás) megőrzése és a biológiai 

erőforrások zökkenőmentes használata  

 Élőhelyek védelme és szabályzatok meghozatala a környezetvédelemről, a 

nemzetközi szerződések ratifikálása 

 A jelentős részek védelem alá helyezése: 

 A Csurognál levő Holt-Tisza és Beljanai bara 

 a mézes dűlői Holt-Tisza 

 Óbecsei halastó 

 Aktusok kidolgozása a jelentős részek védelméről: 

 Beljanai bara és a Csík-ér folyó védelméről szóló aktus (újvidéki 

Természetvédelmi Intézet) 
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 Biomonitoring hatékony rendszerének létrehozása 

 Meghatározni az illetékes intézményt, amely gondot viseli e természetes élőhelyekről 

 Védett területek hálózatának bővítése, ökológiai korridorok és ökológiailag 

jelentős területek hálózatának létesítése 

 E elő helyek/telepek egyesítése – Zöld korridor, akár csak a környékbeli községek 

hasonló területeivel  

 Bevezetni a biodiverzitás (biológiai sokféleség) komponenseinek követését és a 

biológiai sokféleség leltára a Községben 

 Antropogén ökoszisztémák tanulmányozása az említett élőhelyek/telepek fauna 

megvédése érdekében 

 Géntechnológiával módosított organizmusok hatékony ellenőrzési intézkedések 

végrehajtása az EU gyakorlattal összhangban 

 A génállomány fenntartható használati eljárásának fejlesztése és bankok alapítása 

a genetikai anyagok megőrzésére, a genetikai erőforrások megőrzésének 

támogatás növelése mellett, és a megőrzési tevékenységekbe bekapcsolt alanyok és 

területek növelése 

 Serkenteni a tágabb nemzetközi és regionális együttműködést, a tudományos és 

gazdasági megértés előremozdítását, a biológiai sokféleség és az ő funkcióinak a 

fontossága az ökoszisztémában  

A levegő minőségének javítása a 

Községben és a levegő minőségét 

ellenőrző rendszer fejlesztése, valamint 

emelni a társadalmi tudatosságban a 

levegő minőségének a jelentőségét  

 Az EU jogalkotással való összehangolás, vagyis az EU 2020 Stratégiájával 

 Környezetszennyezők kataszterének kidolgozása 

 Üzemanyag minőségének növelése és a magas kén tartalmú dízel (gázolaj) fokozatos 

kivonása a forgalomból 

 Fenntartható fejlődés ösztönzése 

 Kipufogógázok légkörbe jutásának és a közlekedés környezetre ható egyéb hatásainak 

korlátozása, csökkentése és ellenőrzése  

 Fejleszteni és serkenteni a pénzügyileg igazolt, produktívabb, kevésbé környezet 

szennyező és biztonságos közlekedési rendszereket, különösen az integrált 

tömegközlekedést 

 Megkönnyíteni a transzfert a nemzetközi, regionális, szubregionális és országos 

szinten, a szállítási technológiák, amelyek biztonságosabbak, hatékonyabbak és 

kevésbé környezet szennyezők, beleértve a megfelelő képzési programok 

végrehajtását is; 

 Megerősíteni a fontos információk gyűjtését, elemzését és cseréjét az 

életkörnyezet-közlekedés reláción, különös tekintettel a kibocsátott gázok 
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rendszeres megfigyelésére és megfelelő adatbázisok fejlesztésével 

 Serkenteni a pénzügyileg igazolt politikákat és programokat, és ezzel ösztönözni 

az olyan közlekedésformákat, amelyek minimalizálják a légköre gyakorolt negatív 

hatásokat; 

 Fejleszteni és előreléptetni azon mechanizmusokat, amelyek integrálják a 

közlekedéstervezést a település- és területrendezési tervezéssel, a közlekedés 

környezetre ható negatív hatásainak csökkentése érdekében; 

 Tanulmányozni, az Egyesült Nemzetek és más nemzetközi fórumok keretein belül 

való regionális értekezletek rendezésének lehetőségeit a közlekedésről és 

környezetről.  

 Serkenteni az ipari fejlődést, amely minimális negatív hatással lesz a légkörre, a 

termelési folyamat hatékonyságának növelésével, a felhasznált természeti erőforrások 

és nyersanyagokat illetőleg és a tiszta és környezetre nem káros technológiák 

fejlesztése 

 Értékelni és ösztönözni a pénzügyileg igazolt politikát, programokat és 

technológiát, amelyek minimalizálnák az iparból származó szennyezést és negatív 

hatásokat a légkörre nézve; 

 Serkenteni az ipart, hogy növelje és erősítse a kapacitásait a technológia, termékek 

és folyamatok fejlesztésére, amelyek biztonságosak, kevésbé szennyezik a 

környezetet és hatékonyabban használják fel az erőforrásokat és nyersanyagokat, 

beleértve az energiát is; 

 Együttműködni az ilyen ipari technológiák fejlesztésén és transzferén, és a 

technológia használati és kezelési kapacitások fejlesztésén; 

 Fejleszteni, javítani és értékelni a környezetre ható befolyásokat; 

 Ösztönözni a nyersanyagok és erőforrások hatékony használatát, figyelembe véve 

a termékek élettartalmát, az erőforrások gazdaságosabb felhasználásának és minél 

kevesebb hulladék képződés/termelés érdekében. 

 Serkenteni a földterület, mint szárazföldi erőforrás használatát és megfelelő föld 

használati intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a légkör szennyezésének 

csökkentéséhez és/vagy a üvegházhatást előidéző gázok kibocsájtásának 

korlátozásához és a természeti erőforrások fenntartható használatához és megőrzéséhez 

 Értékelni és ösztönözni a pénzügyileg igazolt programokat és politikát, amelyek 

hozzájárulnak a helyes földhasználati műveletek használatához a 

környezetvédelem szempontjából; 

 Azon programok és politika végrehajtása, amely gátolja a nem megfelelő 
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földhasználatot és serkenti a szárazföldi erőforrások fenntartható használatát; 

 Megfontolni a szárazföldi erőforrások használatának és fejlesztésének ösztönzését 

 Támogatni a gazdaságilag indokolt és 

környezetbarát energetikai rendszer 

politikát és programokat, amelyek 

hozzájárulnak az energiahatékonyság és 

ésszerű energiafelhasználáshoz  

 A megújuló energiaforrások kutatásának fokozása, majd verifikálása a reálisabb 

mérlegelés érdekében 

 Ösztönözni a kutatómunkát, fejlesztést, transzfert és azon technológiák és intézkedések 

alkalmazását/használatát, amelyek energia hatékonyak és megbízható energia 

rendszereket biztosítanak (beleértve az új és megújulókat is); 

 Ösztönözni az intézményi, tudományos, tervező és irányító kapacitások fejlesztését, 

hogy fejlesszenek, termeljenek és használjanak hatékony és kevésbé szennyező 

energiaforrásokat  

 Meghatározni azon technológiákat, amelyekre igazolt a támogató intézkedések 

bevezetése és a lehetséges serkentő mechanizmusok összehasonlító elemzése 

 Együttműködni a gazdaságilag igazolt és a környezetre nézve biztonságos 

energiaforrások azonosításában és fejlesztésében 

 A jelenlegi energiaellátás át/kivizsgálása, az olyan energia rendszerek részarányának 

növelési lehetőségeinek a meghatározására, amelyek nem veszélyeztetik a környezetet, 

különösen az új és megújuló energiarendszerekét, kivizsgálni és alkalmazni azon 

intézkedéseket, amelyekkel leküzdhetőek az ő fejlesztésüket és használatukat 

akadályozó tényezők 

 Előírások meghozatala az újrahasznosítható energiaforrásokból származó energia 

használat serkentésére (adókedvezmények, a megújuló energiaforrásokból 

származó villanyáram ösztönző ára stb.) 

 A megújuló energiaforrások használati részesedésének növelése 

 Azon módszerek fejlesztésének serkentése, amelyek biztosítanák a döntés hozatalt a 

fenntartható fejlődéssel összhangban a környezetre való hatás értékelésével 

 Koordinálni a régió és álrégiók energetikai terveit, és ki/átvizsgálni az olyan hatékony 

energia elosztás alkalmazhatóságát, amelyek nem veszélyeztetik a környezetet, 

különösen az új és megújuló energiaforrásokból származókat 

 Ösztönözni a programokat és politikát, amelyek gazdaságilag igazoltak az energia 

hatékonyság fejlesztésére 

 Tervezési és kezelési program kapacitások kiépítése a hatékony energiakezelésre és az 

új és megújuló energiaforrások fejlesztésére, bevezetésére és serkentésére 

 Megfelelő energia hatékonyság, emissziós szabványok vagy javaslatok országos 

szinten való ösztönzése, amelyek célja, hogy fejlessze és használja azon 

technológiákat, amelyek minimalizálják a környezetre ható negatív befolyásokat 
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  Lakossági tudatosság növelése és fejlesztése a megújuló energiák tömegesebb 

használatának serkentésére 

 Serkenteni azon programokat és oktatást, amelyek növelik a tudat szintet az energia 

hatékonyságról helyi szinten (lokálisan) 

 Létesíteni és fejleszteni az energia hatékony termékek megjelölési programokat 

Földhasználat módosítása, degradáció 

elleni védelem, talajminőségének 

megőrzés és javítása és a fenntartható 

tervezés és területgazdálkodás  

 

 A talaj használatával és védelmével kapcsolatos jogalkotási aktusok 

összehangolása az EU jogszabályokkal 

 Meglevő előírások összehangolása az EU és az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

(ENSZ) jogszabályaival a talaj használatról és a környezetvédelemről 

 További termőtalajok elvesztésének megakadályozása, a minőség megőrzése és 

feljavítása 

 Meghatározni és kiválasztani azon föld minőségi paramétereket, amelyek használatával 

követni és ellenőrizni lehet a termékenységet 

 Kidolgozni a föld termékenységét ellenőrző hálózatokat 

 Degradáció elleni védelem és föld használati rendeltetésének megváltoztatása, 

akár csak a mezőgazdasági területek rendezése 

 Megerősíteni azon intézményeket, amelyek a mezőgazdasági területek védelmével, 

rendezésével és használatával foglalkoznak 

 Megalakítani a termőtalaj és a földparcellák adatbázisát 

 Biztosítani a területet a lakótelepülések fejlesztéséhez megfelelő tervezéssel és 

terület használattal, minden háztartás számára biztosítani a hozzáférést és ahol 

lehetséges bátorítani a kollektív terület használatot. Külön figyelmet kell szentelni 

a nőknek 

 Kiépíteni a termőtalaj információs rendszerét, amelyben a talaj osztályozva lenne a 

minősége alapján és azonosítanák azon területeket, amelyek ki vannak téve a 

lehetséges természeti csapásoknak vagy nagyon érzékenyek, a különleges védelmi 

intézkedések érdekében 

 Létrehozni, ott ahol lehetséges, a hatékony és hozzáférhető föld piacot és fejleszteni a 

katasztert és a földek transzakciós folyamatát 

 Fejleszteni az adókedvezményeket és intézkedéseket a földhasználattal kapcsolatban, 

beleértve a területi- és várostervezést is 

 Partneri együttműködés serkentése a köz-, magán és társadalmi szektor között; 

 Megerősíteni a föld/talajvédelmi gyakorlatot a meglévő városi és falusi településeken 

 Fejleszteni és támogatni a haladó területtervezés alkalmazását, amely a megfelelő 
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módon tervezi a mezőgazdasági területeket, ipari övezetet, infrastruktúra útvonalát, 

városok fejlődését, zöld területeket, védett övezeteket, stb. 

 Döntéshozók hozzáértésének fejlesztése, hogy az ellenőrizetlen városfejlesztés, 

különösen az érzékeny környezettel rendelkező térségekben, negatív hatással van 

minden területre 

 Információs rendszer adatai alapján kidolgozni a nemzeti terveket a termőföldek 

kezelésére 

 Globálisan koordinálni a tevékenységeket nemzetközi szinten a föld erőforrásainak 

kezelésével kapcsolatban, erősítve a különböző bilaterális és multilaterális 

ügynökségeket és programokat, mint amilyen az ENSZ Fejlesztési Programja, FAO 

(ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete), a Világbank, regionális 

fejlesztési bankok és már érdekelt szerveztek 

   A föld erőforrásainak a tervezésének és kezelésének integrált megközelítése  

 Ösztönözni a föld erőforrásainak kezelését a fenntartható fejlődéssel összhangban és 

meghozni a megfelelő tervezési aktusokat 

 Fejleszteni és megerősíteni a talaj és föld erőforrásainak a tervezését, kezelését és 

értékelő rendszereit 

 Intézmények és koordinációs mechanizmusok megerősítése a talaj és föld 

erőforrásainak a kezelésére 

 Mechanizmusok meghozása minden érdekelt aktív részvételére, a nemzetközi 

közösségtől kezdve a helyi emberekig, a földkezelési döntéshozásokban  

 Tervezet és fenntartható energia és 

ásványi erőforrások (nem megújuló 

természeti erőforrások) felhasználása, 

olyan módon, amely legjobban 

biztosítja a hosszú távú 

energiabiztonságot  

 Nem megújuló természeti erőforrások kitermelése olyan módon, amely biztosítja a 

legjobb hosszú távú energiabiztonságot és ez mellett a legkevésbé degradálja a 

környezetet és nem veszélyezteti az emberek egészségét 

 Új lelőhelyek keresése és a nem megújuló természeti erőforrások fenntartható 

használata a leghatékonyabb és legésszerűbb módon 

 Korszerű módszerek alkalmazása a kőolaj és földgáz kutatásában a hazai kutatási 

területeken, a BAT (elérhető legjobb technikák) alkalmazásával a kivizsgálási hulladék 

anyag tárolását illetőleg, a finomítók kapacitásainak korszerűsítésével, hogy 

kielégítsék a kőolajszármazékok jelenlegi és tervezett követelményeit a termékek 

minőségében, forgalmazásában és kereskedelmében, betartva az összes ökológiai 

előírást a kőolajszármazékok feldolgozási, forgalmazó és kereskedelmi folyamatában 

 Fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése, 

meghatározott gazdasági serkentő intézkedések mellett 
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4. Prioritás: Gazdasági fejlődés 
 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 

 

Versenyképesség és a helyi 

gazdaság innováció 

növelése  

  

Vidékfejlesztés támogatása és Óbecse 

község mezőgazdaságának fejlesztése 

 

 A vidékfejlesztés és a gazdaság primer szektorának a pénzügyi és nem pénzügyi 

támogatásának intézményesítse  

 A községi mezőgazdaság- és vidékfejlesztési támogató alap létrehozása 

 A mezőgazdaság pénzügyi és nem pénzügyi helyi ösztönző készletének a 

meghatározása; 

 A községi adminisztráció fejlesztése az építkezési és technikai dokumentáció, 

valamint engedélyek kiadása a mezőgazdasági termelési létesítmények építése 

vagy rekonstrukciója, tároló létesítmények és hasonlókkal kapcsolatban; 

 Növelni a mezőgazdasági termelők és a feldolgozó ipar versenyképességét  

 Mezőgazdasági gazdaságok korszerűsítése új technológiák bevezetésével és a 

termelékenység növelése; 

 Mezőgazdasági állatok genetikai potenciáljának növelése; 

 Érdekelt felek csoportosulása termelői egyesületeken/szövetkezeteken 

(regionális agrárgazdasági központ) keresztül; 

 Promóciós mezőgazdasági tevékenységek szervezése (állattenyésztési kiállítás, 

„Őszi Nemzetközi Mezőgazdasági vásár Óbecse“, demonstrációs/bemutató 

kísérletek létesítése a gazdaságokban stb.) 

 Emberi erősforrások erősítése a gazdaság elsődleges szektorai terén; 

 Mezőgazdasági termelők képzése és ismereteik bővítése (a nemzeti és 

tartományi hatóságok által nyújtott ösztönző intézkedésről való tájékoztatás, 

valamint az ötödik komponens eszközeiről az EU IPARD előcsatlakozási 

alapokból); 

 Tanulmányutak szervezése (bevált gyakorlat példái az országban és külföldön 

egyaránt) a helyei mezőgazdasági termelők számára; 

 A feldolgozóipar fejlődéséhez szükséges előfeltételek megteremtése; 

 Magasabb feldolgozás fokú termékek előállításának ösztönzése innovatív 

módszerek bevezetésével, a feldolgozás, marketing és a helyi termékek 

forgalmazása terén; 

 Mezőgazdasági termelők és a feldolgozó-élelmiszeripar közötti párbeszéd 

javítása/fejlesztése; 
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 A biogazdálkodás támogatása; 

 A biogazdálkodás népszerűsítése; 

 Az érdekelt kis parcella tulajdonosok adatbázisának kialakítása; 

 Tudományos-kutatóintézetekkel való együttműködés előremozdításának 

támogatása (például: a Mezőgazdasági-növénytermesztési és Konyhakertészeti 

Intézet); 

 

 Környezetvédelem és fejlesztés, a falu fenntartható fejlődési keretén belül; 

 Megújuló energiaforrások használatának serkentése az agrárszektorban; 

 Meglevő erdők fenntartható használatának támogatása és új fák telepítése; 

 Lakosság képzése és a mezőgazdasági termelők tájékoztatása a mezőgazdasági 

területek fenntartható használatával kapcsolatban (helyes gazdálkodási 

módszerek, szerves trágya használata stb.) 

