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Integrált Településfejlesztési Stratégia
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata megkezdte felkészülését a 2014 és 2020 között megjelenő Európai Uniós források 
befogadására. A felkészülés részeként létre hozta Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), mely elsősorban 
a város középtávú fejlesztésének alapdokumentuma, másrészt a támogatási források lehívásának előfeltétele, mindezeken 
túl jogszabályi előírás is. A feladat elvégzésére az Új Széchenyi Terv keretében, a „Fenntartható városfejlesztési programok 
elkészítése Egerben” című, ÉMOP-3.1.1./C-13-2013-0002 projektszámon nyújtott finanszírozási keretet 39.1 millió forint ösz-
szegben, 100%-os intenzitás mellett.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia Eger 
2014–2020-as főbb fejlesztési irányait ha-
tározza meg. A munka adatgyűjtéssel kez-
dődött, a településfejlesztési koncepció el-
készítése volt a következő lépcsőfok, majd 
végezetül a településfejlesztési stratégia 
készült el. A gazdasági szakemberekből, 
szociológusokból, településmérnökökből 
álló tervezőcsapat a munka során rendsze-
resen egyeztetett a civilekből, egyházakból, 
jelentősebb vállalkozókból, az oktatásügy 
szereplőiből, turisztikai szakemberekből 
álló Stratégiai Munkacsoporttal. A helyi 
városfejlesztési stratégia szlogenje: Eger, a 
minőség városa.

Az átfogó célok közé tartozik a gazda-
ságfejlesztés, a fenntarthatóság, a város 
népességmegtartó képességének növelése 
– mindezekről egy lakossági fórumon szá-
molt be nemrég Habis László polgármester.

– Melyek a fejlesztés legfőbb céljai?
Habis László: – Mindenképp a város 

vonzóerejének a növelése a cél, az, hogy 
Eger tartsa meg, lehetőség szerint növelje 
a népességét. Már a most folyó fejlesztések 
is ebbe az irányba mutatnak, és örömmel 
mondhatom, hogy az ún. vándorlási kü-
lönbözet pozitív, tehát többen költöztek 
Egerbe az elmúlt néhány évben, mint ahá-
nyan elvándoroltak.

Fontos, hogy a város vonzó befektetési 
célpont legyen. A kormányzat paradigma-
váltást vár el az önkormányzatoktól. Ez azt 
jelenti, hogy az intézményfenntartó, mű-

ködtető szempontok mellett sokkal hang-
súlyosabb lesz a gazdaságot támogató, a 
gazdaságfejlesztést segítő önkormányzati 
feladatrendszer. Öt akcióterületet jelöl-
tünk ki a komplex integrált fejlesztések 
megvalósítására. Mindezek mellett úgyne-
vezett hálózatos és városrészi alközponti 
fejlesztéseket is tervezünk, melyek célja 
az egészségügyi, a szociális, oktatásügyi 
alapellátás azonos színvonalú biztosítása. 
Ugyanez érvényes a közutak, közterületek, 
parkok, járdák esetére is. Tehát a munka-
helyteremtés fókuszpontjai mellett a köz-
szolgáltatások színvonalát is emelni szeret-
nénk az egész városra kiterjedően.

A lakossági fórumon Rátkai Attila fő-
építész a következőket hangsúlyozta: a 
legfőbb feladat a következő hét évben az 
uniós források lehívása, ennek a prog-
ramnak az összeállításán dolgozunk. Arra 
helyezzük a hangsúlyt, hogy olyan kör-
nyezetet teremtsünk Egerben, aminek 
köszönhetően érdemes itt élni. Fő 
szempont a megfelelő munkahely 
biztosítása mellett a lakókörnye-
zet harmonikus kialakítása, az 
oktatási és kulturális infrast-
ruktúra fejlesztése a magas 
színvonalú egészségügy és 
a sportolási lehetőségek 
bővítése. Az idegenfor-
galmi látványosságok 
állapotának javítása is 
célunk. A stratégiai ter-

vezés fő célja az, hogy azokat az irányokat 
megszabjuk, amelyekre a konkrét terveket, 
programokat lehet alapozni.

A város életében meghatározó civil 
szervezetekkel, a vállalkozások képviselő-
ivel folyamatosan egyeztettünk a fejlesztési 
irányokról. Az egyeztetések eredménye-
képpen az alábbi öt akcióterület véglegesí-
tése történt meg:
1.  Komplex gazdaságfejlesztés Eger déli 

iparterületein
2.  Az Egri Vár és a teljes Belváros megújí-

tása
3. Az egri fürdőnegyed fejlesztése
4. Felsővárosi lakótelep-rehabilitáció
5.  Volt honvédségi területek funkcióváltó 

rehabilitációja

Az Eger Ünnepéhez közeledve, szeretnénk 
minden kedves olvasó számára érthetővé 
varázsolni, hogy miről is szól az Egri Ifjúsági 

Kerekasztal. Hiszen, mint kerekasztal már hallhattunk róla a cam-
elot-i lovagok mesés története során.

Az Egri Ifjúsági Kerekasztal, olyan érdekegyeztető fórum, amely 
szakmai véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúsá-
got érintő helyi önkormányzati döntések meghozatalában. Tagjai, 
olyan Lancelot-hoz hasonló lovagok lehetnek, mint az önkormány-
zat kijelölt tisztségviselői, az ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények 
és civil szervezetek, ifjúsági korosztályi szervezetek, magánszemé-
lyek. Közös céljaink az ifjúságért felelős, vagy azzal foglalkozó szer-
vezetek összefogása, valamint kapcsolódási lehetőségeik feltárása, 
ezek koordinációja, továbbá az ifjúsági szervezetekkel, fórumokkal 

együttműködve az egri ifjúság érdekeinek megfogalmazása, kép-
viselete. Tehát kerekasztali alapelvként, az egyenlőség jelenik meg 
együttműködésünk során.

2014. szeptember 20-án az Eger Ünnepén lehetőség nyílik min-
denki számára, hogy betekintést nyerjen az Egri Ifjúsági Kerekasz-
tal életébe. Ezen túl, a Kerekasztal színeiben érkező tagok, saját in-
tézményeik bemutatását is elérhetővé teszik ezen a napon. Délelőtt 
1000 órától várjuk az érdeklődőket különböző tájékoztatókkal, 
foglalkozásokkal. Többek között honvédségi bemutató, látványbu-
borék fújás, graffiti festés, Eurodesk/Erasmus + tájékoztató érhető 
majd el az Egri Ifjúsági Kerekasztal sátrában és környékén. Minden 
kedves érdeklődőt buzdítunk arra, hogy vegyen részt az Eger Ün-
nepén, ahol bemutatkoznak városunk civiljei és változatos, színvo-
nalas programmal várnak mindenkit. 

Egri Ifjúsági Kerekasztal


