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1. Nagykanizsa jövőképe
Nagykanizsa 2030-ra szóló hosszú távú jövőképe röviden összefoglalva:
„NAGYKANIZSA VIRÁGZÓ IPARI, KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT, VONZÓ ÉS
BEFOGADÓ VÁROS, AMELY MAGYARORSZÁG DÉLNYUGATI KAPUJÁBAN EURÓPA
DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ ALPOK KÖRÜLI TÉRSÉGÉNEK SZERVES RÉSZE.

1.1. Nagykanizsa 2030-ra szóló részletes jövőképe, átfogó társadalmi, gazdasági és fizikai
fejlesztési céljai
VIRÁGZÓ IPARI, KERESKEDELMI KÖZPONT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlesztésének átfogó célja a társadalmi, gazdasági és fizikai vetületei
szempontjából az alábbiakban részletezett jövőkép valóra váltása.
Nagykanizsa virágzó gazdasága biztosítja a határon átnyúló térség gazdasági, ipari és kulturális
központjának szerepét betöltő megyei jogú város és térsége lakossága számára a biztos megélhetést
és a fejlett európai régiókéhoz hasonló színvonalú életkörülményeket.
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Az egészséges szerkezetű, fejlett helyi gazdaság dinamikus fejlődésének a húzó erejét a
versenyképes, csúcstechnológiával működő ipari termelő tevékenység jelenti. A városban működő ipari
vállalkozások spektruma nagyságuk szerint a globális versenyben meghatározó jelentőségű
multinacionális nagyvállalatoktól a kis- és közepes méretű vállalkozásokon át a feltörekvő kis létszámú,
prototípusokat gyártó kreatív mérnöki - technológiai - informatikai társaságokig terjed.
Versenyképes ipara révén Nagykanizsa a körülötte lévő, több mint háromszázezres lélekszámú,
határon átnyúló vonzáskörzetének ipari foglalkoztatási központja.
A város iparát meghatározó, magas hozzáadott értéket előállító, magasan kvalifikált munkavállalókat
foglalkoztató üzemei mellett jelen vannak az olyan, hagyományos, illetve tömegtermelést folytató
versenyképes ipari vállalkozások is, amelyek a vidéki településeken viszonylag nagy számban élő,
illetve a városba a fejletlenebb régiókból érkező, kevésbé képzett emberek megélhetését biztosítják
betanított munkásként.
A globális piacra termelő városi iparon belül meghatározó jelentőségű a nagy helyi hagyományokkal
rendelkező világítástechnika - amit a globális piacvezető General Electric képvisel - valamint a jármű- és
gépipar, amelynek vállalkozásai a Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Szentgotthárd által
alkotott Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai Központba tömörülnek. A világpiacon előkelő
pozícióban lévő nemzetközi nagyvállalatok nagykanizsai ipari vállalkozások a Nyugat-Dunántúl déli felét
elfoglaló - a Szombathely és Nagykanizsa pólusok által meghatározott - térség egy határon átnyúló
vonzású és kisugárzású, európai szintű regionális HUB-ot (gazdasági csomópontot) amelynek ugyanúgy, mint a Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai Központnak - Nagykanizsa a déli
pólusa és egyben kapuja a Földközi-tenger közeli kikötői - Rijeka, Trieszt, Velence - a mediterrán térség
gazdag és dinamikusan fejlődő európai térségei (Trieszt, Velence, Milánó, Torino, Lyon, Grenoble,
Toulon, Barcelona városrégiói), valamint a Földközi-tengerről elérhető piacok felé. Rendkívül jelentős
szerepet játszik a városban az olajipar is, amely az olajtermelést szolgálja ki az általa gyártott
technológiai berendezésekkel, és szintén dinamikusan fejlődik a XXI. század olajának - az egészséges
víznek a biztosításával - foglalkozó víztechnológiai berendezések gyártása ugyanúgy, mint a termálvíz
geotermikus energiájának hatékony hasznosításához szükséges eszközök, berendezések előállítása is.
A képet a korszerű környezetvédelmi ipar vállalkozásai egészítik ki.
A globális piac keresletét kielégítő ipari termelő tevékenységek mellett versenyképes ipari vállalkozások
működnek a térség természeti adottságaira és ipari hagyományaira épülő, valamint a várostérség és a
környező régiók népességének igényeit kielégítő iparágakban is, mint a sörgyártás, a faipar, a bútoripar
az építő-, és építőanyag ipar valamint a textilipar.
A térség mezőgazdaságára és vadgazdálkodására, valamint Kiskanizsa nagy hagyományú
zöldségtermelő kertészeteire támaszkodó korszerű élelmiszeripar meghatározó szerepet játszik a
Dunántúl északi felének jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel történő ellátásában.
A világpiacba integrálódó ipari termelő tevékenységhez kapcsolódva jelentős, és dinamikusan fejlődik a
városban a kutatási - fejlesztési (K + F) és innovációs tevékenység, ami a céltudatos fejlesztő munka
eredményeként két féle, egymást erősítő tényező hatására bontakozott ki:
 a jelen lévő fejlett ipari technológiák vonzása következtében,
 a kedvező térszerkezeti pozícióval rendelkező élhető város által biztosított urbanizációs háttér
hatására.
Kiemelkedően kedvező térszerkezeti pozíciójából következően, és ipari fejlődésének eredményeihez is
kapcsolódva Nagykanizsa gazdaságának másik meghatározó ágazata a városban jelentős történelmi
hagyományokkal rendelkező nagykereskedelem és az újraéledéséhez kapcsolódó, a város természetes
logisztikai központi szerepéből adódó logisztikai tevékenység.
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Európai szintű regionális HUB - gazdasági csomópont - szerepének megfelelően Nagykanizsán
található számos magyar és nemzetközi nagyvállalat logisztikai bázisa, dunántúli, magyarországi, illetve
közép - európai gyűjtő - elosztó központja.
Logisztikai központi szerepkörének megfelelően Nagykanizsa Magyarország és a Dunántúl egyik
legjelentősebb kereskedelmi központja, amelynek üzleti kapcsolatrendszere a dinamikusan fejlődő
ázsiai országoktól Oroszországon és Ukrajnán át az Atlanti - óceánig valamint az alpesi és Alpok körüli
régióktól a Földközi-tengeren, a Balti és az Északi-tengeren, továbbá a világtengereken át elérhető
távoli piacokig terjed.
Az ipar, a nagykereskedelem és a logisztika fejlettségének és a lakossági fizetőképes kereslet általuk
biztosított megnövekedésének köszönhetően Nagykanizsán virágzanak a pénzügyi, kiskereskedelmi,
vendéglátási és turisztikai szolgáltatások.
Az ipari és logisztikai befektetések kapcsán a városba látogató és a Nagykanizsán letelepedő külföldi
és hazai menedzsment réteg Magyarország és Nagykanizsa legjobb nagyköveteként működik, és a
saját fizetőképes keresletén kívül további - Nagykanizsai központú - keresletet generál nem csak a
városban elérhető szolgáltatások, de a tágabb térség turisztikai vonzerői és szolgáltatásai számára is, a
Balaton-felvidék nyugati térségének egyedülálló vulkáni hegyeitől és boraitól Keszthely, Hévíz és
Zalakaros attrakcióin át a horvátországi Csáktornya és a szlovéniai testvérváros, Ptuj építészeti és
kulturális öröksége számára is.
A virágzó gazdaság, a fejlett ipar és tercier szektor országos összehasonlításban kiemelkedően magas
szintű foglalkoztatottságot eredményez, ami a várost vonzóvá teszi a bevándorló munkavállalók
számára is, ami további keresletet generál a helyi vállalkozások számára.
A város és tágabb térsége jó minőségű élelmiszerrel történő biztonságos ellátását és
élelmiszeriparának egyik fő forrását biztosítja Kiskanizsa és a megyei jogú város, illetve térsége további
településrészeinek, településeinek hagyományosan magas színvonalú mezőgazdasági és kertészeti
termelő tevékenysége, amelynek termékei a lehető legrövidebb úton jutnak el a város és tágabb
térsége fogyasztóihoz.
A virágzó gazdaság és a gyarapodó lakosság biztosítja a színvonalas, hatékony közigazgatás és
közszolgáltatások fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat.
VIRÁGZÓ KULTURÁLIS KÖZPONT, BEFOGADÓ TÁRSADALOM
Nagykanizsa gazdag, történelmi és nagyvárosi hagyományaira, európai kulturális örökségére épülő,
nyitott, betelepülő munkavállalókat és vállalkozókat befogadó és integráló, szolidáris helyi közösséggel
rendelkező város. A helyi társadalom tagjait a nagykanizsai értékek megőrzésén alapuló erős belső
kohézió kapcsolja össze.
A természetes szaporulat és a pozitív migrációs mérleg következtében a város népessége növekszik.
A virágzó gazdaságnak, a biztos megélhetésnek és a közszféra családbarát intézkedéseinek
köszönhetően a fiatal családok körében magas a gyermekvállalási kedv. A növekvő mértékű
gyermekvállalási kedv valamint a középkorú és fiatal bevándorló munkavállalók letelepedésének
hatására a népesség korosztályi összetétele kedvező, az öregedési index alacsony.
A belső kohézió megteremtésében és fenntartásában, a betelepülők integrálásában nagy szerepük van
a széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgáltatásoknak, amelyek, a nevelés, az oktatás és az
egészségügy területén működnek a városban. Az egészségmegőrző életmód elősegítésére alkalmasan
kialakított városi környezet, a társadalmi kohézió, valamint az egészség megőrzését elősegítő
közösségi és piaci szolgáltatások színvonalas és kiterjedt rendszere az lehetővé teszi az idős
korosztály társadalmi aktivitásának megőrzését. Az egészséges életmód lehetősége, a családok és az
10
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója, Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Készítette: Városfejlesztés Zrt