 

 Vidéki lakosság életminőségének javítása; 

 Dolgozni a fejlődési lehetőségek elemzésén és a vidéki gazdasági 

lehetőségek diverzifikációján (Óbecsei községre vonatkozó esettanulmány 

kidolgozása); 

 Tanulmányok, elemzések, hagyományos és földrajzi jelzéssel rendelkező 

termékek certifikálásának népszerűsítése és pénzügyi támogatása; 

 Szakmai és technikai segítség biztosítása az üzleti terv kidolgozása terén e 

tevékenységekkel foglalkozó mezőgazdasági gazdaságoknak; 

 Pénzeszközök elkülönítése induló (Start-up) hitelek formájában e 

tevékenységek beindításához; 

 Pénzeszközök biztosítása a nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése a 

gazdaságokban (hagyományos/népi mesterségek és falusi turizmus); 

 

 Stratégiai partnerkapcsolat létesítése és támogatása az érdekelt felek között a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén; 

 Helyi akciócsoportok (LAG) létrehozása; 
 

 Lényeges adatbázisok létrehozása; 
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 Tudáson és innováción alapuló kedvező 

üzleti és gazdasági környezet 

megteremtése 

 

 Községbe való befektetés ösztönzése és ipari övezetek fellendítése a községben; 

 Helyi pénzügyi és nem pénzügyi eszközök létrahozása a gazdasági fejlődés 

ösztönzésre; 

 Női vállalkozások előreléptetése, mint felszámolási modell a nemi 

megkülönböztetés foglalkoztatottság és a jövedelmi szintkülönbségek terén 

(Millenniumi fejlődési célok) 

 Analitikai alapok előreléptetése, a helyi üzleti közösség támogatása és a 

befektetések számára vonzóvá tételének céljával 

 Üzleti közösséget és a beruházási befektetéseket támogató hivatalok munkájának 

fejlesztése 

 Helyi Gazdasági fejlesztési Iroda/OLED kapacitásainak növelése és One stop-

shop (egy helyben történő ügyintézés); 

 Állami- és a magánszféra közötti partneri kapcsolatok létrehozásának ösztönzése 
a befektetések terén; 

 A helyhatóság és a gazdaság együttműködése és dialógus fellendítése, amivel 

pozitív befektetési légkör terem és ahol az üzletemberek felismerik/megtalálják az 

érdekeiket, hogy az óbecsei községben éljenek és dolgozzanak;  

 Helyi gazdaság nemzetközivé tétele; 

 Vállalkozói szellem, társadalmi felelősség vállalás és a szociális vállalkozások 

ösztönzése; 

 Piaci és üzleti kultúra kiépítése valamint az egészséges konkurencia kultúrájának 

létrehozása; 

 Hálózatépítés és klaszterek ösztönzése, mint szervezeti megállapodási formák, 

amelyek erőforrások és a szakértelem ötvözésével, valamint a cégek/vállalatok, 

oktatási- és közintézmények együttműködésének promóciójával fejleszti a 

versenyképességet és az innovációkat; 

 Innovációs társadalom népszerűsítése; 

 Tehetségek képzése, útbaigazítása és ösztönzése; 

 Alapvető szabadalmaztatási és az engedélyezési (licenc) politikai ismeretek 

megszerzése, mint a technológiai fejlődés kulcsfontosságú tényezője stb. 
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 Az összes rendelkezésre álló kapacitás 

foglalkoztatása Óbecse község ipari 

övezeteiben (Greenfield és Brownfield 

lokációk), a befektetéshez szükséges 

legkedvezőbb feltételek 

megvílósításával. 

 A helyi önkormányzat angazsálását az építési telkek potenciális befektetőknek 

történő bérbe adásának, illetve átruházásának eljárásában oly módon kell 

definiálni, hogy lehetővé tegye a helyi önkormányzat számára a részvételt a telkek 

részleges vagy teljes felszerelésében Óbecse község ipari övezeteiben, a törvénnyel 

összhangban. 

 Az Óbecse község által kínált rendelkezésre álló kapacitások és kedvezmények 

reklámozása reklámkampányok megszervezésében, az adatok állandó frissítésében és 

megvalósításában, amelyeket állami és tartományi ügynökségeken, promóciós 

anyagokon keresztül és médiában történő fellépések útján szórnak majd. 

 A helyi önkormányzaton belül precízen kell definiálni a szolgálatokat, amelyek 

kommunikálnak a potencionális befektetőkkel, vezetik a nyilvántartást a rendelkezésre 

álló kapacitásokról, frissítik ezeket és szórják az adatokat. 

 A turizmus fejlesztése 

 
 Fürdői, vidéki, kulturális, vadász, horgász (sporthorgászat), sport és szabadidős 

és minden egyéb turisztikai forma fejlesztése az erőforrások továbbfejlesztett 

értékelésén keresztül; 

 Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése; 

 Meglévő idegenforgalmi szálláshelyek befogadó kapacitásainak fejlesztése; 

 Idegenforgalmi jelzések fejlesztése; 

 Szálláshelyek kapacitás szintjének növelése; 

 Háztartások ösztönzése magánszállások megnyitására; 

 Szálláslehetőségek kategorizálása; 

 Az idegenforgalmi szektorban dolgozók tudásának fejlesztése; 

 

 Képzéseken, tréningeken és egyéb képzési formákon való részvétel (Óbecsei 

Idegenforgalmi Szervezet alkalmazottai, egyesületek tagjai, Óbecse község 

idegenforgalmi alanyai és engedéllyel rendelkező idegenforgalmi vezetők); 

 A meglévő idegenforgalmi kínálat fejlesztése és az új kínálat kialakítása Óbecse 

község vízi erőforrásain (Tisza, Bácskai Nagycsatorna, Holt-Tisza, Beljanska bara) 

 Rendezvények előmozdítása és fejlesztése Óbecse község területén 

 

 

 Új idegenforgalmi tartalmak bevezetése, fejlesztése és összekapcsolása; 

 Helyi kapacitások népszerűsítése – dolgozni a községi idegenforgalmi kínálat 

promócióján az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezeten keresztül, valamint a 

települések utjainak, idegenforgalmi gazdaságok megjelölésén; 
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 Előreléptetni a község idegenforgalmi kínálatát a turizmus fejlesztését támogató 

programokon keresztül (nemzeti, regionális programok); 

- Különféle rendezvények fejlesztése a kultúra és sport terén; 

- Táborok szervezése természetvédelmi javak területén (diák/tudományos-, 

ökológiai tábor); 

 Helyi idegenforgalmi márka/védjegy létrehozása; 

 

 A Tisza folyó Mester tervével valamint a Tisza különleges rendeltetésű ökológiai 

korridorjának területrendezési tervével összhangban levő tervezett tevékenységek 

végrehajtása; 

 

 

 

 

    

 Új munkahelyek teremtése  Helyi foglalkoztatási akcióterv elfogadása, amely figyelembe veszi a helyi 

környezet minden jellemzőjét és specifikuságát; 

 Helyi Foglalkoztatási Tanács munkájának fejlesztése; 

 Ösztönözni és serkenteni a foglalkoztatás minden formáját, önfoglalkoztatást és a 

vállalkozói tevékenységet a munkaképes lakosság körében; 

 Helyi kezdeményezések meghatározása a munkahelyek támogatásában: 

Foglalkoztatási támogatások, Önfoglalkoztatás támogatása, Közmunkák és 

Gyakornoki program; 

 Életfogytig tanulás szerepének erősítése – a humán tőkébe való befektetés 

népszerűsítése; 

 Szemináriumok szervezése az oktatási rendszeren kívül; Képesítési és átképzési 

tanfolyamok/kurzusok szervezése; 

  „Zöld“ munkahelyek megnyitásának lehetősége különleges területeken – 

megújuló energia, energiahatékonyság és a mezőgazdaság 

 Társadalmi vállalkozás népszerűsítése és e vállalatok alapításának 

támogatása; helyi pénzügyi és nem pénzügyi ösztönző eszközök 

meghatározása ezen vállalatok számára 
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 Esélyegyenlőség népszerűsítése, azaz a nők és férfiak számára egyenlő 

munkavállalási esélyek és egyenlő munkahelyi pozíciók biztosítása; 

 Rugalmas munkaszerződési formák népszerűsítése (részmunkaidő, szerzői munka, 

projekt munka, stb.); Támogatni az úgynevezett szabadúszó és outsourcing (kihelyezet) 

munkákat; 

 Partnerség fejlesztése és az együttműködés javítása a különböző érdekelt felek 

között, különösen a munkáltatók képviselői, szakszervezetek és a helyi hatóságok 

képviselőinek és az összes érdekelt fél között (oktatási intézmények, szociális 

védelem intézménye, nem kormányzati szektor, stb.).; 

 Helyi önkormányzat és Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésének 

fejlesztése; 

 Adatok gyűjtése és naprakész adatbázis létrehozása a munkaerő piacról: 

foglalkoztatottak és munkanélküliek, az ő szerkezetűk; 

 Meglévő befektetők és vállalkozók munkaerő szükségleteinek kivizsgálása; 

 A kínálat és kereslet összehangolása, a meghatározott készségek szükségleteinek 

előrelátásával és a készségek fejlesztésével a lehető legjobb módon.; 
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5. Prioritás: Szociális és egészségügyi kérdések 
 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

SZOCIÁLIS VÉDELEM  

 

Szociálisan inkluzív 

társadalom 

megteremtése, figyelembe 

véve a generációk közti és 

belüli szolidaritást a jobb 

élet színvonal 

megteremtése érdekében, 

mint a fenntartható 

egyéni jólét előfeltétele 

(EU Strategy for 

Sustainable 

Developement)  

 

Lakosság munka-nélküliségének és 

szegénységének csökkentése - 

társadalmi befogadás és megerősítő 

intézkedések, amelyek minden 

társadalmi réteg munkába állását 

serkentik, különösen a rászorulókét: 

fogyatékkal élők, romák, idősebb 

munkanélküliek, fiatalok, nők és 

menekültek  

 

Foglalkoztatási előfeltételek megteremtése 

 Helyi foglalkoztatási akcióterv elfogadása, amely figyelembe veszi a helyi környezet 

minden jellemzőjét és specifikuságát; 

 Községek társulása regionális szinten, közös helyi foglalkoztatási tanács létrehozásának 

céljával és helyi akcióterv kidolgozása több község területére, különösen, amikor kisebb 

helyi önkormányzatokról van szó, amelyek nem rendelkeznek eléggé fejlett 

kapacitásokkal, de hasonló jellegű helyi munkapiaccal rendelkeznek. 

 Csökkenteni azon emberek számát, akik ki vannak téve a szegénység veszélyének 

különös tekintettel a nőkre, gyerekekre és idős személyekre 

 Iroda alakítása a szegénység leküzdésére. 

Foglalkoztatás ösztönzése 

 Ösztönözni és serkenteni a foglalkoztatás minden formáját, önfoglalkoztatást és a 

vállalkozói tevékenységet a munkaképes lakosság körében különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű csoportokra nézve 

 Jobb tájékoztatás minden polgár számára a foglalkoztatás illetőleg és jogaik 

gyakorlásáról. 

 Aktív foglalkoztatás politikai intézkedések bevezetése, aktív állás keresés ösztönzése és 

az aktív támogatási intézkedésekbe való bekapcsolódás (munkahelyi pályázatok, 

álláskereséshez nyújtott segítség, képzés, pályaválasztási tanácsadás, stb.) 

 Személyes felelősségvállalás népszerűsítése, aktív álláskeresés ösztönzése és a 

munkaképes munkanélküli személyek, aktív foglalkoztatáspolitikai programokba való 

bekapcsolása. 

 A lakosság hátrányos helyzetű csoportjainak részvételének az ösztönzése, azon 

programok kialakításában, amelyek nekik szólnak: közvetítők és támogatók 

 Új munkahelyek létesítése 

 Szubvenciók a munkáltatók számára 

 Szubvenciók az önfoglalkoztatáshoz 

Munkanélküliek kompetencia fejlesztésének ösztönzése 
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 Munkaképesség javítása képzések, átképzések, kiegészítő képzések szervezésével, a 

munkanélküli és a potenciális munkanélküli személyek funkcionális oktatása. A képzési 

programokat a munkaadók igényeihez kell alakítani, figyelembe véve a hátrányos 

helyzetű csoportokból érkező személyek sajátos igényeit 

 Az alkalmazottak számára rendkívüli képzés végrehajtása, készségek megszerzése a 

hátrányos helyzetű/nehezen foglalkoztatható személyekkel való munkához, ami a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat prioritásává kell, hogy váljon 

 Képzések szervezése a szakszervezeti, szakmai és szövetkezeti egyesületek 

tevékenységeivel kapcsolatban 

Intézmények és a munkaerőpiac fejlesztése  

 Partnerség fejlesztése és az együttműködés javítása a különböző érdekelt felek között, 

különösen a munkáltatók képviselői, szakszervezetek és a helyi hatóságok 

képviselőinek és az összes érdekelt fél között (oktatási intézmények, szociális védelem 

intézménye, nem kormányzati szektor, stb.).; 

 Helyi önkormányzat és Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésének 

fejlesztése; 

 Adatok gyűjtése és naprakész adatbázis létrehozása a munkaerőpiacról: 

foglalkoztatottak és munkanélküliek, valamint az ő szerkezetűkről; 

 Meglévő befektetők és vállalkozók munkaerő szükségleteinek kivizsgálása; 

 A kínálat és kereslet összehangolása, a meghatározott készségek szükségleteinek 

előrelátásával és a készségek fejlesztésével a lehető legjobb módon.; 

 Azon vállalatok és szervezetek fejlesztésének támogatása, amelyek a „harmadik 

szektor” és „Nonprofit szervezetek” spektrumában tevékenykednek, a hátrányos 

helyzetű csoportokból érkező személyek alternatív foglalkoztatásának céljával valamint 

az életszínvonal javításán 

 Továbbá, az egyik eddig kiaknázatlan potenciál lehet a szociális vállalkozás, 

szövetkezetek és mások fejlődésének a támogatója 

 Támogatási programok azon munkáltatóknak, akik a hátrányos helyzetű csoportok 

tagjait foglalkoztatják 

 Közmunkák szervezése, amelyek a Helyi önkormányzat érdekeit szolgálják – a 

különleges célcsoport számára 

 Folytatni kell a közmunkák programjainak végrehajtását a pozitív diszkrimináció és 

a futó programok fenntarthatósága elvén 
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 Szociális biztonság fejlesztése a 

társadalom-biztosítási rendszerhez való 

hozzáférési egyenlőtlenségek 

csökkentése érdekében, a nem, 

egészségi állapot, társadalmi-gazdasági 

helyzet, etnikai, vallási vagy egyéb 

hovatartozásra való tekintet nélkül  

  

 Nyílt és intézményi védelem szükséges kapacitásainak biztosítása, azon személyek 

teljes lefedése, akiknek a legnagyobb szükségük van a szociális programokra 

 Egységes adatbázis létrehozása a felhasználók számáról, a szociális védelem és 

szolgáltatás formáiról helyi szinten 

 Szociális Munkaközpont átszervezése a személyzet tekintetében 

 Szociális védelemi rendszer felhasználóinak jobb tájékoztatása a jogaikról és azok 

gyakorlásáról, szociális, egészségügyi és a védelem más formáiról. 

Médiakampányokon, specializált programokon, kiadványokon, brosúrákon, újság 

cikkeken és más tömegkommunikációs eszközökön keresztül. 

 A családon belüli erőszak különböző formáinak megelőzésében való részvétel 

(különösen az idős családtagokkal való látens visszaélés, mint például a pénzügyi vagy 

pszichikai erőszak, alapvető életszükségletek elhanyagolása, stb.), a lakosság 

megismertetése e viselkedés formáival és jellemzőivel és ezek egyértelmű 

meghatározása, érvényben levő jogszabályok hatékonyabb érvényesítése és újak 

bevezetése; a potenciális áldozatokat támogató hálózat minél hatékonyabb 

működésének biztosítása és egyéb tevékenységek. 

 Szociális védelem felhasználóinak számára szánt objektum korszerűsítése 

 Szociális programok és szolgáltatások a felhasználók különleges igényeihez való jobb 

alkalmazkodásának fejlesztése 

 Állandó jellegű oktatás szervezése a szociális szolgáltatás nyújtó – káder számára, főleg 

egyes hátrányos helyzetű csoportokkal való munkához igazítva 

 Legszegényebbek eredményesebb felismerése és jobban fokuszálni a társadalom 

munkaképtelen tagjaira 

 Szociális védelem alternatív formáinak fejlesztése – klubok, népkonyha a 

szegényeknek, napközi, személyes otthoni segítség, otthoni orvosi ellátás a különleges 

igényű személyek számára, idősek, fogyatékkal élő személyek és a hátrányos helyzetű 

csoportok más tagjainak. 

 Ösztönözni, támogatni, serkenteni a magánszektort és az adományozókat, hogy 

fektessenek be azon kapacitások fejlesztésébe és működésébe, amelyek ellátási és 

támogatási szolgáltatást nyújtanak a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak – fokozott 

részvétel partneri humanitárius, adományozó, és civil szervezetek, egyházak… részéről 

- Civil szervezetek nyilvántartásának létrehozása 

 Szociális szolgáltatások elérhetőségének biztosítása és fejlesztése, szomszédi és polgári 

szolidaritás és támogatás szervezésével az „önsegítség” különböző formáinak a 
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fejlesztésében 

 Edukáció és képzés szervezése az „önsegítő” és generációk közti kölcsönös segítő 

készség megszerzése érdekében 

 Ügyfelek tiszteletben tartása és bekapcsolása a döntéshozatalba 

 Szociális védelem minden szereplőjének helyi szinten való összekötése/kapcsolása 

 Egységes számítógépes program beszerzése minden intézmény számára, amely 

érintett a szociális védelemben, adatbevitel archívumból és más intézményekkel 

(oktatási vagy bíróság) hálózatba való összekapcsolása az adatcsere érdekében. 

 Család kapacitásainak megerősítése 

 Család kapacitásainak megerősítése prevenciós programokon keresztül 

együttműködve az oktatási, egészségügyi és kulturális intézményekkel 

 Család érvényesülésének elősegítése speciális költségvetési támogatásokon 

keresztül és a fogyatékossággal élő személyek, a hátrányos helyzetű valamint a 

marginális csoportok tagjainak segélyezése. Oktatási és terápiás programok azon 

családok tagjainak, akik különleges igényű személyekkel élnek. 

 Prevenciós programok delegálása a magánkezdeményezés és a civil szervezetek 

szintjére  

 Szociális szolgáltatás javítása a gyerekek és az ifjúság részére 

 Intézmények közti információcsere rendszerének kialakítása a gyermekvédelmi 

problémák korai felismerésének érdekében 

 A család növekedése és fejlődése – feltételek létesítése a család érvényesülésére, 

mint a védelmi programok minden formájának természetes környezeteként 

 Szabadidős tevékenységek kínálatának minőségi és ezen programok pénzügyi 

megfizethetőségének javulása 

 Óvodai intézmények minőség és kapacitásainak fejlesztése, az oktatók és szülők 

számára rendezett programokon keresztül a legkisebb korosztály védelméről és 

neveléséről. 

 A marginális csoportokból érkező gyermekek és ifjúság helyzetének előreléptetése, 

szisztematikus inkluzív programokon keresztül az egész közösség bevonásával. 

 Olyan légkör kialakítása a közösségben, amely ösztönzi a sokszínűség tiszteletben 

tartását interaktív oktatási programokon keresztül 

 Nevelési jelleggel bíró program tevékenységek, amelyek ösztönzik a függetlenség 

és a személyiség megerősítését, valamint a gyerekek és ifjúság készségét, hogy 

aktívan részt vegyenek a saját jövőjük alakításában, elsősorban a védelmi 

programokban levő gyermekek számára 
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 Szülői felügyelet nélküli gyermekek helyzetének javítása 

 A gyermekvédelem intézménytelenítése és azon védelmi formák fokozatos előtérbe 

helyezése, amelyek a gyermek családon belüli életét szorgalmazzák 

 Nevelőszülői hálózat kiépítése – szülői felügyelet nélküli gyermekek családoknál 

való elhelyezése 

 Azon családok oktatása és képzése, amelyek szeretnének a sajátos nevelési igényű 

gyermekek és fiatalkori delikvensek nevelőszülői rendszerébe bekerülni. 

 Bentlakásos szállás a szülői felügyelet nélküli gyermekek számára 

 Antiszociális magatartású gyermekek 

 Folyamatos munka az ifjúsággal, megfelelő támogatás és tevékenység az időbeni 

felismerésre irányulva (megfigyelhető a csökkenő tendencia évről évre, annak 

függvényében, hogy az adott időszakban mennyire foglalkoztak velük)  

 A megfelelő gondviselés nélküli felnőttek és idősek helyzetének javítása 

 Feltételek megteremtése a hatékony és fenntartható szociális védelmi politika 

fejlesztésére az idős személyek számára a saját természet környezetükben. 

 Idősek szociális védelmi szolgáltatásainak kibővítése a meglevő intézmények 

keretein belül 

 Új szolgáltatások bevezetése a Gerontológiai Központban – napközis tartózkodás 

(társalgó) lehetősége 

 Új szociális védelmi programok integrációja a felhasználók nem intézményes 

védelemének keretein belül 

 Szociális programok hálózati rendszerének kialakítása az idősek számára helyi 

szinten. 

 Feltételek megteremtése az idős személyek aktív részvételére a tágabb közösség 

számára társadalmilag hasznos tevékenységekben  

 Erősíteni a nem intézményi és szolgáltatási védelmet, különösen a kiszolgáltatott 

idős személyek részére 

 Felnőttek és idősek szociális védelmi intézményekbe, valamint a családi (gyám) 

szállásokban való elhelyezése 

 A civil szervezetek és a magánszektor bekapcsolása az idősek elszállásolásába 

- A községekben, a civil szervezetekkel és a magánszektorral együttműködve 

biztosítani a kisebb létszámú bentlakásos szolgáltatás létrehozását és kínálatát, 

valamint a személyek gondviselésének egyéb formáit (menhelyek, nyugdíjas és 

idős személyek számára kialakított panziók, közösségi házak) 
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 Szociális szolgáltatások fejlesztése a kiszolgáltatott csoportok tagjainak számára  

 Munka és program tevékenységek feltételeinek megteremtése minden egyesület 

számára, amely a fogyatékkal élők jogainak megerősítésével és inkluzív 

tevékenységekkel foglalkozik 

 Munka és program tevékenységek feltételeinek megteremtése minden kisebbségi 

egyesületnek, különös tekintettel a Roma populáció jogaira 

 Munka és program tevékenységek feltételeinek megteremtése minden egyesületnek 

és intézménynek, amely a fejlődési fogyatékossággal élő gyermekekkel és 

ifjúsággal foglalkozik, különös tekintettel az kamaszok képzésére a tágabb 

környezetbe való integráció érdekében. 

 Munka és program tevékenységek feltételeinek megteremtése minden egyesületnek 

és intézménynek, amely a védelemből visszatérőkkel foglalkozik a közösségi életbe 

való integrálásának és az önálló élet és munkára való teljes felkészítésének céljából. 

 Különleges igényű gyermekek, felnőttek és idősek helyzetének javítása 

 Speciális oktatási és nevelési program, amelyet a Község finanszíroz a saját 

forrásaiból (ezen személyek segítése, hogy képesek legyenek dolgozni a saját 

szellemi és fizikai képességeikhez mérten, amennyiben ezt a jogot nem tudták 

egyéb alapon megvalósítani). 

 Napközis tartózkodás (társalgó) lehetőségének létesítése 

 Felügyelet alatti otthoni közösségek nyitása, speciális igényű személyek önállósága 

és gondozása érdekében  

 Megfelelő típusú intézménybe való elszállásolás 

 Fogyatékossággal élő személyek, hátrányos helyzetű vagy marginális csoportok 

tagjainak állami szektorban való foglalkoztatása 

 Szolgáltatások fejlesztése helyi szinten azon szülők támogatására, akik sajátos 

nevelési igényű gyermekkel vagy fiatallal élnek (személyes asszisztens, napközi 

rövid távú szállás lehetőséggel, óvodába illetve iskolába való szállítás, stb.) 

 Gyermekek, nők és tehetetlenek védelme a bántalmazás és elhanyagolása ellen 

 gyermekek, nők és magatehetetlenek helyi közösségben ért erőszaktól való 

megelőző védelemnek tervezése és végrehajtása  

- A vidéken élő populáció szükségleteihez mérten alakítani a programokat (az erőszak a 

vidéki és városi populáció körében 8:1 arányban jelentkezik) 

 Ösztönözni a helyi akciótervek kidolgozását, promócióját és végrehajtását a nők 

feletti erőszak elleni harc érdekében 

 Fejlesztői-, ifjúsági- és a házassági és családi tanácsadás szerepének megerősítése a 
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gyermekek feletti erőszak megelőzés és védelem terén. 

 Tudatosság erősítése a szakemberek, polgárok és gyermekek körében, azon 

jogokról, amelyek a gyermekek, nők és tehetetlenek védelemre vonatkoznak 

bántalmazás, elhanyagolás, kizsákmányolás és az erőszak minden formája ellen 

 Sürgőségi gyámság (bántalmazás vagy elhanyagolás esetén, ideiglenes jelleggel) 

 Családból való áthelyezés és megfelelő intézménybe való elszállásolás vagy az 

erőszakoskodó kihelyezése 

 Az erőszak minden áldozatának számára hozzáférhető menhely 

 Hivatal és szolgáltatások fejlesztése az áldozatokkal és erőszak elkövetőivel való 

foglalkozáshoz/munkára 

 Erőszak áldozatainak megerősítése 

- Tanácsadás fejlesztése az állami és civil szektorban az erőszak áldozatival való 

munkához 

- SOS telefonvonalas szolgáltatás fejlesztése gyermekek feletti erőszak áldozatainak 

számára. 

 Roma nőket ösztönözni kell, hogy dolgozzanak mint képviselők, asszisztensek, 

mediátorok és szociális munkások. Ők ugyancsak kell, hogy dolgozzanak a családon 

belüli erőszak kérdésein (ezt szem előtt kell tartani azon intézkedések tervezésénél is, 

amelyek az erőszak megelőzésre és az erőszak áldozatainak segítség nyújtására 

vonatkoznak) 

 Ügyfelek tiszteletben tartása és bekapcsolása a döntéshozatalba 

 Szociális védelem minden szereplőjének helyi szinten való összekötése/kapcsolása. 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

fékezése és leállítása - fenntartható 

népesedési politika 

 Öregedési stratégia elfogadása a helyi önkormányzat szintjein 

 Különleges ösztönző és megelőző intézkedésekkel és programokkal csökkenteni a 

migrációt 

- megakadályozni a felsőfokú képzetséggel rendelkezők távozását – jobb 

munkakörülmények és előremenetel létesítésével; lakhatási politika 

 intézkedések és aktivitások révén e Stratégiából megteremteni a társadalmi-

gazdasági környezetet, amelyben a fiatal értelmiségieknek lehetőségük lesz a 

prosperitásra 

- Aktivitások amelyek célja az ifjúság Óbecsén marasztalása 

- Migrációk csökkentése Óbecséről a nagyobb városokba 

- Intézkedések fejlesztése a fiatalok visszatérésére 

- Életkörülmények javítása a falun 

 rendszeresen frissíteni az egyetemisták adatbázisát, létrehozni a középiskolások 
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1
 Meg kell vizsgálni az egyéni igényeket a szülői szerepkör gyakorlására vonatkozólag és a helyi környezet teljes potenciálját, amelyek aktiválásával és erősítésével pozitív 

hatások várhatóak a demográfiai helyzet terén a közösségben, mint amilyenek szülők és gyermekek sajátos szükségleteik, intézmények állapota és a személyzet struktúrája a 

népesedéspolitika tervezésére és végrehajtására, és az anyagi források, amelyeket a helyi önkormányzatnak kell biztosítani a népesedéspolitika részére 

adatbázisát 

Elhalálozás/születés negatív arányának növekvő tendenciájának megállítása 

 Pozitív pronatális politika – szülések ösztönzése az emberi jogok tiszteletben tartásával 

 Gyermekes családok gazdasági felemelkedése 

 Munka és szülői szerepkör összehangolása, dolgozó szülők gyermekeinek 

gondozásával 

- Különböző szolgáltatási modellek fejlesztése és az iskoláskor előtti 

intézmények belső szervezése, a dolgozó szülők és az ő gyermekeik igényeivel 

összhangban 

 Szülői tanácsadó hálózat kiépítése az egyszerűbb tájékoztatás céljából a 

gyermeknevelési és ellátási dilemmákkal kapcsolatban 

 Feltételek biztosítása a szülői kompetenciák növelésére a „Szülői iskola“ 

programján keresztül 

 Szülői klubok alapítása kapcsolatteremtés, eszmecsere, támogatás 

fogadása/nyújtása, tanácsadás és hasonlók érdekében 

 Azon programok megvalósítása, amelyek aktívan bevonják a szülőt az óvoda illetve 

iskola munkájába, olyan témákkal, amelyek elősegítik az egészséges szülői 

szerepvállalást, a nagy családok jelentősége az egészséges gyermekkorra, humánus 

kapcsolatok és tolerancia fejlesztése, stb. 

Népesedéspolitika megvalósítása 

 A helyi önkormányzat Népesedéspolitikai Tanácsának alapítása, mint a Városi 

Közgyűlés szakértői tanácsadó testülete azzal a feladattal, hogy kövesse a lakosság 

fejlődését valamint javaslattétellel és a népesedéspolitikai intézkedések 

végrehajtásának értékelése a helyi közösségben 

 Szülői szerepkör gyakorlásához szükséges egyéni igények figyelembevétele a helyi 

közösségben
1
 

 Intézményi és személyzeti erőforrások azonosítása a népesedéspolitika végrehajtása 

érdekében a helyi közösségben  

 Anyagi, eszmei és szervezés jellegű intézkedések rendszerének éves meghatározása 

és végrehajtása a szülés ösztönzés érdekében  

 A helyi népesedéspolitikai intézkedések végrehajtására szánt finanszírozási összeg 
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éves szintű meghatározása az önkormányzat költségvetésében  

 Népesedéspolitikai Alap létrehozása, annak érdekében, hogy aktiválja a 

költségvetésen kívüli forrásokat a helyi népesedéspolitikai intézkedések 

végrehajtására 

 Megfelelő mutatók a helyi önkormányzati lakosság fejlődése és gyermekes 

családok társdalom-gazdasági helyzete (2009. év majd folyamatosan) éves szintű 

nyomon követése 

 Egészségügyi és a szociális védelem intézményei, oktatási intézmények, gazdasági 

alanyok, vallási közösségek és szervezetek aktiválása, a pozitív populációs 

atmoszféra megteremtése és a közösségben meghatározott népesedéspolitika 

hatékony végrehajtása érdekében (2008. év majd folyamatosan) 

 Várható élettartam növelése és a jó egészségben eltöltött évek számainak növelése 

- prevenciós programok fejlesztése a csecsemőhaladóság csökkentésére 

- prevenciós programok fejlesztése a csecsemőhaladóság csökkentésére a 

veszélyeztetett csoportoknál 

- gyermekek és az ifjúság elhalálozásának csökkentése - biztonság 

 Jogilag láthatatlan személyek státusának szabályozása 

 Köztársasági és helyi hatóságoknak megoldást kell találniuk annak érdekében, hogy 

egyszerűsítsék és könnyítsék a nem bejegyzett Romák és a személyi igazolvány 

nélküli Romák státusának szabályozási folyamatát, különösen azokét, akik nem 

formális roma telepeken élnek 

 Helyi önkormányzat szerveinek tisztviselőt meg kell ismertetni azon problémákkal, 

amelyekkel a Romák szembesülnek és azon módozatokkal, hogyan tudnak nekik 

segíteni abban, hogy megszerezzék a szükséges dokumentumokat 

 Mobil csapatok bevezetése (helyi önkormányzat szerveinek képviselői, rendőrség, 

roma közösség képviselői), amelyeknek az lenne a feladata, hogy bejegyezzék 

azokat a személyeket, akik a születésükkor nem lettek bejegyezve 
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 A születési egyenjogúság fejlesztése és 

az egyenlő esélyek politikájának 

támogatása  

 

 A helyi önkormányzat akciótervei felismerik a nem egyenjogúság jelentőségét 

 2015.-ig megnövelni a nők részarányát a politikai döntéshozás minden szintjén legalább 

30 %-ra 

 Sztereotípiák megváltoztatása a nemi szerepek megértéséről 

 Speciális foglalkoztatási programok a többszörösen megkülönböztetett marginális női 

csoportok (Roma nők, fogyatékkal élők, menekült személyek) számára 

 Az összes részvevő kapacitásainak megerősítése a gazdaságban és a társadalomban a 

nemi megkülönböztetés megszüntetése és a női erőforrások jobb kihasználtsága 

érdekében 

 Szolidáris egyének társasága  

 

 Idősek életminőségének fejlesztése 

 Az öregedés szempontjának figyelembe vétele a község fejlesztéspolitikájában 

  „Aktív időskor“ lehetővé tétele 

 Idős személyek ellátása és segítségnyújtás fejlesztése 

 A jószomszédi és az általános polgári szolidaritás szisztematikus megerősítése, 

ösztönzése és irányítása tehetetlen, felnőtt és az idős személyek irányában; 

 Önkéntes munka támogatása, előreléptetése és fejlesztése, lakosság minél nagyobb 

számban való bekapcsolása a humanitárius szervezetek, polgár egyesületek, civil 

szervezetek tevékenységébe 

 Kifejlesztett rendszer a megbélyegzés és diszkrimináció (fiatalok, idősek, betegek, 

fogyatékkal élők, Romák, nők, bántalmazottak) következményeinek hatékony 

jelentésére és megszüntetésére 

 Mechanizmusok létrehozása, amelyek ösztönzik a toleranciát és a másság elismerését. 

 Tolerancia fejlesztése a másság megértésével és elfogadásával és az erőszakmentes 

kommunikáció formáinak ápolása 

 Lakosság tudatossági szintjének növelése, különösen a gyermekekének, az ő aktív 

részvételükkel az erőszak problémájáról és hozzáállás kialakítása az erőszak 

minden formájának az elfogadhatatlanságáról minden körülmények között 

 Szakmai közönség és a társadalmi közösség érzékenységének fejlesztése a Romák 

oktatási igényeire, különös tekintettel a roma nemzetiségű kis lányokra, szem előtt 

tartva, hogy kétszeres hátrányos megkülönböztetésben van részük – a társadalom és 

a család részéről is; 

 Interkulturális értékeken alapuló oktatási környezet fejlesztése 

 Tevékenységek szervezése a tolerancia szellemének fejlesztésére 

 Szegregáció (elkülönítés) megakadályozása, deszegregáció ösztönzése és a 

megkülönböztetés (diszkrimináció) elleni intézkedések végrehajtása 
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 A fogyatékkal élők helyzetének javítása, 

amíg egyenjogú polgárok lesznek és 

élvezhetik jogaikat és kötelezettségeiket  

 

A társadalmi tudatosság növelése a fogyatékkal élő személyekről és e személyek tudásának 

növelése a saját jogaikról, oktatási programokon keresztül a fogyatékossággal kapcsolatos 

kérdésekkel: 

 A nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a fogyatékossággal élő személyek jogairól, 

helyzetéről, igényeiről és lehetőségeikről; 

 Oktatási programok a fogyatékkal élő személyek számára, azzal a céllal, hogy 

megismerjék jogaikat, felismerjék a diszkriminációt, ismerjék a védelmi 

mechanizmusokat és erősítsék a saját önképviseleti készségeiket; 

 Támogatási programok fogyatékossággal élők szervezeteinek, amelyek szolgáltatást 

nyújtanak és fejlesztenek fogyatékkal élő személyek számára (napközi (társalgó), 

klubok, személyes asszisztensi szolgálat, SOS telefon) helyi, körzeti, tartományi és 

országos szinten. 