egyének boldogulását elősegítő közigazgatási, társadalmi és fizikai környezet vonzóvá teszi a városi
életmódot az idősebb és a fiatalabb korosztályok számára egyaránt. Az élhető város befogadó
társadalma vonzó a határon átnyúló térség egész népessége számára, és a virágzó gazdaság mellett
önmagában is elősegíti, hogy a lakosság száma a természetes népszaporulat mellett a bevándorlás
révén, a pozitív migrációs mérleg tartós fennmaradásával is növekedjen. A városi társadalom befogadó
szellemisége és fejlett közösségi szolgáltatási rendszere nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a
megélhetés érdekében az ország kevésbé fejlett régióiból Nagykanizsára érkező munkavállalók és
családjaik rövid idő alatt be tudjanak illeszkedni és integrálódjanak a helyi közösségbe.
A saját lakossága, a térség népessége és a bevándorlók számára egyaránt vonzó városban sikerült
megállítani az elöregedés és a fiatal korosztályok elvándorlásának folyamatát.
A város nem csak a más településekről és kevésbé fejlett régiókból betelepülő jól képzett fiatalok
számára vonzó. A Nagykanizsán született és nevelkedett, máshol egyetemi diplomát vagy tudományos
minősítést szerzett fiatalok közül is sokkal többen térnek vissza mint a korábbi évtizedekben, hogy
szülővárosukban éljenek, dolgozzanak. A fiatal, magasan képzett munkaerő arányának növelését
eredményesen szolgálja a városban folyó egyetemi képzés, amelynek kiemelkedő jelentőségű területe
a városban, illetve térségében folyó ipari termelési, kutatási - fejlesztési, kereskedelmi és vendéglátási
tevékenység emberi erőforrásait nagy arányban biztosító, piacképes tudást adó, gyakorlat orientált
egyetemi szintű gazdasági, kereskedelmi, mérnöki, vendéglátó ipari és turisztikai képzés, amely a
városban a piarista rend jóvoltából 265 éve folyó magas színvonalú gimnáziumi oktatás mellett a
műszaki, gazdasági, kereskedelmi és a turisztikai szakirányban folyó professzionális szintű középfokú
képzésre támaszkodik. Kereskedelmi és ipari központi funkciójának megfelelően Nagykanizsa egyetemi
képzéseit, gimnáziumait és szakközépiskoláit jól megkülönbözteti az ország többi hasonló iskolájától az
angol mellett a többi jelentős európai- és világnyelv - német, olasz, francia, spanyol - valamint a
legjelentősebb nemzetiség és egyben szomszédos ország nyelvének, a horvát nyelvnek a magas szintű
és eredményes oktatása.
A város nevelési, oktatási, közművelődési és kulturális szolgáltatásai a gazdaság és a társadalom
fejlődésével egymást kölcsönösen erősítő kölcsönhatásban - szinergikusan - fejlődnek, és az
urbanizáció magas színvonalú kulturális hátterét biztosítják a gazdaság fejlődéséhez, a
munkahelyteremtő beruházások megvalósításához. Az Önkormányzat a városban élők, vállalkozók és
munkát vállalók közösségével partnerségben gondoskodik az említett városi közösségi szolgáltatások
szín vonalának folyamatos fenntartásáról és emeléséről.
A népesség jelentős és növekvő arányú részét kitevő, a közeli, illetve szomszédos EU tagállamok
nyelveit az angollal együtt jól beszélő, magasan képzett, növekvő számú népesség munkavállalóként
vagy versenyképes vállalkozóként biztosítja a legfejlettebb technológiát képviselő, Nagykanizsán és
várostérségében működő ipari és kereskedelmi nagyvállalatok, kkv-k- és mikro vállalkozások emberi
erőforrásait.
A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik.
A helyi társadalom a szellemi örökségét alkotó egyetemes értékeknek megfelelően gondoskodik
megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű tagjairól is.
Nagykanizsa a határon átnyúló kulturális kisugárzású és vonzású nagyváros szerepét tölti be nyitott és
befogadó társadalma, magas színvonalú oktatási, nevelési, művelődési és kulturális szolgáltatásai
révén is. Oktatási, képzési és továbbképzési intézményeit, programjait a környező megyékből, a
szomszédos és közeli országokból is látogatják a diákok és a képzési programokon részt vevő
felnőttek. Kulturális és művészeti rendezvényei, hangversenyei, színház előadásai, szakmai és
tudományos konferenciái az egész országból, Európából és a távolabbi országokból egyaránt vonzzák
a részvevőket.
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A város kulturális kapcsolataiban az európai országok, a szomszédos régiók és a testvérvárosi
kapcsolatok mellett kiemelkedő szerepük van a nagyon jelentős múltra visszatekintő indiai
kapcsolatoknak.
VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET
A vonzó városi környezet megteremtésének alapvető célja a gazdaságfejlesztés és a társadalmi
fejlődés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása.
Nagykanizsa kimagaslóan jó minőségű városi környezete vonzza mindazokat, akik nagy múltú,
ugyanakkor az urbanizáció legmodernebb vívmányait felvonultató, élhető városban szeretnének élni,
munkát vállalni, vállalkozni, tanulni vagy dolgozni.
A határon átnyúló térség ipari, kereskedelmi és kulturális központjának szerepét betöltő nagyváros
szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezetet alkotó épített városi szövetével,
zöldfelületeivel és egészséges levegőjével olyan városi környezetet biztosít, amelyben közismerten jó
élni. A városi szövet és a természeti környezet, valamint a közösségi, illetve piaci alapon működő
szolgáltatások a nevelés, az oktatás, a művelődés, a kultúra, az egészségügyi ellátás, a rekreáció és a
sport területén együttesen olyan magas színvonalú, jó minőségű urbanizációs hátteret jelentenek, ami a
városban élő, vállalkozó, munkát vállaló, tanuló és különböző ügyeit intéző népesség minden