 A felhasználó felé irányuló és az ő igényeivel összhangban levő támogatási és 

szolgáltatási rendszer fejlesztése a Szerb Köztársaság fogyatékkal élők helyzetének 

előléptetési Stratégiájával összhangban 

 Támogató programok a fogyatékossággal élő személyek családjai számára a megfelelő 

támogatás biztosítása a rendszeren keresztül, megfelelő szolgáltatások, amelyek segítik a 

fogyatékkal élő személyek integrációját a közösségbe. 

 Gyermek-szegénység csökkentése   

 A polgárok személyi és 

vagyonbiztonságának fejlesztése 

 A polgárok személyi és vagyonbiztonságának fejlesztése  

 A közlekedésbiztonság fejlesztése 

 A személyes vagyon biztonságának fejlesztése 

 A lakosság sebezhetőbb csoportjai biztonságának a fejlesztése 

EGÉSZSÉGÜGY 

 

Közegészségügy - 

támogatni minden polgár 

számára a minőségi 

közegészségügyet, 

egyenlőségi jogok alapján 

és az egészségügyi ellátás 

fejlesztése a 

közegészségügyet érintő 

fenyegetésekkel szemben  

Az egészségügyi intézmények 

kapacitásának erősítése és fokozása  

 

 Az intézmény tervezési és menedzsment kapacitásainak fejlesztése, a folyamatos 

minőségjavítás az egészségügyi ellátás terén, teljes körű minőség kezelés és az 

egészségügyi létesítmények menedzsmentje a közegészségügyben; 

 Terv kidolgozása az egészségügyi ellátás minőségének javítására és a betegek 

biztonsága az egészségügyi intézmény szintjén 

 Az IKT ( infó-kommunikációs technológia) alkalmazása az egészségügyi védelem 

rendszerében – Korszerű technológia és biztonságos információs és kommunikációs 

technológiák bevezetése az egészségügyi intézményekbe, mint az integrált 

egészségügyi rendszer komponenseként és az egészségügyi ellátás folyamatos 

minőség javításának támogatójaként 

 Objektumok, felszerelés korszerűsítése és az egészségügyi dolgozók szakmai tudásának 
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  folyamatos fejlesztése és a speciális ismeretek és készségek fejlesztése különös tekintettel 

az egészségügyi alapellátás kapacitásainak megerősítésére, a megelőző intézkedések, 

segítségnyújtás és kezelés a különösen rászoruló csoportok számára 

 Az elöregedett egészségügyi felszerelés korszerűsítése a szakorvosi szolgálatban, a 

laboratóriumban és a röntgenszolgálatban 

 Megelőző egészségügyi szolgáltatási Központ alapítása minden egészségügyi 

intézményben (2011.-ig) – projektum 

 Mentális egészségügyi szolgálat létesítése – mentális egészségügyi központok, védett 

házak a betegellátásra és szakmai képzési szolgálatok – projektum 

 Az elsődleges egészségvédelem átszervezése és ésszerűsítése 

- Hatékonyság növelése és az erőforrás felhasználás hatékonysága 

- Az alapító dokumentumok egybehangolása a jogszabályokkal és azok 

alkalmazása a helyi önkormányzat közreműködésével 

- Új munkaegységek kialakítása az egészségházban a káderek újrafelosztásával 

(házi gyógykezelési szolgálat, új szakorvosi szolgálat több szakorvossal, 

radiológiai diagnosztika) 

- Megszervezni a lakosok arra vonatkozó kinyilatkozását, hogy milyen szintű 

egészségvédelmet igényelnek 

 Kockázat kezelés a felhasználók egészségére nézve – betegek és az egészségügyi 

intézmények dolgozói 

 Rendkívüli helyzetek és balesetek hatásainak csökkentése a lakosság egészségére nézve, 

beleértve a megelőzést, enyhítést, készültség, reagálás és rehabilitáció. 

 Kapacitások fejlesztése, hogy a egészséget fenyegető veszélyekre összehangolt 

módon reagáljanak. 

 Rendszer kidolgozása az előre nem látott (vész)helyzetekben való gyors reagálásra, 

beleértve a fertőző betegségek ellenőrzését és felügyeletét. 

 Helyi szintű tervek létrehozása a baleseti helyzetekre valamint az egészségügyi 

intézmények szintjére (gyors reagálási terv vészhelyzetek esetére (természeti 

katasztrófák és bio-terrorizmus)) 

 Tanácsadói munka fejlesztése az egészségügyi alapellátásban 

 Megfelelő információs rendszer fejlesztése, alapvető mutatók követése (Nemzeti 

fenntartható fejlődés stratégiája és a Millenniumi Fejlesztési Célok dokumentumaiban 

meghatározottak alapján) 

 Partneri kapcsolatok létesítése és fejlesztése a közegészségügyi problémák megoldására 

– kezdeményezés, fejlesztés és a partneri kapcsolatok megerősítése az állami, a magán 
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és a civil szektor között, nemzeti, regionális és helyi szinten 

 Partnerek azonosítása minden szinten 

 Médiakampányok folytatása a helyi közösség szerepének fontosságáról 

 Egészségügyi koalíciók alapítása a helyi önkormányzatok egységeiben 2013-ig. 

 Egészségügyi dolgozók és munkatársak valamint a palliatív ellátás összes többi 

részvevőjének képzése (társadalom, jogalkotók, a betegek családjai, önkéntesek), 

elengedhetetlen a palliatív ellátás fejlesztése érdekében  

 Az egészséges életmód fejlesztésének 

támogatása és ösztönzése - az 

egészséges életmód azonosítása, mint a 

társadalmilag elfogadható viselkedési 

forma  

  

 Megfelelő rendszer kidolgozása a tudás és készségek átadására, a hozzáállás, szokások 

és viselkedésformák kialakítása, amelyek az egészséghez vezetnek 

 Mentális és érzelmi egészség, személyközi kapcsolatok és kommunikációs készség 

fejlesztése; Egészséges táplálkozás; Személyi higiénia; Fizikai aktivitások; rekreáció, sport; 

fertőző betegségek és a HIV/AIDS megelőzése; Reproduktív egészség szexuális neveléssel 

és nemi úton terjedő betegségek megelőzése; Pszihoaktív szerek (kábítószerek) hatása az 

egészségre; Sérülések megelőzése; Fizikai és lelki erőszak megelőzése; Környezetvédelem, 

egészségügy és kommunális higiénia 

 Egyéni felelősség vállalás fejlesztése a saját egészségért 

 Egyesületek képviselőinek bevonása a helyi lakosság felelősségérzet növelési és a 

kockázati tényezők ellenőrzési folyamatokba 

 Tájékoztatás, oktatás és tanácsadás fejlesztése és támogatása a egészség megőrzésével 

és a kockázati tényezők csökkentésével kapcsolatosan – Oktatás, kommunikáció, képzés és 

társadalmi tudatosság 

 Megfelelő rendszer kidolgozása a tudás és készségek átadására, a hozzáállás, 

szokások és viselkedésformák kialakítása, amelyek az egészséghez vezetnek, 

kifejezetten a lakosság különböző rétegeinek az igényeihez alakítva: fiatalok, idősek, 

fogyatékkal élő személyek, romák és kiszolgáltatott csoportok. 

 Programok és kampányok fejlesztése, amelyeket a szakmai közösség, civil 

szerveztek, iskolák, stb. hajtanak végre  

 Egészségügyi promóciós kampányok végrehajtása 

 Edukációs programok fejlesztése, végrehajtása és értékelése a lakosság bizonyos 

csoportjainak a részére 

 Függőségi betegségek megelőzési programjainak fejlesztése, kivitelezése és 

értékelése 

 Egészségügyi-nevelés népszerűsítő kampányok végrehajtása 

 Fogászati edukációs programok fejlesztése, végrehajtása és értékelése a lakosság 

bizonyos csoportjainak a számára 
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 Egészséges higiéniai szokások népszerűsítése 

 Fizikai aktivitás, sport és sporttevékenység népszerűsítése minden szinten és minden 

formában, amely biztosítja a testi, szellemi és szociális jólétet 

Preventív egészségügyi ellátás erősítése/ 

fejlesztése  

 

 A helyi közösség nagyobb mértékű bevonása az egészségügy és a megelőző 

egészségügyi ellátás előremozdításában, a képzetségi szint növelése a közegészségügy 

területén, különösen a lakosság kiszolgáltatott helyzetben levő csoportjainak és a tömeges 

fertőző és az idült nem fertőző betegségek által veszélyeztettet csoportoknál; 

 Szociális marketing 

 A kollektív felelősség és a társadalom-gazdasági feltételek és a kockázati tényezők 

felé való orientáció 

 Roma egészségügyi mediátorok foglalkoztatása az egészségügyi otthonokban. 

Elsődleges egészségügyi ellátás 

elérhetőségének javítása, egységes 

minőségben valamennyi polgár számára, 

nem, egészségi állapot, társadalmi-

gazdasági helyzet, etnikai, vallási vagy 

egyéb hovatartozásra való tekintet 

nélkül  

  

 

 Tisztesség és méltányosság biztosítása az egészségügyi ellátás használatában minden 

polgár számára – betegek jogainak felismerése és tiszteletben tartása a törvény által 

meghatározott területeken 

 Az egészségügyi rendszerben dolgozók képzése a betegek jogairól 

 A közösség tájékoztatása az egészségügyi rendszeren belüli jogaikról 

 Az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének és elérhetőségnek növelésével a 

lakosság szociálisan hátrányos helyzetű csoportjainak 

 Szociálisan sebezhető csoportok azonosítása a helyi önkormányzat egységeiben és az 

ő kiszolgáltatottságuk okainak és mértékének felmérése 

 Igények felmérése és helyi tervek kidolgozása az érzékeny társadalmi csoportok 

egészségügyi védelmének elérhetőségének és hozzáférhetőségének fejlesztésére  

 Az egészségügyi rendszer dolgozóinak képzése a különösen rászoruló csoportok 

igényeiről és a nemek közötti egyenlőségről szóló képzés 

 Technikai – biztonsági körülmények megteremtése az egészségügyi intézményekben 

és az akadályok felszámolása (kulturális, nyelvi, anyagi és közlekedési) az egészügyi 

ellátás használatára és ezen csoportok összekötése a megfelelő szolgálatokkal 

- Közegészségügyi szolgáltatások nyújtása és folyamatos védelem biztosítása az 

erőszak és bántalmazás áldozatainak 

 Intézkedések fejlesztése, amelyek célja a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok 

akadályainak leküzdése (kulturális, nyelvi, anyagi, fizikai) az egészségügyi és más 

segélyhez való hozzáférésben  

- A szociálisan hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek képviselése az ő 

igényeiknek a felismerése érdekében az egészségügy, fogászat és a védelem más 

formáinak terén 



 

 
102 

 Különbségek csökkentése az egészségügyben – hátrányos helyzetű csoportok 

egészségi állapotának növelése az egészségügyi szolgálatok együttműködésével az oktatási 

rendszerrel, médiával, civil szervezetekkel és más szervezetekkel és szektorokkal. 

 Dolgozók képzése az általános védelemben a megelőzésre, korai felismerésre és a 

korai intervenció a fejlődési rendellenességgel küzdő gyerekeknél 

 Különbségek csökkentése az egészségi állapot terén a lakossági csoportok között, 

az érzékenyebb lakossági csoportok egészségi állapotának javításával 

 Szakmunkás képzése és multidiszciplináris megközelítés 

- Lakosság érzékeny csoportjainak különleges egészségügyi igényeinek felismerése. 

- Általános egészségügyi intézmények összekapcsolása a szociális védelmi 

központokkal és az oktatási-nevelési intézményekkel 

- Az egészségügyi politika és más ágazatok politikáinak hatásainak felmérése a 

lakosság egyenlőtlen egészségi állapotára 

- Az érzékeny lakossági csoportok egészségi állapotát javító programok kidolgozása 

és végrehajtása 

 Egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének előreléptetése a nők számára és a 

regionális különbségek csökkentése; 

 A nemi (szexuális) és reproduktív egészségügyi szolgáltatások való hozzáférés 

javítása 

 Fiatalok képzése a reproduktív egészségről 

 A környezet negatív hatásainak csökkentése a gyermekek egészségére 

 Légszennyezés káros hatásának csökkentése a gyermekek egészségére; 

 Egészségügyi-nevelési programok kidolgozása és végrehajtása bizonyos lakossági 

csoportok számára  

Biztonságos anyaság, egészséges növekedés és az újszülőt és kisgyermek fejlődésének támogatása 

 Csökkenteni a gyermekek elhalálozását 

 Csökkenteni a csecsemőhaladóságot egyharmaddal 2015-ig, különösen csökkenteni 

az elhalálozási különbségeket a körzetek között és bizonyos hátrányos helyzetű 

csoportoknál (romák, menekültek, szegények) 

 Örökletes betegségek szűrési feltételeinek javítása minden újszülőt gyermeknél 

 Csökkenteni az öt évnél fiatalabb gyermekek elhalálozási arányát átlagban a felére 

 Szülés előtti és utáni egészségügyi ellátásban részesült nők számának kiterjesztése, 

legalább az eddigi egyharmadával 

 Általános egészségügyi védelem fejlesztése a terhesség optimális levezetésére és a 

szülésre, beleértve azon feltételeket, amelyek a fogyatékkal élő személyek 
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igényeinek is megfelelnek 

 Egészségügyi rendszer kapacitásainak fejlesztése a nők egészségének megőrzésére a 

terhesség időszakában, valamint az újszülöttek, csecsemők és a kisgyermekek 

egészségének megőrzése 

 A 2000-2015. közötti időszakban a felére csökkenteni a 19 éven aluliak elhalálozását 

külső tényezőktől 

- Gyermekek képzése 

- Biztonságos utak az iskoláig 

- Intézkedések az iskolán belüli erőszak megakadályozására 

 A 2000-2015. időszakban előléptetni azon gyermekek számát, akik kizárólag anyatejen 

élnek a születésüktől hat hónapos korukig, legalább 30%-ra 

- A szülők időbeni tájékoztatása a gyermek ápolás és étkeztetés helyes elvekről 

 A 2000-2015. időszakban növelni a kötelező védőoltásban részesülő gyermekek arányát 

99%-ra 

 A nők egészségi állapotának előléptetése a terhesség ideje alatt 

 Egyötödével csökkenteni az anyasági elhalálozási arányt  

 2015-ig megőrizni és előreléptetni a nők reproduktív egészségét, a termékenységi 

ráta jelenlegi szinten való megtartása, csökkenteni a szándékos terhesség 

megszakítások számát a felére és a kétszeresére emelni azon nők arányát, akik a 

modern fogamzásgátló módszerekkel élnek 

 A 2000-2015. tartó időszakban csökkenteni a termékenységi korban levő nők 

elhalálozási arányát egyharmaddal 

Csökkenteni a fertőző betegségek, különösen az AIDS és tuberkulózis negatív hatásait 

az emberek egészségére nézve 

Harc a HIV/AIDS, tuberkulózis és a többi betegség ellen 

 2015-ig csökkenteni a HIV-vírus terjedését 

 HIV-vírus elleni harc és a járványügyi helyzet teljes körű felmérése (még mindig 

nem teljes) 

 Ifjúsági programok fejlesztése, megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés 

megakadályozása 

 Tuberkulózis ellenőrzésének fejlesztése a Közvetlenül Követett Terápia (DOTS) 

stratégia végrehajtásával és az újonnan kiszűrt betegek 95% arányú sikeres 

felépülésének elérése 

 Tuberkulózis megelőzése és gyógyítása, megfigyelő kezelés alkalmazása 

 Multi rezisztens tuberkulózis kezelése, a népesség képzése és a nyilvánosság 
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tájékoztatása 

 A többi fertőző betegség megelőzése és kezelése. 