alkotóelemének igényeit magas színvonalon kielégíti.
A város központi részei felújított, esztétikus városi környezetben korszerű, változatos igényeket
kielégítő lakásállománynak adnak helyet, és a legkorszerűbb színvonalú fizikai kereteket nyújtják a
város országhatáron túl nyúló gazdasági és kulturális kisugárzását a tercier szektorban biztosító
szolgáltatások számára is. A legújabb - piaci, illetve közösségi - szolgáltatásokat nyújtó létesítmények
és lakások jelentős része a városközpont város rehabilitációs akcióterületén, a korábbi barna mezős,
szlömösödő, illetve alulhasznosított területeken és a lakótelephez csatlakozó, korábban beépítetlenül
hagyott lakóterületen, illetve kertvárosi beépítésben épült.
A Belvárosban, a városközponti, illetve belső városrészekben működő, a határon átnyúló tágabb
várostérség igényeit is kielégítő magas szintű közösségi és piaci szolgáltatások könnyen és gyorsan
elérhetőek az összes városlakó számára.
A város lakásállománya korszerű, energiatakarékos, hatékony energiafelhasználású lakásokból áll,
amelyek energiaellátásában jelentős szerepet játszanak a megújuló energiák.
A lakásállomány döntő hányadát kitevő saját tulajdonú (a lakás használójának saját tulajdonában lévő)
lakások mellett jelentős a korszerű, olcsó rezsijű önkormányzati, illetve vállalati vagy intézményi, illetve
befektetői tulajdonú bérlakás állomány is, amely többek között a más településről a városba érkező
munkavállalók lakhatási igényeinek kielégítését is biztosítja.
A városközponti városrészek, a rehabilitált lakótelepek és a magas színvonalú zöldövezeti
lakókörnyezetet biztosító kertvárosok jó minőségű, nagy értékű és változatos lakásállománya
legkülönbözőbb nagyságú és fajtájú lakások iránti kereslet kielégítésére alkalmas a jól működő helyi
lakáspiac körülményei között.
A város egész területét átszövő nagy kiterjedésű, ápolt és korszerűen berendezett zöldfelületek és
rekreációs területek, a hozzájuk szervesen kapcsolódó korszerű sportlétesítményekkel magas
színvonalú fizikai keretek között nyújtanak lehetőséget a szabad idő aktív és az egészség megőrzését
elősegítő eltöltésére az összes korosztály számára a legfiatalabbaktól a legidősebbekig.
A városi levegő tisztaságának megőrzését a kiterjedt zöldfelületek és a tehermentesítő elkerülő út
mellett az is elősegíti, hogy a várost átszelő villamosított vasútvonalakra építve integrált elővárosi vasúti
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közlekedési rendszer kapcsolja össze a város legfontosabb munkahelyi övezeteit - a Belvárost, a
városközponti városrészeket, a hagyományos és új ipari területeket - a Funkcionális Várostérség
településeivel valamint a vasútvonalak mentén fekvő városrészekkel, kertvárosokkal, ami szintén
elősegíti a személygépkocsi forgalom alacsony intenzitását.
A városi lakosság számára az integrált közösségi közlekedési rendszer részét képező helyi érdekű
vasutak és a várost behálózó kerékpárutak rendszere mellett a nulla, illetve rendkívül alacsony
emissziójú közlekedési eszközöket alkalmazó, városon belüli közúti közösségi közlekedési rendszer
biztosítja, hogy a városi lakások - munkahelyek - szolgáltatások helyszínei között személygépkocsi
nélkül is a lehető legtöbben tudjanak kényelmesen és energiatakarékosan közlekedni.
A térség településein lakók számára a lakóhelyük és a városi munkahelyek, illetve szolgáltatási
létesítmények közötti kényelmes és gyors közlekedést az integrált térségi közösségi közlekedési
rendszer teszi lehetővé, ami a város integrált közösségi közlekedési rendszeréhez illeszkedik.
A város kertvárosi városrészeinek külterületein, valamint a Funkcionális Várostérségben működő
őstermelők és mezőgazdasági vállalkozások, valamint a helyi feldolgozók rövid csatornás értékesítési
rendszerben, helyben termelt, garantáltan egészséges, megfizethető áru élelmiszerrel látják el a város
lakosságát.
A vízminőség védelmi és vízügyi beruházások eredményeként garantált a lakosság ellátása
egészséges ivóvízzel.
A város minden lakóterületéről mindenki számára kényelmesen és gyorsan elérhetőek a városi
szolgáltatások és a munkahelyek területei az integrált közösségi közlekedési rendszer korszerű,
környezetkímélő eszközeivel ugyanúgy, mint a kerékpárosok számára kerékpárral. Ezt a közlekedési
rendszert egészítik ki a Belvárost és a városközponti városrészeket behálózó és a környező rekreációs
területekkel is összekapcsoló gyalogos útvonalak, sétáló utcák, sétányok.
Az egészséges és esztétikus fizikai és természeti környezetet nyújtó, színvonalas közösségi és piaci
szolgáltatásokat, valamint egészséges élelmiszer- és vízellátást biztosító város az urbanizáció másfél
évszázaddal korábbi hőskorához hasonlóan kedvelt lakóhely, amelynek értékes lakásai a városközponti
városrészek, kertvárosok és lakótelepek piaci szegmenseiben egyaránt keresettek. A város értékei és
vonzerői táplálják a városi élet, a városi lakhatás iránti igényt és az egyre értékesebbé váló városi
ingatlanok iránti erős fizetőképes keresletet, ami piaci oldalról támogatja a kompakt város kialakítása
érdekében önkormányzati oldalról megtörtént sikeres erőfeszítések eredményes folytatását.
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1.2. Nagykanizsa jövőképe térségi szerepére vonatkozóan
NAGYKANIZSA
FUNKCIONÁLIS
VÁROSTÉRSÉGÉNEK
FOGLALKOZTATÁSI
ÉS
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJA, GAZDASÁGI, KULTURÁLIS CENTRUMKÉNT TÁGABB,
HORVÁTORSZÁGBA IS ÁTNYÚLÓ VONZÁSKÖRZETTEL RENDELKEZIK, ÉS EZÁLTAL EGY
HATÁRON ÁTNYÚLÓ, NAGYVÁROS HIÁNYOS TÉRSÉG SZÁMÁRA A KÖZPONTI NAGYVÁROS
SZEREPÉT TÖLTI BE.