Morbiditás, tehetetlenség és a korai halál csökkentése, a legdominánsabb nem fertőző 

idült betegségektől (érrendszeri betegségek, rák és a cukorbetegség) 

- Egészségfejlesztő programok és betegség megelőző programok népszerűsítése 

lakossági szinten, a magas kockázati tényezőjű csoportok és egyénekre való 

irányítással; Megelőző intézkedések irányítása a: 

- Túlsúlyosság megelőzése és előfordulásának csökkentése a lakosság körében, a 

gyermekeknél 

- A dohányzás gyakoriságának csökkentése a lakosság körében 

- Magas vérnyomás gyakoriságának csökkentése integrált tevékenységek 

végrehajtásával 

- Jelentősen csökkenteni a diabétesz általi terhelést és a cukorbetegség okozta 

elhalálozási arányát, specifikus és integrált intézkedések végrehajtásával 

- A méhnyakrák szervezett szűrőprogramjának létrehozása 

- Mozgásszervi betegségek megelőzésének és ellenőrzésének biztosítása 

- Előfeltételek megteremtése a mellrák szűrő program létrehozására 

- A krónikus obstruktív tüdőbetegségek és asztma megelőzése és ellenőrzése 

 Osztály/részleg létrehozása a krónikus és súlyos betegek számára, akiknek nincs 

lehetőségük a saját otthonukban történő ápolása 

 Egészségügyi népszerűsítő programok és aktivitások szervezése, tájékoztatás, tudás 

és készség fejlesztés a tágabb társadalmi és egészségügyi jelentőséggel bíró 

betegségek megelőzése és ellenőrzése valamint az emberi viselkedés- és szokásokban 

rejlő kockázati tényezők felismerése érdekében 

Sérülés okozta morbiditás, tehetetlenség és időelőtti elhalálozás csökkentése 

 

Depresszió és egyéb mentális zavarok okozta terhelésnek a csökkentése a lakosság 

körében 

 Mentális zavarok (depresszió) megelőzése és a mentális egészség előmozdítása 

(Egészségfejlesztő kampányok, életviteli készségek fejlesztése, stressz oldó 

programok, megelőzés az iskolákban, megelőző programok a (kábító)szerekkel való 

visszaélésről). 

 Különböző csoportok igényeihez szabott egészségügyi védelem fejlesztése 

 A nyilvánosság tájékoztatása és képzés - a megbélyegzés elleni harc 

2000-2015-ig terjedő időszakban megnövelni a várható élettartam hosszát átlagosan 
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két évvel és csökkenteni a lakosságban azon személyek arányát, akik a saját egészségi 

állapotukat rossz illetve nagyon rossznak találják 

 

Az egészségügyi ellátás megfelelő és 

stabil finanszírozásának biztosítása és 

fejlesztése 

 Az egészségügyi szolgáltatások bővítése a jövedelmező projektek fejlesztése révén 

(wellness) 

 Fizikális gyógyászati és balneológiai részleg előléptetése Fürdőbe beteggondozóval 

mint különálló intézmény az új létesítményben az Óbecse - gyógyfürdős város 

projektumon belül - projektum 

 Elindítani a gyógyfürdői üdülőhely kiépítésének projektumát a helyi önkormányzattal és 

a felelős minisztériumokkal együttműködve - projektum 

 Potenciális adományozók mobilizálás a közegészségügyi tevékenységek finanszírozása 

érdekében 
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6. Prioritás: Kultúra, oktatás, sport és ifjúság 

Prioritás Stratégiai cél Intézkedések és tevékenységek 

OKTATÁS Az oktatási és nevelési rendszer 

fejlesztése és korszerűsítése 

Óbecse községben a község 

gazdasági előrehaladásához való 

hatékony hozzájárulás és a 

demokrácia fejlődésének 

támogatása céljából. 

 Az iskoláskor előtti és iskolai intézmények kapacitásának korszerűsítése és optimálása 

 Az iskolai és óvodai helyiségkapacitások korszerűsítése és optimális kihasználása 

átcsoportosítással, hozzáépítéssel, építéssel, az intézmények hálózatának összehangolása a 

község szükségleteivel 

 Objektumok, eszközök, felszerelés és programok idomítása az oktatásba való bevonáshoz és 

minden társadalmi csoport tagjainak a szakképesítése  

 Iskolák és óvodák korszerűsítése és felszerelése: didaktikai eszközök, szertárak felszerelése 

 IKT (információs és kommunikációs technológiák) az oktatásban 

 Aktív internet programjai 

 számítógépes felszerelés 

 Oktató és nevelő programok kínálatának bővítése 

Az iskoláskor előtti és iskolai vezetőség és adminisztráció képzése 

 A vezetőség és adminisztráció képzése ismeretek, készségek és kompetenciák terén a következő 

területeken: menedzsment, minőség kezelés és vállalkozói tevékenység (szakiskolák), donáció 

gyűjtés és szponzorok kezelése 

 A vezetőség, adminisztráció és az oktatási intézmények tanári karának szakképesítése 

pályázatírásra és nemzetközi projektumok lebonyolítására 

A nevelők és a tanárok szakképesítése 

 A tanárok motivációjának, kompetenciáinak és az interperszonális képességeinek a növelése 

 Szakmailag képzet nevelő és tanár, aki elfogadja és a gyakorlatban is alkalmazza az új 

ismereteket 

 Tanár professzionális fejlődése az átviteli tudás, készségek, értékek és a modern kornak 

megfelelő viselkedési formák átadására irányul (oktatási kapacitások kiépítése, többfunkciós 

készségek fejlesztése, mint a kritikus gondolkodásmód, probléma megoldás, kreativitás, 

csoportmunka, kommunikáció és a multikulturális környezetben való munkakészség) 

 A személyzet továbbképzése és szakképesítése a különböző kulturális és szociális 

csoportokból való gyermekekkel való munkára (némely etnikai és kulturális csoportok 

gyermekei, Romák, falusi gyerekek, fogyatékossággal élő gyermekek (inkluzív hozzáállás) 

 Bántalmazás megelőzési és gyermekvédelemi szakemberek tudásának és ismereteinek 

fejlesztése 
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 Új didaktikai eszközök és technológiák alkalmazása, interaktív előadásmód, a tananyag nem 

formális előadás módja, új oktatási módszerek alkalmazása a gondolkodás, az analízis, 

kommunikáció és probléma megoldás fejlesztése érdekében 

 Nevelők és tanárok továbbképzése a diákok hatékonyabb motivációjának érdekében 

 Nevelők és tanárok továbbképzése és szakképesítése a diákok vállalkozói tevékenység 

kompetenciák fejlesztésére 

 A személyzet szakképesítése felnőttekkel való munkára 

 EU tanári és iskolavezetőségi csereprogramokban való részvétel serkentése 

 Interkulturális értékeken alapuló oktatási környezet fejlesztése 

 Diákok, tanárok és az oktatási intézmények vezetőségének nemzetközi programok és 

projektumokba való bekapcsolódása 

 Mechanizmusok kialakítása, amelyek lehetővé teszik a szülők bekapcsolását a gyerekek 

fejlődésének követésébe és a problémamegoldó folyamatokba 

 Akkreditál programok és feltételek biztosítása az egész napos/napközis tartózkodás 

lehetőségének kivitelezésére az alsós és felsős diákok számára, különböző programok mellett, és 

a nyári szünet ideje alatt azon iskolákban ahol a szülök, igény tartanak rá 

 Az oktatásban részesült 

gyerekek számának növelése és 

az időelőtti tanulmányok 

befejezésének megakadályozása 

 Minden gyerek bekapcsolása az iskolás kor előtti oktatásba 

 Különleges programok kidolgozása azon gyerekek számára, akik nem részesültek iskoláskor 

előtti oktatásban, egy évvel az iskolába való induláskor: falusi gyerekek, roma gyerekek, 

fogyatékossággal élő gyerekek. 

- Iskoláskor előtti korosztályú gyerekek evidenciája – különös hangsúllyal, hogy rész 

vesznek vagy sem a kötelező előkészítő programon 

- Biztosítani az ingyenes tartózkodást, uzsonnát és a munkához szükséges felszerelést 

 Fellendíteni a szülők részvételét az oktatási intézmények munkájában, különösen a 

marginális társadalmi rétegekből/csoportokból 

 Szülők edukációja és motivációja az iskolás kor előtti oktatás jelentőségéről (tribünök, 

gyűlések, médiai támogatás) 

 Minden gyerek minőséges általános oktatásban való részesítése: minden gyerek beiratkozása, 

rendszerben való tartása és a lemorzsolódás csökkentése, növelni azon gyerekek arányát, akik 

befejezik az általános iskolát 

 Iratkozást támogató intézkedések, lemorzsolódás csökkentése, növelni azon gyerekek arányát, 

akik befejezik az általános iskolát különösen a roma és a fogyatékossággal élő gyerekek körében 

 Növelni a középiskolai tanulmányokban részesült gyerekek számát 

 Hátrányos közegekből érkező gyerekek oktatási feltételeinek javítása 

 Asszisztensek/mediátorok biztosítása, mentori támogatás, hosszabbított tanítás, ingyenes 
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tankönyvek, IKT (információs és kommunikációs technológiák), utazás, élelmezés, diákotthoni 

szállás, ösztöndíj… 

 Inkluzív oktatási rendszer létesítése 

 Különleges oktatási iskola fejlesztése és megerősítése, mint regionális központ 

 Funkcionális műveltség szintjének növelése – a 15 évesek kevesebb mint 25%-a elégtelen 

funkcionális műveltségi szinttel 

 Kevesebb, mint 15% azon személyek közül, akik korán megszakították tanulmányaikat 

 Iskolába járás motiválása gyerekek körében 

 Kompenzációs oktatási-nevelési aktivitások biztosítása roma gyerekek számára, akik iskolába 

járnak: a környezet nyelvének elsajátítása, segítség az iskolai tananyag feldolgozásában, segítség 

a házi feladat elkészítésében, ellenőrzőre való felkészítő, szórakoztat jellegű aktivitások és a 

szociális készségek és önbizalom fejlesztése 

 Sikeres példaképek 

 Gyerekek motiválása az iratkozásra és a tanulmányok folytatására 

  

Gyermekekhez mért oktatás a 

modern gazdaság és a reális 

munkapiaci szükségletekkel 

összhangban lokális közösség 

fejlesztése céljából –  

minőséges, hatékony, praktikus 

alkalmazható oktatás és 

permanens továbbképzés az 

összes társadalmi réteg számára 

esélyegyenlőség elvén  

 Oktatás minőségének javítása 

 Diákok eredményeinek javítása 

 oktatási rendszer relevanciájának, méltányosságának, minőségének növelése és a munkapiac 

szükségleteivel való egyeztetése és az oktatási célok egyeztetése a munkapiac szükségleteivel 

 az iskola és a munkapiaci oktatási profil hiány közötti szakadék csökkentése 

 Partneri kapcsolat fejlesztése és az oktatási intézmények együttműködésének előrelendítése a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, a munkáltatók képviselőivel, szakszervezetek és a helyi 

vezetőség képviselőivel és az összes érdekelt féllel 

 Középiskolások szakmai gyakorlatának szervezése 

 Az oktatási program összehangolása a gazdasági változásokkal és a foglakoztatási 

szerkezettel 

 új szakirányzatok megnyitásának támogatása az iskolákban; 

- mezőgazdaság, biotechnológia, ökológia… 

 középiskolák oktatási programjának módosítása a környezetükben található gazdasági (már 

meglévő és tervezett) létesítmények szükségleteihez mérten  

 Életfogytiglan tartó tanulás fogalmának hirdetése 

 Oktatás a tolerancia és a társadalmi részvétel szellemében 

 Gyermekek elleni erőszak megelőzéséről szóló tartalmak bevezetése az általános és 

középiskolás tantervekbe és programokba  

 Tolerancia és erőszakmentes kommunikációról szóló tartalmak bevezetés az oktatási-nevelési 

programokba 
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 Katasztrófa veszély csökkentése, témák és tartalmak a védelem, mentés és katasztrófa veszély 

csökkentése területekről, minden oktatási és nevelési intézmény tanmeneteibe és programjaiba 

való beiktatása; 

 Társadalmilag felelős üzletelés oktatása és hirdetése 

 Lakosság tudatosságának és műveltségi szintjének növelése 

 Szellemi tulajdon és kreativitás népszerűsítését szolgáló programok bevezetése általános és 

középiskolás diákok körében 

 Digitális írástudás növelése 

 Oktatásba és képzésekbe való befektetés, mint válasz a gyorsan változó modern munkapiac 

szükségleteire, felölelve az oktatás minden részlegét kezdve az iskoláskor előtti oktatástól, 

figyelembe véve a nem formális és informális oktatási formákat 

 Kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése amelyek a tudáson alapszanak és szükségesek a 

gazdaságban 

 Transzverzális és általános képességek fejlesztése, amelyek alatt a probléma megoldást, 

analitikus, kommunikációs képességeket, csapatmunkára való készséget valamint saját 

feladatok kezelését értjük: 1) Anyanyelvű kommunikáció; 2) kommunikáció idegen nyelven; 

3) Matematikai műveltség; 4) Digitális kompetenciák; 5) Tanulási technikák elsajátítása; 6) 

Szociális és lakossági kompetenciák; 7) Kezdeményezési és vállalkozási tevékenységhez való 

érzék; 8) Kulturális és önkifejezési érzék. 

 Felnőtt képzés 

 

 Biztosítani a folyamatos oktatási és tanulási lehetőséget a három alap program fejlesztésén 

keresztül: alapfokú oktatási program, szakképzési program, munkaerő-piaci képzési programok 

 Felnőtt általános oktatási program fejlesztése 

 A funkcionális alapfokú felnőtt oktatási program bevezetése azon személyek számára, akik 

megszakították általános tanulmányaikat, funkcionális műveltség elsajátítása és az első 

(szak)képesítés megszerzése érdekében  

 Tartalmi és munkaszervezési összhang a felnőttek és a munkapiac szükségleteivel szemben, a 

bekapcsolódási akadályok megszüntetése érdekében különös hangsúllyal a legalacsonyabb 

iskolai végzetséggel rendelkezők, idősebbek, elmaradott térségek lakosai és fogyatékossággal 

élő személyek esetében. 

 Távoktatás, mentori munka, tanácsadói-instruktív munkaformák 

 Munkapiaci programok fejlesztése és előléptetés 

 Vállalkozói szakismereti és vezetés ismereti programok; munkaműveleti programok a 

termelés minden szakaszára, minőség biztosító programok. 

 Kulcsfontosságú kompetenciákat/személyi kvalifikációkat fejlesztő programok 

– Információs-kommunikációs készségek (idegen nyelv, digitális műveltség); Személyi 
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készségek (kritikus gondolkodás és érvelés, probléma megoldás és döntés képesség); 

Interperszonális készségek (csapatmunka, empátia, konfliktus kezelési készség); 

Önfoglalkoztatási készség (aktív munkakeresés, karriertervezés és vezetés, saját 

vállalkozás beindítása) 

– Folyamatos művelődési programok (vállalkozás, elektronikus üzletvezetés, saját 

vállalkozás indítása, termelésirányítás, pénzügyi irányítás, minőség biztosítása stb.) 

 A kivitelezésben a munkapiaci programok és a folyamatos oktatás kombinálható a 

kulcsfontosságú kompetenciák és a munkakeresési készségek programjaival és fel lehet kínálni 

őket, mint kombinált vagy komplett „tanulási csomagot“ a konkrét munkáltató, munkapiac 

és/vagy egyének szükségleteihez mérten 

  

Nem formális oktatás 

elérhetőségi és hozzáférhetőségi 

lehetőségek növelése 

 Növelni a nem formális oktatási programok számát, amelyek lehetővé teszik a szakmai és a 

folyamatos tanulást/fejlődést 

 Oktatási és képzési, kiegészítő és átképzési programok folyamatos fejlesztése, különböző 

kiképző programok a felnőtt funkcionális alapképzés, és e programok a munkapiaci 

hátrányos helyzetű csoportok felé irányítása és azon személyek felé akik többszörösen 

hátrányos helyzetben vannak, és ezt a oktatás és képzés fejlesztési helyi kapacitásainak 

fejlesztésén keresztül. A képzések programját a munkáltató igényeihez kell alakítani, 

akárcsak az egyén igényeihez a kompetenciák növelésének céljából. 