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése
Minden más emberi tevékenységhez hasonlóan a településfejlesztést is az adott tevékenységet végzők
kultúrája vezérli, így a tevékenységet meghatározó konkrét településfejlesztési elvek hierarchikus
rendszerének csúcsán is azok a kultúránkat meghatározó, egyetemes értékekből származó alapelvek
helyezkednek el, amelyek Nagykanizsa fejlesztését is vezérlik.
A gyakorlati elvek hierarchiájának csúcsán az EU 2020 stratégiájának fejlesztési célkitűzéseit
meghatározó alapelv áll:
a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés előmozdításának elve.
A szorosan vett településfejlesztési szakmai módszertanból adódó elveket az Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának módszertanára és alapvető településfejlesztési szakmai
szempontjaira vonatkozó hatályos szakpolitikai útmutatást a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által 2009. január 28-án
kiadott "Városfejlesztési kézikönyv, Második, javított kiadás" című iránymutatása alapozza meg (a
továbbiakban: Városfejlesztési kézikönyv), amelyre a BM által a megyei jogú városok számára az ITS
készítéséhez kiadott útmutató is visszahivatkozik, mint módszertani alapdokumentumra.
A Városfejlesztési kézikönyv a városfejlesztés fogalmát az ITS készítése szempontjából az említett
magasabb szintű elvekkel teljes összhangban az alábbi módon határozza meg.
"A jelen kézikönyv alkalmazása szempontjából a „városfejlesztés” a városi szövet egy új vagy megújult
darabjának előállítását jelenti. Ezen belül a városi szövet egy megújult darabjának előállítását nevezi
jelen kézikönyv „városrehabilitációnak”.
A városi szövet az épületek és az épületek által alkotott épített terek együttese, a helyi társadalom
életének és működésének fizikai kerete – a városi élet anyagi hordozója. Az előzőekben értelmezett
városi szövet és a város társadalmi és gazdasági élete összefüggő rendszert alkot, melynek elemei
kölcsönösen hatással vannak egymásra és együttesen, összefüggésükben határozzák meg a városi
élet minőségét és a város versenyképességét, attraktivitását.
A városfejlesztés és a városrehabilitáció keretében történő fizikai beavatkozások a városi szövet fizikai
átalakítására irányulnak a városi élet fizikai feltételeinek javítása érdekében. A városfejlesztés
eredményeinek eredményessége, különösen mind társadalmi, mind gazdasági értelemben vett
fenntarthatósága érdekében a fizikai beavatkozások mellett, azokhoz szorosan kapcsolódva - az esetek
döntő többségében a városi élet nem fizikai (társadalmi, gazdasági, kulturális, stb.) körülményeinek
átalakítására irányuló tevékenységek megtervezésére és végrehajtására is szükség van.
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Különösen igaz ez a városrehabilitációs célú beavatkozások esetén, ahol a fenti kölcsönhatások hosszú
idő alatt kialakult rendszere következtében pusztán a fizikai körülmények megváltoztatása rendszerint
csak részben vagy rosszabb hatásfokkal eredményezi az életminőség és versenyképesség tényleges
javulását."
Az említett átfogó alapelveket konkretizálva a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia szempontjából a településfejlesztési alapvető szakmai elvei az
általánosaktól a konkrétabbak felé haladva a következők:
1. A városfejlesztés célja a szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet
létrehozása.
2. A városi környezet az épített városi szövetből és a természeti környezetből tevődik össze.
3. A városfejlesztés elősegíti az építészeti örökség integrált védelmét.
4. A városfejlesztés és városrendezés egymásra van utalva, ugyanannak az összefüggő rendszert
alkotó egésznek az egymást kölcsönösen kiegészítő dimenziói.
5. A városfejlesztési tervezés alapozza meg, és orientálja a városrendezést.
6. A város fejlesztését a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésével kell
megvalósítani.
7. A fenntartható városfejlesztés fizikai dimenziójában a kompakt, energiatakarékos, a környezet
szennyezését a lehető legkisebb mértékben előidéző településszerkezet és városi szövet
kialakításának elvét kell követni.
8. A városi lakóterületek további szétterülése nem folytatódhat tovább a megkezdett és
abbamaradt lakóterületi fejlesztések befejezését követően.
9. A sikeres gazdaságfejlesztés alapvető jelentőségű a fenntartható városfejlesztés
szempontjából.
10. A városfejlesztés a munkahelyteremtő beruházásokhoz szükséges fizikai és építési jogi
előfeltételek megteremtésével, valamint a befektetők és a lakosság számára vonzó városi
környezet kialakításával és a bevándorló munkavállalók lakhatási igényeinek kielégítését
szolgáló olcsó és jó minőségű bérlakás állomány kialakításának előmozdításával segíti elő a
sikeres gazdaságfejlesztést.
11. A gazdasági növekedés következtében a tercier szektor létesítményei és a több lakásos
épületekben kialakítható városi lakások építése iránt jelentkező újabb építési igényeket a város
intenzívebb beépítésű központi részein és lakóterületein meglévő, illetve feltárható építési
lehetőségek kihasználásával, valamint a jövőképnek megfelelő kertvárosi fejlesztésekkel kell
kielégíteni.
12. A nagyléptékű zöld mezős ipari beruházások koncentrált megvalósításának az autópályához és
az ipari parkhoz közvetlenül vagy a városközpontot tehermentesítő úttal kapcsolódó területeken
kell történnie.
13. A barna mezős, szlömösödő illetve alulhasznosított városi területek rehabilitációját elő kell
segíteni, az önkormányzati tulajdonú területeken ennek érdekében az Önkormányzatnak az
operatív városfejlesztés eszközeivel is be kell avatkoznia.
14. A város vonzerejéhez jelentősen hozzájáruló, az egészséges városi környezet egyik
meghatározó alkotóelemét jelentő zöldfelületi rendszer minőségi továbbfejlesztését a
városfejlesztésnek elő kell segítenie az ennek érdekében szükséges fejlesztéseket komplex
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15.
16.
17.

18.

projekt csomagokba integrálva, amelyek a komplex városrehabilitációt, az egészség
megőrzését, a rekreációs és sporttevékenységek fejlesztését szolgálják.
Biztonságos hozzáférés az infrastrukturális rendszerekhez mindenkinek.
2030-ra a közúti tranzit forgalmat a várost övező tehermentesítő elkerülő utakon kell elvezetni a
város mellett
A városon belül az élhető városi környezet kialakítását elősegítő környezetkímélő integrált
közösségi közlekedési rendszer és az alternatív közlekedési módok fokozott alkalmazását kell
támogatni a személygépkocsival történő közlekedéssel harmóniában.
A város vasúti csomópont szerepéből adódó lehetőséggel élve a személyszállításban a határon
átnyúló FVT-et kiszolgáló elővárosi jellegű, kötött pályás integrált közösségi közlekedési
rendszer kialakítását kell elősegíteni; az áruforgalomban pedig a vasúti fejlesztésekkel a helyi
ipar és gazdaság fejlesztését kell előmozdítani a határon átnyúló regionális
kapcsolatrendszerbe integrálva.
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2. Célok
2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó célok és a részcélok kapcsolata
2.2. A jövőkép, az átfogó célok és a részcélok kapcsolata
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VONZÓ VÁROSI
KÖRNYEZET