 Felnőtt képzés integratív nem formális oktatási modell, amely magába foglalja a 

munkapiacot, vállalatokat,szakmai egyesületeket, szakszervezeteket, vállalkozókat és a nem 

formális oktatási intézményeket  

 önfoglalkoztatás, CV írás és üzleti kommunikációs készségek témájú képzés 

 A kis földtulajdonosok képzése a biotermeléssel kapcsolatos ismeretekről, mely termelésnél 

lehetetlen vagy korlátozott a gépek használata 

 Személyi fejlődés biztosítása 

minden egyén számára, a saját 

döntéseinek meghozásában a 

tanulást, foglalkozást, munkát és 

a karrier tervezését és irányítását 

illetőleg 

 Karrier vezetési és tanácsadási rendszer kialakítása (az oktatásban és foglalkoztatásban) – 

Karrier központ fejlesztése 

 A karrier vezetés és tanácsadás intenzív és folyamatos promóciója, ami hozzájárul a karrier 

vezetési és tanácsadási rendszer minél jobb fejlődéséhez a foglalkoztatás és oktatás terén 

 Karriertervezési információk bekapcsolása/integrálása a Helyi Ifjúsági Iroda (LKM) információs 

pontjaiba 

 a lakosság tájékoztatása különösen a fiatalok, a formális és nem formális oktatási kínálatról, az 

iskolai irányzatokról és a munkába állási lehetőségekről az iskola befejezte után  
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 Intézményközti együttműködés – 

az intézmények horizontális és 

vertikális összekapcsolása 

 Fiatalok oktatása – iskolai programok és tartalmak segítségével, amelyek kellő tudást 

biztosítanak az időskor jellegzetességeiről, a fogyatékossággal élő személyek erőforrásairól és 

jellegzetes szükségleteikről 

 

 A lakosság informáltságának és 

képzetségi szintjének növelése a 

környezetvédelem és a 

fenntartható fejlődésről, formális 

és nem formális oktatással, 

személyes és professzionális 

továbbképzéssel és 

életfogytiglani tanulással 

 

 Környezet és a fenntartható fejlődés oktatás fejlesztése és ezen elemek beépítése az oktatási 

tervekbe és programokba minden szinten – kezdve az iskoláskor előtti oktatástól a 

középiskolásig 

 Az oktatásban dolgozók kompetencia fejlesztése a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 

terén, ezek beiktatása érdekében a tanítási és tanításon kívüli aktivitásokba, oktatási eszközök és 

anyagok kidolgozása és hozzáférhetősége 

 Tanításon kívüli és oktatási-kutatási terep aktivitások támogatása a biológiai, geológiai 

diverzitás és kulturális hagyaték megóvása a fenntartható fejlődés keretében 

 Óbecse mint regionális 

középiskolai oktatási központ 

 Támogatni az új szakirányzatok megnyitását a középiskolákban, új szakkáderek nevelése 

érdekében, a gazdasági és a modern újkori társadalom szükségleteivel összhangban 

 Megvigyázni az Óbecsei középiskolákat és növelni az oktatási szintet és ismertetőjelüket 

 Középiskolai diákotthon megnyitása 

 Növelni a más községekből érkező diákok számát az Óbecsei iskolákban 

 Kétnyelvű Továbbképzési központ alapítása 

KULTÚRA Identitás politika 

megfogalmazása mint a hosszú 

távú kulturális fejlesztési 

stratégia alapja/része 

 Interkulturális párbeszéd fejlesztési projektumok fejlesztése 

 Kisebbségek identitásának ápolása és megőrzését erősítő irányelvek 

 Nemzetek közti kulturális együttműködés fejlesztése alapeszköz az olyan emberi társadalom 

kiépítésére, amely támogatja és serkenti a művészek és művelődésben tevékenykedők szabad 

mozgását, különösen határokon túl, észak és dél között, a régiók közti integráció céljából és a 

gyarmatosításból adódó egyenlőtlenség leküzdése érdekében 

 Kulturális együttműködési bilaterális és multilaterális megállapodások fokozása és 

végrehajtása 

 Kulturális csereprogramok fejlesztése a régió és az EU országaival 

 Kölcsönös tisztelet fejlesztése és erősítése, mint az egymás mellett élés és interkulturális 

folyamatok alapköve, amely hozzájárul Óbecse község identitásának a kialakításához 

 Erősíteni és fejleszteni a művelődési intézmények és a helyi média stratégiai szerepét a helyi 

identitás kiépítésében, folytonos kreativitás és foglalkoztatottság fenntartásában 

 Ösztönözni az alkotókat és művészeket, hogy a városnak és a környezetnek szenteljék magukat 

azonosítva a társadalmi problémákat és összetűzéseket, fejlesztve ezzel az egymás mellett élés 

és az élet színvonalat, erősítve a lakosság kreatív és kritikus képességeit, hozzájárulva ezzel 
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azon kihívások megoldásához, amelyekkel szembesülnek a városok. 

 Oktatási intézmények és a helyi hírügynökség bevonása/bekapcsolása az önazonosság 

kiépítésének folyamatába a közösséghez való tartozással 

 Óbecse község közélete (művelődés, szórakozás, aktív pihenés, rekreáció, sport) gazdagabbá 

tétele a célcsoportok irányában  

 Kulturális tőke növelése, 

megőrzéssel, kulturális örökség 

érvényesítésével és 

prezentálásával 

 Kulturális hagyaték, mint fejlődési erőforrás 

 Községi kulturális identitás fejlesztése és megformálása 

 Kulturális örökség megóvási akciók leltár, regiszterek, katalógusok révén, hirdetni és 

népszerűsíteni az örökség értékelését, kiállításokon és múzeumi tárlatokon, kulturális 

útvonalakon stb. 

 Kulturális turizmus népszerűsítése, mint a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés 

mozgatója 

 Olyan politika tovább fejlesztése, amely lehetővé teszi a közösségnek, hogy felismerje és 

megóvja a saját identitását és hova tartozását a kulturális örökség jobb megértésével  

 Intézkedések a kézművesipari tevékenységek, azon kis és közepes vállalatok megóvása, 

amelyek a regionális jellegű kulturális hagyaték megóvásával és helyreállításával foglalkoznak 

 Intézkedések sora az egyensúly elérésének céljából az új technológiák és fejlődés korszerűsítése 

és a tradicionális tudás átvitele a tradicionális anyagok és technikák elérhetősége mellett 

 Közösségtudatosság szint emelési program, a kulturális örökség értékéről, mint a fenntartható 

fejlődés és életszínvonal erőforrása 

 Azon egyesületek támogatása, amelyek a kulturális örökség megőrzésével és prezentálásával 

foglalkoznak 

 Hagyományápolás és megőrzés 

 intézményesített támogatás a művelődési egyesületeknek 

 Lokális és regionális közösségek közéletéből származó dokumentált anyag megőrzése, 

felértékelése és népszerűsítés kezdeményezése vagy közintézményekkel, 

magánvállalatokkal, szervezetekkel és egyénekkel együttműködve, serkenteni a városi vagy 

regionális rendszerek kialakítását ilyen tevékenységekre 

Állandó jellegű kiállítás megnyitása a Múzeumban a város és a község településeinek múltjáról – 

projektum 

 Művelődési intézmények 

fejlesztése és korszerűsítése 

 

 Művelődési intézmények vezetőségének képzés menedzsment és vállalkozás terén, a 

hatékonyabb intézmény vezetés céljából 

 A foglalkoztatottak permanens képzése és fiatal szakképzett káderekkel való erősítés 

 Térbeli kapacitások növelés és anyagi-műszaki felszerelés 

 Kulturális javak és szolgáltatások elérhetővé tétele a különleges igényekkel rendelkező 
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személyek számára, megkönnyíteni a művelődési épületek és kulturális tevékenységek 

megközelítését 

 technológiai-informatikai eszközök kihasználása 

 A kultúrintézmények új fellépése az ipar irányába (kulturális és gazdasági társkapcsolat) 

 Kulturális tartalmak és 

tevékenységek fejlesztése 

 

 művészi minőségek támogatása 

 Új kulturális mozgalmak és művészi talentumok felfedezésének támogatása, bátorítása és 

biztosítani teljes kibontakozási lehetőséget 

 új kifejezési formák kutatásának és új művészi nyelvekkel való kísérletezés támogatása 

 A helybeli művészek és tehetségek ismertetése 

 A nem formális csoportok és polgári kezdeményezések támogatása a művelődés területén 

 Intézményközti együttműködés (horizontális és vertikális) intézmények közti kreatív partneri 

kapcsolatok ismertetése a művelődés az oktatási szektor, üzlet, tudományos intézmények és a 

közszféra között a kreatív készségek átvitelének céljából 

 Feljavítani a kommunikációt a tartományi és állami szervekkel 

 Kihasználni a testvérvárosokkal kialakított együttműködést legszélesebb értelmű kultúrcsere 

értelmében 

 Ösztönözni az olvasást és nagyobb könyv kínálat – lehetővé tenni minden lakos könnyű 

hozzáférését a világirodalmi és a helyi irodalmi kínálathoz 

 olvasóterem nyitása a Népkönyvtárban és a Városi Múzeumban - projektum 

 Internet-hozzáférhetőség a könyvtári és a múzeumi alaphoz - projektum 

 

 Rendezvények szervezése melyek serkentik a társalgást: elő műsorok, film vetítések, fesztiválok 

stb., a művelődés nyilvános és kollektív jellegének ismertetése céljából, bátorítani a különböző 

nézői szegmensek kapcsolatait 

 Az etno-fesztiválok és rendezvények, továbbá a hagyományos művészeti gyakorlatot ápoló 

egyesületek (kézimunka, régi foglalkozások stb.) tevékenységének támogatása 

Projektumok: 

 olvasóterem nyitása a Népkönyvtárban és a Városi Múzeumban - projektum 

 Internet-hozzáférhetőség a könyvtári és a múzeumi alaphoz - projektum 

 A tartalmak egyesítése helyi és regionális szinten – projektum 

 Saját színházi produkció és kiadói tevékenység beindítása – projektum 

 A kulturális sokszínűség, a 

kultúrák közti párbeszéd, 

elérhető és befogadó kultúra 

serkentése, ápolása és fejlesztése 

 Művelődési intézmények szerepének és kapacitásainak megerősítése: 

o művelődéshez való jobb hozzáférés és a lakosság szélesebb körű részvétele a művelődésben 

o művelődési sokszínűség és kultúrák közti párbeszéd 

az alkotás érdekében, disszemináció ( valamely termék eredményeinek terjesztése azért, hogy a 
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ráfordított munka megtérülhessen), terjesztés és a saját kulturális kifejezéseikhez való 

hozzáférés lehetővé tétele, külön figyelembe véve a különleges körülményeket és a nők 

szükségleteit, és a legkülönbözőbb szociális csoportok, beleértve a nemzeti kisebbségek 

képviselőit és a lakosság sebezhető kategóriáit. 

 Serkenteni a művelődési életbe való bekapcsolódást és részvételt, a szólásszabadság 

ismertetése által, mint az emberi méltóság alap dimenziója és az összlakosság társadalmi 

életbe való bekapcsolódása mindenféle előítéletek nélkül a nem, korosztály, nemzeti 

hovatartozás, fogyatékosság, szegénység vagy bármilyen más diszkriminációs tényező, 

amely korlátozza a szabadság teljes mértékű jogot. Kirekesztés elleni harc, valójában 

mindenki méltóságáért folytatott harc  

 Azon rendezvények szervezés serkentése és támogatása, amelyek a toleranciát, kölcsönös 

tiszteletet, együttműködést, felelősséget és kommunikációs készségeket ismertet és terjeszt. 

Kulturális sokszínűség fejlesztése 

 Olyan irányelvek meghatározása és véghezvitele, amelyek a kulturális sokszínűséget 

serkentik és biztosítják a különféle kínálatot és a médiában való összes kultúra jelenlétét 

hirdeti, különösen a kisebbségi vagy védtelent, serkenti a koprodukciókat és cseréket, 

meggátolva a kulturális egyeduralmat/hegemóniát 

 Teret biztosítani a különböző szellemi és vallási felekezetek közötti párbeszédre, amelyek a 

helyi környezetben egymás mellett élnek, ugyanakkor ezen csoportok és a közigazgatás 

közötti párbeszéd lehetősége a szólásszabadság és a harmonikus egymás mellett élés 

jogának biztosítása érdekében 

 Helyi önkormányzatok a hallgatóság kialakításra és bővítésének szentelik magukat, 

támogatják és bátorítják őket a művelődési életben való részvételre, mint a lakosság 

alapvető elemében 

 Az elérhető és potenciális 

pénzügyi források hatékonyabb 

kihasználása 

 Alternatív pénzügyi források felkutatása a művelődési intézmények és projektek támogatására – 

szponzorok, projektumok/pályázatok 

 Művelődés pénzügyi támogatásának biztosítása a szükséges eszközök alkalmazásával (állami 

programok és szolgáltatások közvetlen pénzügyi támogatása, magánvállalkozók támogatása) 

 A környezet állapotának javítása 

a fiatalok itt tartása és 

visszatérése érdekében 

(tanulmányaik befejezése után) 

 

 Fiatalok bevonása a kulturális 

életbe a legkisebb korosztálytól 

kezdve 
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SPORT  

 

Kapacitások javítása 

korszerűsítéssel, fejlesztéssel és 

infrastruktúra kiépítésével 

 Sportlétesítmények és nyitott sport pályák karbantartási és kiépítési prioritások meghatározása  

 Sportlétesítmények karbantartási és kiépítési prioritását meghatározó kritériumok definiálása 

- Kiépítési és karbantartási tervek kidolgozása előre elvégzett felmérésekkel és 

diagnosztikai tanulmánnyal 

 A létező sport létesítmények és nyílt sport pályák rekonstrukciója az előre elkészített tervekkel 

és rekonstrukciós tervekkel összhangban és új sport objektumok kiépítése amelyek kielégítik a 

nemzetközi standardokat. 

 Sportegészségügyi és kineziterápiás program 

 Sportegészségügyi osztály megalakítása 

Projektumok 

 Számítástechnikai sportközpont kialakítása (SRCE) – Az adatbázis kialakításának projektuma és 

ennek használata a sport, egészségügy és tudomány szükségleteire 

 Mladost Ifjúsági Sportközpont státusának megoldása 

 A megkülönböztetett jelentőségű státus elnyerése regionális szinten – projektum 

 Mladost Ifjúsági Sportközpont keretébe tartozó teniszpályák megvilágításának kiépítésére 

vonatkozó projektum 

 A Partizan Testnevelési Egyesület sportpályáinak megoldása  

 Fedett és nyitott pályák szanálása 

 A rekreációs sportolásra szolgáló kapacitások kiépítése 

- Kocogó pálya kiépítése 

 Káderpotenciálba való befektetés 

 

 Sportügyi tanács alakítása (amelyet professzionális és volontőr személyek alkotnának, akik 

értenek a sporthoz, és akik munkájukért az Óbecsei Községi Képviselőtestületnek tartoznának 

felelősséggel. E tanács munkájába be kell kapcsolni a község sport, turisztikai és ifjúsági 

kérdéseivel foglalkozó ügyvezetőt, a Sportszövetség elnökét és titkárát, a Sportközpont 

igazgatóját, az iskolai, amatőr és rekreációs sport koordinátorát) 

 Helyi önkormányzatok és sport szervezetek (klubok) közötti kommunikáció javítása/fejlesztése 

 Az edzők társulása és képzése a jobb sporteredmények elérése és a sport tömegesítése céljából 

 Sportszemináriumok a bírók, edzők, tanárok és az egészségügyi személyzet számára 

 A bírók és edzők céhszerű társulása  

 Szakmunka előrelendítése az sport terén működő szervezetekben a helyi önkormányzatok 

területi egységein 

 Képzések és műhelyek szervezése a községi sportszövetségek vezetőségeinek és a városi 

közigazgatási sporthatóságok szakmai továbbképzése érdekében (program és üzleti 

menedzsment) 

 Pályázatírási képzés és kiegészítő források keresésé: adományok, pályázatok 



 

 
116 

 Iskolai, rekreációs és amatőr 

sportprogramok fejlesztése 
 Az iskoláskor előtti és iskolai intézmények sport rendszerének fejlesztése 

 iskolai versenyek minden szinten 

 Szemináriumok szervezésével képezni az iskolai sport egyesületek főtitkárait, program 

igazgatókat és a testnevelési pedagógusokat 

 Iskoláskor előtti, iskolás és egyetemi sport átfogó rendszerének kialakítása érdekében, 

létrehozni a részvevők hálózatát, modern és kreatív megközelítés létesítése az óvodai és 

iskoláskorú gyerekekkel való munkában, a sportoktatási tanárok készségeinek és 

képességeinek a fejlesztésével 

 Testnevelési oktatás és a tanórán kívüli sport tevékenységek összekötése, az iskolák és a 

sport szövetségek és klubok együttműködésén keresztül, lehetővé tenni a tehetséges 

egyéneknek a kimagasló eredmények elérését 

 Amatőr sportprogram 

 Sport Szövetség szerepének rekonstrukciója 

 Finanszírozás fejlesztése  Költségvetési bevételekből kizárólag olyan sport tevékenységeket finanszírozni amelyeknél a 

közérdek helyi önkormányzati szinten megállapítást nyert a sportról szóló törvénnyel 

összhangban. 

 Költségvetési javaslat kidolgozása a sportra vonatkozóan 

 Eszközkiosztási kritériumok kidolgozása 

 Költségvetési eszközök kiosztására vonatkozó szabályok ajánlása és fejlesztése, az előre 

programozott és tervezett sport szervezetek költségei alapján, amelyek közvetlen eredmények 

felmutatásával kell megvalósítása a közérdeket a sport területén 

 A sportrendezvények (külön 

gazdasági kategória) fenntartása 

és fejlesztése 

 A sportrendezvények (külön gazdasági kategória) fenntartása és fejlesztése 

 Sikeres nemzetközi sportversenyek szervezése a nemzetközi sportszövetségek szabványai 

szerint 

Elhelyezési kapacitások fejlesztése – gazdasági komponens 

 Sport tevékenységek szervezése községi szinten 

 

Projektumok 

 Sport rendezvények programja 

 Munkásolimpia projektum 

 Az Óbecse községi sportnapok projektuma 

 Sportturizmus 

 120 férőhelyes hostel kiépítése a sportturizmus szükségleteire, hogy ez által megoldódjon az 

elhelyezési kapacitások problémája 

 Vadászat, halászat, szemináriumok, képzés... 
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 Sportdinár-alap létesítése 

 Sport-marketing 

o Web oldal kidolgozása, internetes bemutatás, közlönyök, nyomtatványok kiadása 

 Feltételek megteremtése minden 

lakos rekreációs és versenyszerű 

sportolási szükségleteinek 

kielégítésére, tekintet nélkül a 

nemre, korosztályra, faji vagy 

vallási hovatartozásra és 

fogyatékosságra 

 Feltételek fejlesztése a fogyatékossággal élő személyek tömeges részvételére a sport 

tevékenységekben 

 Emelni a társadalmi tudatosságban a sport jelentőségét és szerepé a fogyatékossággal élő 

emberek számára t 

 Szülők, helyi önkormányzatok, oktatási intézmények képviselőinek és a lakosság 

folyamatos edukációja, a sportolás jelentőségéről a fogyatékossággal élők számára, és a 

tény, hogy a fogyatékossággal élők a sportversenyek egyenrangú részvevői  

 Elérni a nemek egyenrangúságát és a női sportok tömegessé tételét, olyan környezetet teremteni 

amelyben a lányok és nők társadalmilag és szociálisan érvényesülnek a sport munkában minden 

szinten és biztonságban érzik magukat a sport tevékenységekben 

 Tájékoztatási programok végrehajtása a sportolás előnyeiről és folyamatos edukáció a 

sportolás jótékony egészségügyi hatásáról a női populáció minden korosztályára; 

 Tribünök és kampány szervezése az edzők, sportmenedzserek, szülők és sportolok 

tudatosságának növelése a probléma komolyságáról az elégtelen női szerepvállalásról a 

sport szervezetekben. 