VIRÁGZÓ KULTURÁLIS
KÖZPONT,
BEFOGADÓ
TÁRSADALOM

VIRÁGZÓ IPARI,
KERESKEDELMI
KÖZPONT

RÉSZCÉLOK
Az ipar fejlesztése új befektetésekkel, zöldmezős és barna mezős
beruházásokkal a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése
érdekében
A logisztika, a nagykereskedelem, valamint a határon átnyúló vonzerőt
biztosító nagyvárosi szolgáltatások és kiskereskedelem fejlesztése új
befektetésekkel a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése
érdekében
A hagyományos iparágak és az élelmiszeripar fejlesztése, a meglévő
ipari vállalkozások fejlődése előtt álló akadályok lebontása a térség
gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében
A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I) tevékenység fejlesztése
Nagykanizsa és térsége turizmusának fejlesztése a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében
Kiskanizsa, a falusias városrészek és a várostérség mezőgazdasági
termelésének fejlesztése
A jó minőségű, biztonságos helyi élelmiszerrel történő ellátás rövid
csatornás rendszerének kialakítása
A természetes népszaporulat és a bevándorlás eredményeként egyaránt
növekvő számú, gyarapodó népesség
Nagykanizsa és térsége társadalmi kohéziójának erősítése
A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás, egészségügy,
kultúra, művelődés és sport területén
A fiatal, magasan képzett munkaerő megtartása, arányának növelése
Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnök-, menedzser-, és turisztikai
képzésképzés mérnökképzés
A bevándorló népesség integrációja
A város és térsége hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli
népességének visszavezetése a munka világába
A befektetők, valamint a Nagykanizsán élők, vállalkozók és munkát
vállalók számára vonzó, szép, egészséges, kényelmesen használható
városi környezet kialakítása a gazdaságfejlesztés urbanizációs
előfeltételeinek biztosítása érdekében
Az építészeti örökség integrált védelme, a városközpont, valamint a
barna mezős és szlömösödő városi területek rehabilitációja
A közcélú létesítmények és a városi lakásállomány energetikai
megújítása, energiahatékonyságának növelése
Heterogén összetételű, gazdaságos üzemeltetésű bérlakás állomány
kialakítása a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó és a szociális jellegű
lakhatási problémák megoldása érdekében
A város és határon átnyúló térsége jól működő, integrált, közösségi
közlekedési és áruszállítási rendszerének kialakítása, kerékpárút
hálózatának fejlesztése
A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése
A város és a funkcionális várostérség harmonikus fejlesztése, az
egészséges környezet és ivóvíz fenntartható biztosítása

*FVT: Funkcionális Várostérség

1. szakmai elv
2. szakmai elv
3. szakmai elv
4. szakmai elv
5. szakmai elv
6. szakmai elv
7. szakmai elv
8. szakmai elv
FVT*

2.2.1. A jövőkép, az átfogó célok és a részcélok kapcsolata a településfejlesztési elvekkel

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes városrészekre
NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK LEHATÁROLÁSA
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Nagykanizsa városrészeinek következő 15-20 évre szóló hosszú távú jövőképe röviden az alábbiakban
fogalmazható meg:
1.

Városközpont
Magyarország tengeri kapujának újjászületett, élettel teli belvárosa, minőségi vendéglátóhelyekkel és üzletekkel, a nagyvárosias hangulatú városi életet kedvelő szegényebbeknek és
tehetősebbeknek, fiatalabbaknak és idősebbeknek szép, egészséges és kényelmesen
használható otthont nyújtó városi környezettel.
A korábbi városközponti városrész kibővült, a városfejlesztés és a városrehabilitáció
eredményeként a megújult és kibővült városközpont magas minőségű városi szövete magában
foglalja északon a Dózsa György úti egykori laktanya rehabilitált épületegyüttesét, délen a
Belvároshoz szervesen kapcsolódó Sétakert zöldterületét és a MAORT lakónegyed felújított
kertvárosi lakóépületeit is, amelyek a XX. századi magyarországi modern építészet értékes
építészeti örökségét képezik.

2.

Északi és észak-keleti városrész
A 7-es számú főútvonaltól északra, az M7-es autópálya mentén, a város kapujában
Nagykanizsa és a Nyugat - Dunántúl déli részének modern technológiai központja terül el,
amely a Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ipari létesítményeinek és más
versenyképes ipari vállalkozásoknak ad otthont. Tőlük délre kereskedelmi és vegyes, illetve
lakó funkciójú városi övezetek találhatóak.

3.

Keleti városrész
A feltörekvő fiatal és fiatal középkorú munkavállalók, családok, kényelmes városi életre vágyó
idős emberek közkedvelt otthona egy európai nagyvárosi lakónegyed színvonalas városi
környezetével és szolgáltatásaival.

4.

Déli városrész
Közkedvelt, klasszikus kertváros a tágabb térség legszebb városi parkjával, a helyreállított
Sétakerttel a városközponthoz kapcsolódó északi póluson, rendezett jó minőségű
lakókörnyezet és szociális lakások a hátrányos helyzetűek számára a déli póluson, rendezett,
működő ipari, gazdasági területekkel a két pólus között.

5.

Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrész
A jómódú népesség által is kifejezetten keresett új kertváros Szabadhegyen a város
legattraktívabb és legfrekventáltabb rekreációs területével, nemzetközi vonzású,
csúcskategóriás
wellnessés
termálturisztikai
szállodai
szolgáltatásokkal,
sportlétesítményekkel a Csónakázó-tó körül.

6.

Kiskanizsa és Bajcsa városrész
A Dunántúlt friss zöldséggel, gyümölccsel ellátó, termálvízzel fűtött üvegházas kertészetek
városrésze, európai nívójú települési környezettel és helyi szolgáltatásokkal

7.

Miklósfa - Bagola városrész
Egyfajta nagykanizsai „Lővérek” népszerű természet közeli, jó levegőjű, csendes városrésze a
Csónakázó-tó déli szomszédságában.
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8.

Palin és Korpavár városrész
Palin elegáns kertes, családi házas negyed a város legnagyobb munkahelyi övezete közelében,
Korpavár az ipari, logisztikai létesítményekben dolgozó munkavállalók családi házas
településrésze.
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3. Kiinduló adatok további tervezési feladatokhoz
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
3.1.1. Társadalmi, gazdasági adatok
Nagykanizsa egy több mint 235.000 népességszámú, megyehatáron és országhatáron átnyúló térség
gazdasági, foglalkoztatási és szolgáltatási központja, az említett határon átnyúló térség nagyvárosának
szerepét tölti be. A megyei jogú várossal szomszédos kistérségek és a Nagykanizsa vonzáskörzetében
lévő települések nagy része súlyos problémákkal küszködik a demográfia, a népesesség, a nemzetiségi
összetétel, a képzettség szempontjából.
Népesség
Nagykanizsa Zala megye legnagyobb kiterjedésű települése, s Zalaegerszeg után a második
legnépesebb helysége. 2011-ben 49 ezer fő élt Nagykanizsán. 2000 és 2011 között 3207 fővel
csökkent a város népessége, ami a kedvezőtlen népmozgalmi, illetve vándormozgalmi folyamatok
együttes következménye. Nagykanizsa népsűrűsége szintén mérséklődött, 2011-ben egy
négyzetkilométeren 330-an éltek. Ezen időszak alatt 4889 gyermek született és 7098-an haltak meg a
településen, s a vándorlási mutató is 1859 fős negatívumot mutatott. Ez utóbbi az agglomerációs
folyamatokkal is magyarázható. A halálozások száma minden évben felülmúlta az élveszületésekét. A
természetes népmozgalmi folyamatokon kívül a vándormozgalom alakulása is hozzájárult a
lakónépesség számának csökkenéséhez. 2004 és 2007 kivételével minden évben többen hagyták el a
várost, mint ahányan beköltöztek oda.
A város korfái jól szemléltetik a népesség életkor szerinti összetételében bekövetkezett, hosszabb ideje
hazánkban és az európai országokban is jellemző szerkezeti változásokat. A korfa egyre karcsúsodik,
kisebb lett a fiatal és egyre nagyobb az idősebb népesség száma és aránya, mely a város elöregedő,
hosszabb távon fogyó népességére utal. 2011. október 1-jén a népesség mindössze 13%-a volt 14
éves illetve annál fiatalabb, miközben a 65 év felettiek aránya elérte a 17%-ot. A munkaerőpiaci
szempontból aktívnak számító 15–64 évesek a város lakosságának héttizedét alkották 2011-ben. Az
ezredfordulót követően a három fő korcsoport létszáma és megoszlása az idősek felé tolódott, ami az
öregedés gyorsuló folyamatát jelzi. Az aktívak eltartási terhei módosultak a népesség életkor szerinti
összetételében bekövetkezett változások hatására. A gyermekek eltartottsági rátája csökkent,
ugyanakkor az időseké nőtt. Mindezekből adóan az öregedési index jelentősen megemelkedett.
2001. évi népszámlálás adatait bázisul véve 2011-re Nagykanizsa lakónépessége csökkent, a
háztartások száma ellenben nőtt. A megyeszékhelyen a 2011. októberi népszámlálás időpontjában 21,2
ezer háztartást tartottak számon. Kétharmados arányt képviseltek az egy vagy több családot magukba
foglaló ún. családháztartások. A családháztartások túlnyomó része egyetlen családból állt, számuk egy
évtized alatt alig változott. A csekély két- vagy több családból álló háztartások száma azonban fogyott
ugyanezen időszakban. Az ún. nem családháztartások száma bővült, amit a döntő részüket képviselő
egyedülállók számának emelkedése eredményezett. Mindez a házasodási életkor kitolódásával, a
házasságkötési kedv csökkenésével és a lakosság elöregedésével magyarázható. A háztartás mellett a
társadalom alappillérét a család alkotja. 2011-ben Nagykanizsán 14 ezer család élt kevesebb, mint egy
évtizeddel korábban. A családok összetétele nem változott nagymértékben, döntő többségüket a
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párkapcsolatban élők tették. Ezen belül azonban a házasodási kedv csökkenésének köszönhetően nőtt
az élettársi kapcsolaton alapuló családok száma, aminek eredményeként jelentősen csökkent a
házaspár családok száma. A jóval gyakoribbá váló válások következtében az egy szülő gyerekkel
típusú családok előfordulása megnövekedett. A családokénál nagyobb mértékű volt a családon belül
élő gyermekek létszámának csökkenése. Az elmúlt évtizedben a népesség iskolázottságának