 Iskolarendszerek, ifjúsági szervezetek és a gazdasági szektor összekapcsolása a 

sportegyesületekkel az önkéntes munka eszméinek a hirdetése érdekében 

IFJÚSÁG Helyi közösségek kapacitásainak 

növelése, hogy megfeleljenek és 

kielégítsék a fiatalok igényeit  

 

 Az ifjúság együttműködésének fejlesztése és a döntéshozatalban aktív részvételi feltételek 

biztosítása az intézményi kereteken belül, az ifjúság igénye alapján 

 A helyi ifjúságpolitikai akcióterv kialakítása 

 A nemzeti ifjúsági stratégiában definiált célok megvalósításával kapcsolatos intézkedések 

foganatosítása 

 Az ifjúsági klub megnyitása és munkája 

 Gyermekjogi Tanács megalakítása 

 Meglevő civil szervezetek kapacitásainak megerősítése és újak létrehozása 

 Ifjúság aktív társadalmi 

részvételének ösztönzése  

 Ifjúsági információs rendszer kiépítése minden szinten és téren 

 Programok fejlesztése, amelyek hozzájárulnak a fiatalok aktívabb társadalmi részvételhez 

 Gyerekek és az ifjúság aktív részvételének serkentése és saját felelőségi tudatérzet 

fejlesztése az őket érintő tevékenységek tervezésében és végrehajtásban 

 A fiatalok minőséges szabadidő 

kitöltésének fejlesztése  

 azon ifjúsági kezdeményezések támogatása, amelyek célja a fiatalok szabadidejének minőségi és 

építő jellegű tartalmakkal való kitöltése 

 művelődési intézményekkel való együtt működés fiataloknak szóló program szervezésben 
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 ifjúsági fesztivál szervezése és együttműködés a meglévők lebonyolításában („Májusi 

játékok“) 

 Azon ifjúsági kezdeményezések 

és tevékenységek támogatása, 

amelyek összhangban vannak a 

fenntartható fejlődés és 

egészséges környezet fő 

célkitűzéseivel 

 Fiatalok fenntartható viselkedési formáinak népszerűsítése 

 Fiatalok egészséges életstílus fejlesztésének népszerűsítése 

 Fiatalok foglalkoztathatóságának 

fejlesztése 

 Vállalkozói tevékenységek népszerűsítése 
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7. Prioritás: Emberi erőforrások 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK  

a humán tőke értékének 

növelése és a fenntartható 

községi fejlődés alapvető 

támogatásának megteremtése, 

hozzájárulva a társadalmi 

kohézió, hovatartozás és 

identitás érzet erősítéséhez; 

akár csak a személyes 

fejlődéshez és az 

önmegvalósításhoz  

Emberi erőforrás kapacitásainak 

növelése - tudás, készségek és 

kompetenciák fejlesztése  

 

 Emberi erőforrások fejlesztési befektetések növelése 

 Életfogytig tartó tanulás fogalmának népszerűsítése – tanulási folyamat, amely az ember egész 

életén át zajlik a személyes fejlődés érdekében, új készségek és kompetenciák elsajátítása, 

hatékony alkalmazkodás az új életkörülményekhez, modern technológiához, az emberi 

társadalom ismereteihez és eredményeihez (minden tanulási forma és nem csak az oktatási 

intézmények formális oktatása) 

 Minél több polgár számára elérhetővé tenni az új technológiákat 

 Informatikai oktatási programok és internethasználat 

 Tudás, készségek és kompetenciák fejlesztése a fenntartható fejlődés terén 

 Polgárok médiaműveltségi színvonalának növelése 

 fejleszteni a polgárok egyéni képességeit, a média és a médiatartalmak különböző 

aspektusainak a használatára, megértésére és kritikus értékelésére, valamint a környezeti 

tényezőkre való pozitív hatások fejlesztését (médiai oktatásra való buzdítás, különböző 

médiumok és médiai tartalmak elérhetősége és egyebek) 

Növelni a felsőfokú végzettségű 

lakosságot, főleg a fiatalok 

körében 

 Oktatás fontosságának népszerűsítése 

 Támogatási intézkedések 

Pozitív polgári életszokások 

fejlesztése  

  

 Polgárok buzdítása és aktív részvétele a társadalmi élet minden szegmesében (szakaszában) és 

az érdekeltek buzdítása a részvételi folyamatban 

 A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szükségességének tudatosítása 

 Fenntartható emberi viselkedés népszerűsítése, az energiafogyasztás, víz, élelem, 

környezetvédelem, biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzése, kulturális és más tartós értékek 

felhasználása terén 

 Nagyobb hatékonyság ösztönzése az energia és az erőforrások felhasználásában 

 egészséges technológiák használata (environmentally sound) 

 megújuló energiák használata 

 A fenntartható fogyasztási mintákhoz való pozitív hozzáállás népszerűsítése az oktatásban és a 

felvilágosító programokon keresztül 
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 Kampányok tervezése és végrehajtása a médiában, az idősek és a marginalizált társadalmi 

csoportokkal való szolidaritás fellendítésére  

 Önkéntes munka hirdetése az oktatáson és a promóciós kampányokon keresztül 

 Önkéntes szervezetek alapítási és működési támogatás 

 Gyermekek, az ifjúság és az idősek sportban való részvételének serkentése önkéntes munkán 

keresztül 
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8. Prioritás: Helyi önkormányzat 

Prioritás Stratégiai célok Intézkedések és tevékenységek 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT  

 

Funkcionális, hatékony, átlátható 

helyi önkormányzat, mely készen 

áll, hogy megfeleljen a 

fenntartható fejlődés kihívásainak  

 

Óbecse mint együttműködési 

partner megerősítése községi, 

regionális, tartományi, országos 

és nemzetközi szinten  

 

 Köz- és magánszféra partnerségének fejlesztése 

 normatív előfeltételek megteremtése a köz- és magánszféra partnerségének létrahozására 

 jó gyakorlat elvének elfogadása 

 Község és a civil szféra közti partnerség fejlesztése és fellendítése 

 normatív előfeltételek megteremtése a köz- és magánszféra partnerségének létrahozására, 

Civil szervezetek hivatalos nyilvántartásának létrehozása, a civil szervezetekkel 

munkakapcsolatot tartó felelős személy kinevezése községi szinten 

 A szektorok stratégiai dokumentumainak kidolgozása, a NKSZ-kel együttműködésben 

 A nem kormányzati szervezetek fejlesztési stratégiájának kidolgozása 

 jó gyakorlat elveinek elfogadása 

 Polgárok részvételének, különösen a kiszolgáltatott csoportok döntéshozatalban való aktív 

részvételének fejlesztése 

 Városi Tanácsok létrehozása e Stratégiában említett bizonyos területekre, mint a polgárok 

értékelő-ellenőrző mechanizmusa, a Lokális 21-es Agenda (LA21) végrehajtása és későbbi 

módosítása érdekében, ami növelné a polgárok részvételét ezen Városi tanácsok 

tevékenységeiben 

 Az információkhoz való hozzáférés és a helyi döntéshozatali folyamatban, a tervezésben, 

végrehajtásban és a LA21 későbbi módosításban való részvétel lehetősége 

 Részvétel biztosítása a programok és projektek kidolgozásban, alkalmazásában és 

felügyelésében minden szinten, különösen a helyi önkormányzatok hosszú távú fejlesztési 

terveinek a meghozatalában minden polgár, különösen, a Romák, fiatalok, idősek, 

fogyatékkal élő személyek és a legérzékenyebb kategóriák képviselőnek számára 

 polgárok részvétele a nyilvános művelődési politika kialakításában, végrehajtásában és 

értékelésében 

 Köz- és magánszektor partnerségének/együttműködésének erősítése és fejlesztése 

 Az önkormányzati tisztviselők időszakosan/szükség szerint találkoznak a helyi üzleti szféra 

képviselőivel, azzal a céllal, hogy közösen oldják meg a közérdekű fontos 

kérdéseket/problémákat  
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 Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása (Üzletfejlesztési zóna (BID zóna), üzleti 

inkubátorok, üzleti klaszterek/csoportosulások és…) 

 Város/Község megbízatási szerződésekkel rendelkezik a közüzemi tevékenységek 

végzéséről, amelyeket a költségvetésből fedeznek költségi normatívák alapján  

 Kommunális szolgáltatást végző közvállalatok időszakos jelentéseket adnak az 

önkormányzatnak, a vállalatok racionális üzleti tevékenységi szintjének a meghatározása 

céljából 

 Közös prioritások azonosítása, programok és projektumok kidolgozása és végrehajtása a 

partneri községekkel és más intézményekkel 

 szomszédos és távolabbi községekkel való együttműködés létrehozása 

 protokollok aláírása az együttműködésről a közös problémák megoldásában  

 együttműködés a programok és projektumok kidolgozásában 

 közös fellépés a kiállításokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken 

 közös fellépés az adományi alapok irányában 

 Kapcsolatteremtés és együttműködés a regionális és nemzetközi jellegű intézményekkel és 

szervezetekkel 

 regionális és nemzetközi szervezetekbe való tagosodás (idegenforgalmi, művelődési, 

ökológiai és gazdasági társulások, egyesületek és szövetségek…) 

 Helyi önkormányzat 

intézményének erősítése és a 

városi közigazgatás, választott és 

kinevezett tisztségviselői 

alkalmazottainak képzése  

 

 Szakmai fejlődés fenntartható rendszerének létrehozása, amely hozzájárul a köztisztviselők 

tudás- és készségszintjének a növeléséhez, ami elengedhetetlen a modern közigazgatás 

alapelveinek a teljesítéséhez 

 Szakkáderek, döntés hozok, a községi hivatal és közművek alkalmazottainak oktatása és 

továbbképzése a hatékonyabb, szervezettebb és összehangoltabb munka érdekében 

 Szerb Köztársaság helyi önkormányzatainak alkalmazottaira vonatkozó képzési stratégia 

elfogadása és végrehajtása a  

- Szükség van az Anti diszkriminációs programok bevezetésére az állami intézmények 

alkalmazottainak a szakképzési terveibe, tolerancia 

- Képzés a fenntartható fejlődésből 

- Személyzet képzése szolgáltatásnyújtásra a hivatalos használatban levő nyelveken 

- Idegen nyelvek tanulása (angol, német, olasz…) 

- Informatikai képzés és a modern IKT (információs és kommunikációs technológia) 

használata 

- a helyi közigazgatási hivatal és a kommunális vállalatok egyedülálló információs 

rendszerbe való összekötése 

- új szoftver és hardver megoldások bevezetése a helyi önkormányzat munkájába 
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- Személyzet képzése az új technológiák alkalmazására 

 Pénzügyi menedzsment fejlesztése a településeken, az önkormányzati adminisztráció és a az 

állami vállalatok és közüzemi döntéshordozók képzésén keresztül, a Koncesszióról szóló 

törvény végrehajtásáról, a pénzügyi lízingről, stb.) 

 Különféle formák (szemináriumok, képzések, kerekasztal beszélgetések) a helyi önkormányzat 

intézményének fejlesztése, az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések létrehozásának 

kapacitás növelése, helyi szinten és a helyi munkapiac szükségleteihez mérten 

 Tudás, készségek és kompetenciák fejlesztése a fenntartható fejlődésről 

Intézményi és káder kapacitások fejlesztése a adományozó alapból származó eszközök 

kezelésére 

 szemináriumok, oktatás és szakmai továbbképzés szervezése a projektum tervezet írási 

képesítés növelése érdekében 

 Csoport létrehozás a helyi fenntartható fejlődés stratégiájának implementációjának és 

végrehajtás ellenőrzése céljából 

 Közös prioritások azonosítása, programok és projektumok kidolgozása és végrehajtása a 

partner községekkel és más intézményekkel 

Korszerű IKT (információs és kommunikációs technológia) implementációja a közigazgatás, 

közművek és az igazságszolgáltatás minden szegmensében 

 Stratégia kidolgozása az informatika fejlesztésére az Óbecsei községben 

 Község bevezeti az E-kormányzat (e-government) bizonyos formáit/E-kormányzat 

fejlesztése 

- kulcsfontosságú összetevők létrehozás; (infrastruktúra, el. identitás, aláírás és 

dokumentum, el. nyilvántartás, katalizátorok) 

- folyamatok automatizálása; (részlegen belüli automatizálás, strukturált dokumentumok 

cseréje, folyamatok reformálása) 

- elektronikus nyilvános szolgáltatások létrehozása; (portálok, közös és egyéni 

szolgáltatások) 

- káder potenciál fejlesztése (személyzet informatikai írástudása, IKT szakemberek 

foglalkoztatása) 

 Községi közigazgatás és a közművek egységes információs rendszerbe való összekapcsolása 

 Új szoftver és hardver megoldások bevezetése a hely önkormányzat munkájába 

 Személyzet képzése az új technológia alkalmazására 

 Adott az internet és e-mail kommunikáció a község mindennapi üzleti életében 

 A Község hivatalos weboldalán létezik egy portál a kérdések, kérvények, kérések és 

panaszok küldésére, amelyre a Község köteles 7 napon belül válaszolni 
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 Helyi gazdaság-fejlesztési hivatal (OLED) a minden napi üzleti tevékenységében használja 

az e-mailt mint kommunikációs eszközt a saját a munkatársaival, partnereivel és ügyfeleivel 

(szolgáltatások igénylőivel) folytatott kommunikációban 

 Különleges intézkedések 

elfogadása és végrehajtása a 

helyi önkormányzat és gazdasági 

kapacitások növelésére  

 

 Helyi önkormányzat kapacitásainak és szerepének fejlesztése a fenntartható fejlődésben 

 Adminisztratív kapacitások fejlesztése a stratégiák és előírások hatékonyabb végrehajtása 

érdekében a fenntartható fejlődés terén és más releváns stratégiák a természeti erőforrások 

és javak fenntartható kihasználása céljából 

 Helyi önkormányzati egységek intézményi fejlesztése a: 

- Környezetvédelmi hivatal illetve a Fenntartható fejlődési hivatal létrehozása 

- Községi környezetvédelmi alapok létrehozása illetve tevékenységük támogatása 

- Helyi szervek alapítása a lakosság, LA21 implementációs folyamatában illetve 

módosításában való részvételének céljával 

- Helyi gazdasági fejlődés stratégiájának kidolgozása és elfogadása, az ezt követő községi 

döntésekkel és a helyi önkormányzaton belül intézmények kiépítésével illetve 

fejlesztésével, amelyek követnék a stratégia kidolgozását és végrehajtását. 

 Fenntartható fejlődés különféle mutatóinak az adataihoz és információihoz való hozzáférési 

lehetőségek növelése 

- Hálózat létrehozása a hatékony adatgyűjtésre és feldolgozásra a fontos mutatók követése 

érdekében 

 A helyi önkormányzat joghatósága alatt levő vizsgálati szervek munkáját fejlesztő program, 

a felszerelésükön, képzések és a megelőző munkák ösztönzésével, koordináció fejlesztése 

központi szinten és a szektorközi koordináció fejlesztése községi szinten 

 A fenntartható fejlődés helyi menedzsment fejlesztésének promóciója, helyi stratégiai és 

fejlesztési tervek kidolgozása révén 

 Helyi környezetvédelmi akciótervek (LEAP) kidolgozása, elfogadása és végrehajtása 

 tudatosság kiépítése a CSR (társadalomfelelős termeléssel) kapcsolatban 

némely CSR kapcsolatos standard bevezetésének ösztönzése ( ISO 9001, ISO 14001, HACCP i 

OHSAS 18001, ISO 22 000) az állami és a magánszektorban is 

 Lakosság intézményekbe vettet 

bizalmi szintjének a növelése  

  

 Korrupció csökkentése - harc a korrupció ellen az egészségügyben, oktatásban és 

igazságszolgáltatásban  

 korrupció ellenes előírások hatékony alkalmazása 

 megelőzés, ami a korrupció lehetőségének a megszüntetését jelenti és a 

 tudatossági szint növelése és a nyilvánosság tájékoztatása/képzése, a korrupció ellenes 

stratégia végrehajtásának nyilvános támogatottság érdekében 

- Közérdekű információkhoz való szabadhozzáférést biztosító előírások következetes 
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érvényesítése; 

 Azon irányelvek végrehajtása, 

amelyek a média tágabb 

megnyílását és fejlődését 

szorgalmazza helyi szinten és a 

közösség érdekeivel 

összhangban, pluralitás, 

átláthatóság és felelősség elvein  

  

 polgárok igényeinek kielégítése, diszkrimináció nélkül, az információk és tartalmak iránt az élet 

minden területén: politika, gazdaság, kultúra, művészet, oktatás ökológia, sport, kikapcsolódás  

 változatos és minőségi médiatartalom biztosítása minden egyén és társadalmi csoport számára: 

professzionális, korosztályi, oktató, valamint minden kisebbségi csoport: etnikai, vallási, nyelvi 

és szexuális, különleges igényű csoportok és mások 

 médiatartalmak készítése és közlése, amelyek a vak és gyengén látó személyeknek, halás 

károsult és más különleges igényű személyeknek szólnak, valamint a technikai infrastruktúra 

fejlesztése, hogy e személyek könnyebben hozzáférjenek a média tartalmakhoz. 

 projektumok ösztönzése, amelyek hozzájárulnak a tájékoztatáshoz a kisebbségek nyelvén - 

legminőségesebb projektumok társfinanszírozása a Vajdasági AT költségvetéséből pályázatokon 

keresztül 

 A média és újságírás professzionalizmusának fejlesztése - Újságírók és szerkesztők számára 

szervezet képzés a tolerancia, nemi egyenjogúság, nők és gyermekek feletti agresszió és más 

lényeges kérdések témájában 

 Együttérzés fejlesztése és a lakosság tájékoztatása, beleértve a gyermekeket is a különböző 

hátrányos helyzetű lakossági csoportok igényeire, és a mozgósításuk az esélyegyenlőség 

támogatása érdekében, hogy e csoportok egyenrangúan vegyenek részt a közösség életében 

 Közösség helyi identitásának 

kiépítése  

 Község márkaépítése (Branding) 

 Község azonosító jeleivel ellátott városi mobiliárok elhelyezése (közlekedési táblák a község 

bejáratainál, padok, játszóterek) 

 Megelőzési és készenléti 

intézkedések tervezése és 

végrehajtása, vészhelyzetek és 

azok következményeinek 

felszámolására  

  

 Katasztrófák kockázatának csökkentése 

 Község kapacitási szintjének fejlesztése és növelése 

- Emberi erőforrások fejlesztése és képzése (szakmai képzetség és a rendelkezésre álló 

emberi erőforrások technológiai diszciplínák előléptetése) 

- szükséges pénzügyi eszközök biztosítása a tervek és programok végrehajtásához és 

integrált védelmi és mentő rendszer létrehozása 

- Védelmi és mentő rendszerek alanyainak funkcionális együttműködésének fejlesztése 

nemzeti és helyi szinten. 

 Biztonság kultúrájának kiépítése 

 polgárok jó és megfelelő tájékoztatása a kockázatokról, amelyekkel találkozhatnak és a 

lehetséges lépésekről és intézkedésekről, amelyekkel élni tudnak a veszélyeztetés 

csökkentése és a jobb felkészültség érdekében 
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 tájékoztatás a katasztrófa kockázatokról, akár csak a védelmi lehetőségekről, amelyek 

mindenki számára elérhetőek, különösen a magas kockázatú területeken élő polgárok és a 

különleges igényű lakossági csoportok számára 

 polgárok biztonság kultúrájának és tudatosságának fejletsége a védelem, mentés és a 

katasztrófa kockázat csökkentése terén 

 Csökkenteni a kockázati tényezőket 

 döntéshozatali folyamatokban szereplő kockázatok felmérése helyi szinten; 

 Hatékony reagálásra való készség 

 Külső védelmi terv elkészítése a balesetektől, az Óbecsei község hatáskörébe tartozó 

területekre vonatkozóan 

 Felkészültség különböző típusú tevékenységeket ölelhet fel, mint a reagálási tervek, eszköz 

és anyagi készletek létrehozása, sürgőségi szolgálatok szervezése, "stand-by" (készenléti) 

szerződések megkötése, cirkuláris közlemények és az információ kezelési folyamatok 

elkészítése, koordinációs mechanizmusok meghatározása, kiképzés és közös gyakorlatok az 

alakulatok és a lakosság számára 

 Közösség erősítés - növelni az 

összlakosság részvételét a 

közösség számára fontos 

döntések meghozatalában  

 növelni a Roma alkalmazottak számát a helyi és állami kormányzatban 

 helyi önkormányzat illetékes szerveiben. 

 helyi és állami kormányzat alkalmazottai körében növelni a fogyatékkal élő személyek számát 

 növelni a nők számát 

 Civil szervezetek létrehozásának népszerűsítése és támogatása 

 Helyi gazdaság-fejlesztési 

hivatal (OLED) hatékonysági 

fejlesztése  

 A polgármester és a Helyi gazdaság-fejlesztési hivatal együttműködésének intézményesítése és 

folyamatossá tétele 

 A helyi üzleti közösség időbeni tájékoztatása és támogatása, valamint a lehetséges befektetők 

vonzása (hazai és külföldi) 

 reklám anyag gyártása (brosúrák, befektetői útmutatók, prezentációk, stb.) 

 a lehetséges befektetőkkel folytatott kommunikáció fokozása (hazai és külföldivel egyaránt) 

 OLED irányítja a gazdaság felmérését / az üzleti közösség álláspontjainak a megismerésével 

az utóbbi egy évben 

 Aktívan részt vesz a gazdasági fejlődés stratégiai tervezési folyamatban 

 A stratégiai célok végrehajtására irányuló akciótervek tervezésében, implementációjában, 

követésében és értékelésében való részvétel 

 Állami közigazgatás magasabb rangú intézményeivel való aktív együttműködés a befektetési 

feltételek javítása érdekében 

 Aktív együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, munkáltatói egyesületekkel, 

vállalkozókkal 
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 Saját adatbázis létrehozása és karbantartása 

 Gazdasági projektumok elkészítése, támogatása és a végrehajtás felügyelete 

 Projektvezetési képzés 

OLED (Helyi gazdaság-fejlesztési hivatal) alkalmazottainak aktív angol nyelv használata 

 Azon országok nyelveinek elsajátítása, amelyek stratégiai prioritásként lettek besorolva a 

befektetők/beruházások vonzására 

 Aktív együttműködés a OLED és az illetékes Bácskai Regionális Fejlesztési Ügynökség között 

 A Gazdasági és Mezőgazdasági 

Tanács munkájának fejlesztése  

  

 Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács munkájának előremozdítása 

 Tanácsadási támogatás nyújtásának fejlesztése a városi/községi tisztviselők számára az üzleti 

közösség kérdéseivel és problémáival kapcsolatban 

 Üzleti közösség bekapcsolása a Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács munkájába - A Gazdasági 

Tanács tagjainak legkevesebb 30% az üzleti közösséget képviseli 

 Gazdasági Tanács gyűlései háromhavonta bár egyszer megrendezésre kerülnek 

 A Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács és a helyi szintű döntéshozók együttműködésének 

előreléptetése - A Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács javaslatait figyelembe kell venni a 

lényeges döntések meghozatalában helyi szinten 

 

 Nemzetközi pénzügyi piachoz 

való hozzáférési lehetőség 

növelése  

 

 Hitelképesség és hitelindokoltság javítása 

 Község képes dokumentálni és kiszámítani a saját hitel képességét 

 Község az elfogadott fejlesztési dokumentumokkal összhangban vesz fel hitelt. 



 

 

VI. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 

Óbecse község helyi fenntartható fejlődési stratégiájának a 2013-tól 2020-ig tartó 

időszakra végrehajtása nem lett volna lehetséges a struktúra és a szervezet létrehozása 

nélkül, amely koordinálja a Stratégia végrehajtási tevékenységeket. A Stratégia sikere függ 

az összes érdekelt fél és az alkalmazásában történő részvételüktől. Ebben az értelemben 

szükség van a hatékony intézményi keret létrehozására minden szinten. 

A Stratégia koordinációjában és végrehajtásában kulcsfontosságú szerepe és felelőssége 

van községi elnöknek, a Községi Tanácsnak, Helyi gazdasági fejlődési irodának és a 

stratégia implementációt megfigyelő csoportnak. 

A Községi Tanács aktív részvétele, amelynek tagjai bizonyos szektorokért felelősek, 

kulcsfontosságú és biztosítani fogja a szektorok közötti nagyobb koordinációt, a 

költségvetési források ésszerűbb felhasználásának céljával, adományozókkal való 

együttműködés, további (pénzügyi) eszközök biztosítása érdekében az Akcióterv 

végrehajtásához, valamint erős politikai támogatás a stratégiai reformokhoz. 

A Helyi gazdasági fejlődési irodának a tevékenysége a szakmai, adminisztratív és operatív 

munkálatokra vonatkozik, amelyek a közvállalatok és a helyi önkormányzat munkájának a 

koordinációjával kapcsolatos az akciótervben meghatározott projektumok és 

tevékenységek végrehajtási folyamatában, az állami, magán és civil szféra koordinációja, 

Stratégia implementációjának a követése, nyilvánosság rendszeres tájékoztatása és a 

fenntartható fejlődés megvalósítási folyamatán belüli tevékenységeknek a népszerűsítése.  

Létrejött egy felügyeleti csoport, amely a munkacsoportok és a helyi partnerek 

képviselőiből áll, a helyi közigazgatáson kívül, akik részt vettek a stratégia 

kidolgozásában, valamint jól ismerik a Stratégia céljait és feladatait.  

A csoport feladata a Stratégia végrehajtásának a nyomon követése és ellenőrzése lesz a 

Stratégia hatékony implementációjának a biztosítása érdekében. A Stratégiát felügyelő 

csoport rendszeres időközönként fog összeülni - évente legalább három alkalommal, de 

szükség esetén gyakrabban. Legkésőbb a folyó év december 1-jéig a Csoport elnöke 

elkészíti az éves beszámolót, amelyet továbbí a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodához. 

A monitoringot végző csoport beszámolója és az akciótervek implementációjáról szóló 

adatok alapján a Helyi Gazdaságfejlesztési Iroda évente egyszer elvégzi a Stratégia 

implementációjának belső evaulációját, összhangban az 1. táblázatban foglalt fenntartható 

fejlődésre vonatkozó tényezőkkel, valamint az akciótervekben definiált tényezőkkel. A 

Stratégia evaulációjának célja a Stratégia/programok/projektumok/tevékenységek 

implementációjának, eredményeinek és hatásának, valamint a mércék objektív 

osztályozása, amelyeket már implementáltak, illetve amelyek implementácija folyamatban 

van. A Stratégia evaulációja során meg fogják erősíteni, hogy a Stratégiát hatékonyan és 

eredményesen implementálták-e (az indikátorokhoz viszonyítva), a felállított célok 

relevánsak voltak-e, elérték-e az elvárt eredményeket, a felhasznált erőforrásokkal 

összhangban valósult-e meg a várt hatás, biztosították-e a fenntarthatóságot. 

 A belső evauláció szükségletei alapján angazsálhatóak külső partnerek is, mint 

amilyen a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség. Attól függetlenül, hogy ez evaulációt 

külsőleg vagy belsőleg végzik, a terv végrehajtását abból a szempontból fogják 

osztályozni, hogy megfelel-e az elvárt céloknak és hatásoknak. A Stratégia evaulációja 

után összeállítják Az evaulációról szóló beszámolót, amelyet a tervben foglalt 



 

 
129 

intézkedésekre és tevékenységekre alapoznak, s amely tartalmazza az intézkedések és 

tevékenységek közvetlen és közvetett hatásait, s az összes releváns információ alapul 

szolgál az új tervezési ciklushoz. A szükségletekkel összhangban, figyelembe véve a 

nemzeti szintű költségvetés meghozatalát, a fejlesztési prioritások változtatását, új 

donációs programok megnyitását stb., korrekciós intézkedéseket fogunk elfogadni, 

amelyek indítványozzák a Stratégia revízióját és kiegészítését. 
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1. táblázat: A fenntartható fejlődés tényezői
2
 

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK 

TERÜLET ALTERÜLET TÉNYEZŐ 

Gazdasági szerkezet Gazdasági 

performansz 
 BDP lakosonként (BDP helyi szinten) 

 Az SDI részaránya a BDP-ben (BDV 

helyi szinten) 

 Az SDI szektori részaránya 

Versenyképesség  Kiveitelezési potenciálok kitöltöttsége 

(Gravity model) 

 Specializációs index 

 Koncentrációs index 

 Kivitelezés foglalkoztatottakként 

 Kivitelezés lakosonként 

Kereskedelem  Áru és szolgáltatás kereskedelmi mérlege 

Energiahasználat  Lakosonkénti éves energiahasználat 

 A megújuló energiák használati része 

 Energiahasználat intenzitása  

Ipar  A kitermelt javak helyi szintű mennyisége 

(fajtánként tonnában kifejezve) 

 A gazdaság szektori szerkezete: 

 BDV szektoronként, 

 foglalkoztatottak % szektoronként, 

 a kivitelező vállalatok % szektoronként 

stb. 

Munkaerőpiac Aktivitás, 

foglalkoztatottság, 

munkanélküliség 

 A lakosság aktivitása 

 Foglalkoztatottak száma helyi szinten, 

 A formális foglalkoztatottság szktori 

szerkezete a helyi önkormányzat szintjén, 

 Munkanélküliek száma a helyi 

önkormányzat szintjén, 

 A hosszú távon munkanélküliek aránya a 

helyi önkormányzat szintjén 

 A munkanélküliek végzettségi szerkezete 

(szakképzettségi fok) 

 Az informálisan foglalkoztatottak száma 

Szállítási 

infrastruktúra 

A szállítási 

infrastruktúra 

használatának 

minősége és 

gyakorisága 

 Úthálózat lakosonkénti hossza 

 Úthálózat hossza a helyi önkormányzat 

területén 

 Autóbuszállomások száma a helyi 

önkormányzat területén 

 Vasútállomások száma a helyi 

önkormányzat területén 

 Repülőterek száma a helyi önkormányzat 

területén, 

  Lakosokra jutó távolság a szállítás 

fajtájától függően 

                                                      
2
 A tényezőket a VAT helyi gazdasági fejlesztési stratégiai terveinek kidolgozásának metodológiájából vettük át 
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SZOCIÁLIS TÉNYEZŐK 

TERÜLET ALTERÜLET TÉNYEZŐ 

Lakosság A lakosok 

számának 

változása 

 Lakosok száma városon és vidéken 

Egyenjogúság Szegénység  A szegénység foka alatt élő lakosok aránya 

 A sebezhető csoportok 

munkanélküliségének aránya 

Nemi 

egyenjogúság 
 A nők és férfiak átlagkeresetének viszonya 

Egészség Nutritív státusz  Gyermekek nutritív státusza 

Elhalálozás  Gyermekek elhalálozási aránya 5 éves kor 

alatt 

 Születéskor elvárt életkor 

Higiénia   A kanalizációval felszerelt lakosság aránya 

Ivóvíz  A lakosság aránya, mely számára 

biztosítva van az ivóvíz 

Egészségügyi 

szolgáltatások 
 Egészségházak száma a helyi 

önkormányzat szintjén, 

 Egy orvosra jutó lakosok száma, 

 Az elsődleges egészségügyi ellátáshoz 

hozzájutó lakosok száma 

 Védelem a fertőző gyermekbetegségektől, 

 A koncentráció aránya 

Oktatás Képzettségi szint  Gyermekek, akik elérik az alapfokú 

oktatás B szintjét 

 Felnőttek, akik elérik a szekundáris 

oktatási szintet 

Írástudás  Felnőttek írástudásának aránya 

Безбедност Életfeltételek  Egy lakosra jutó lakótér 

Bűnözés  100.000 lakosra jutó bűntények száma 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

TERÜLET ALTERÜLET TÉNYEZŐ 

Légkör Éghajlati 

változások 
 Üvegházak gázkibocsátása 

Ózonréteg 

károsodása 
 Olyan anyagok használata, amelyeké az 

ózonréteg károsodásához vezet 

Levegőminőség  Légszennyezők koncentrációja 

Földek Mezőgazdaság  Művelhető földek és állandó vetések 

területe 

 Trágya használata 

 Mezőgazdasági vegyszerek használata 

Erdők  Erdők területe a mezőgazdasági területek 

részeként feltüntetve 

Dezertifikáció  Dezertifikációval fertőzött földterületek 
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Városiasodás  Formálisan és informálisan városiasított 

települések területe 

Friss víz Vízmennyiség  Az össz rendelkezésre álló víz részeként a 

talajvíz és felszíni víz visszahúzódása 

Vízminőség  Az oxigén szükségessége a vízben 

biokémiai szempontból 

 Концентрација колиформне бактерије у 

свежој води 

Biodiverzitás Ökoszisztéma  Védett terület az össz terület részeként 

feltüntetve 

Fajok  Kulcsfontosságú fajok kiválasztása 

Hulladék kezelése 

és begyűjtése 
 Ipari szilárd hulladék és szilárd hulladék 

előállítása a helti önkormányzat szintjén 

 Veszélyes hulladék generálása 

 Radioaktív hulladék kezelése 

 

INTÉZMÉNYES KERET 

TERÜLET ALTERÜLET TÉNYEZŐ 

Intézményes keret A fenntartható 

fejlődés stratégiai 

implementálása 

 Összehangoltság a Nemzeti fenntartható 

fejlődési stratégiával 

 Összehagnoltság a regionális 

gazdaságfejlesztési stratégiával 

Intézményes kapacitás Hozzáférés az 

információkhoz 
 1000 lakosra jutó internet-előfizetések 

száma 

Kommunikációs 

infrastruktúra 
 1000 lakosra jutó alapvető telefon-

előfizetés 

Tudomány  Oktató intézmények száma (alapfokú, 

középfokú, felsőfokú) a helyi 

önkormányzat szintjén 

Felkészültség a 

természeti 

csapásokra 

 Gazdasági és emberi veszteség a 

természeti katasztrófák következtében 

 

A NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS TÉNYEZŐI 

TERÜLET ALTERÜLET TÉNYEZŐ 

Gazdasági növekedés   BDP lakosonként (BDP helyi szinten) 

Gazdasági fejlődés   Emberi fejlődési index (Human 

Development index - HDI) 

 GINI bevételek egységtelenségének indexe 



 

 

 

VII. MELLÉKLETEK 

I. MELLÉKLET – ÓBECSE KÖZSÉG PROFILJA 

II. MELLÉKLET – AKCIÓTERV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