színvonala az iskolarendszer és a társadalmi és munkahelyi elvárások folyamatos változásainak
köszönhetően egyre kedvezőbb képet mutat. A városban többnek volt egyetemi vagy főiskolai
végzettsége, mint egy évtizeddel korábban. A 7 éves és idősebb népesség több mint fele rendelkezett
középfokú végzettséggel, ezen belül nőtt az érettségizettek aránya 2001-hez képest. Az említett
népesség egynegyede 8 általános iskolai végzettségű. Csökkent azok száma, akik az általános iskola
8. osztályát sem fejezték be. A 15 évesek és idősebbek 97%-a befejezte az általános iskolát. A 18
évesek és idősebbek fele legalább érettségizett. A férfiak és nők közötti különbség tíz év alatt tovább
nőtt utóbbiak javára. A 25 éves és idősebb népesség 17%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel,
amely jelentősen felülmúlta az egy évtizeddel korábbit. Ezen belül a nők helyzete alakult kedvezőbben,
míg 2001-ben az egyetemi és főiskolai végzettségűek között magasabb volt a férfiak aránya, 2011-ben
már a nők között több a diplomás.
Foglalkoztatás
A 2001. és a 2011. évi népszámlálás Nagykanizsára vonatkozó gazdasági aktivitás adatai is jól
szemléltetik a társadalmi-gazdasági környezet változásait, de egyben jelzik a népesség
korstruktúrájának átrendeződését is. A demográfiai folyamatok az időskorúak népességen belüli
arányának erőteljes növekedését, az eltartottakénak csökkenését eredményezték. Az inaktív keresők
számának, arányának alakulására még ezek mellett a nyugdíjba vonulás szabályainak módosítása is
hatást gyakorolt. A városban nőtt az inaktív keresők népességen belüli hányada. A megyei jogú
városban a 2011. évi cenzus időpontjában kevesebben rendelkeztek munkajövedelemmel, mint tíz
évvel korábban. A háttérben minden esetben a korösszetétel változása húzódott meg. A
gyermekkorúak számát mindenütt jellemző csökkenés mellett azonban Nagykanizsán nem következett
be az idősebb aktív korúak növekedése. A foglalkoztatottak számának csökkenése ellenére, a
foglalkoztatási arány a népesség fogyása következtében a korábbi cenzushoz viszonyítva
összességében nem változott a városban. A korábbinál többen kerestek munkát, de a munkaerő-piacon
már nemcsak az álláskeresők számának emelkedése jelentett gondot, hanem egyre inkább a tartósan
munka nélkül lévők arányának és a pályakezdő állástalanok számának erőteljes növekedése is.
Nagykanizsán a 2011-ben a foglalkoztatottak száma meghaladta a 21 ezer főt, amely kevesebb volt a
2001. évi teljes körű összeírás adatához képest. A foglalkoztatási arány elhanyagolható mértékben
emelkedett a városban. Ugyanakkor a munkanélküliek száma közel egyötödével nőtt. A 2001. évi
cenzushoz képest a 20–29 éves korcsoportban jelentősen megugrott a munkanélküliségi ráta értéke. A
gazdaságilag nem aktív népesség egy évtized alatt nagyobb arányú csökkenést mutatott, mint az
aktívak. A gazdaságilag aktív népesség aránya a férfiak között 54, a nők körében 44%-ot mutatott. A
nők munkanélküliségi rátája magasabb, a foglalkoztatás szintje alacsonyabb volt a férfiakénál. A
gazdaságilag nem aktív népesség számának nemenkénti megoszlása ugyancsak eltérő képet mutatott.
A nyugdíjban, járadékban részesülő nők, az azonos nemű népesség jóval nagyobb hányadát
képviselték, mint a férfiak. A nyugdíjasok, járadékosok köre Nagykanizsán mindkét nem esetében jóval
nagyobb szeletet képviselt, mit országosan. Az intézményi munkaügyi adatok szerint 2011-ben a
városban mintegy 14.200-an álltak alkalmazásban.
A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti megoszlását tekintve az iparé a vezető szerep. Ágazatai
közül Nagykanizsán a még mindig 3 ezer főnél többet foglalkoztató gép, gépi berendezés gyártása
foglalta el az első helyet, megelőzve az egyéb feldolgozóipart és a járműgyártást. A szolgáltatások
közül a sor elején az oktatás és az egészségügyi, szociális ellátás állt. Súlyuk 2010-hez viszonyítva
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emelkedett. A fogyó létszámú kereskedelemben mintegy ezer fő dolgozott. Emellett a szállítás,
raktározás biztosított nagyobb számban munkalehetőséget a városban és 2011-ben a létszám
folyamatos fogyása ellenére is több mint ezer főt alkalmazott. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatásban
nyújtott szerepük még ekkor is számottevő volt, a három év távlatában a kereskedelem, a szállítás,
raktározás is veszített súlyából és létszámából, miközben a kisebb körnek munkát adó közigazgatásé
és szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásé kismértékben nőtt. Az adminisztratív és szolgáltatást segítő,
valamint az építőipari tevékenységet végzők száma egyaránt csökkent, miközben az ingatlanügyletek
területén jelentős arányú létszámbővülés történt.
Nagykanizsán a foglalkoztatottak háromnegyede a versenyszférában, 23%-a a költségvetési szerveknél
és intézményeiben, több mint 340 fő nonprofit szervezeteknél dolgozott. A helyi költségvetési szerveket
nem számítva a foglalkoztatottak 73%-ának a legalább 250 fős szervezetek adtak munkát. Az 50–249
fő közötti közepes szervezeteknél a munkavállalók 17%-a dolgozott, míg az ennél kisebbek csak közel
240 főt alkalmaztak.
2012 végén a Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, Nagykanizsán az egy évvel korábbinál több
álláskereső szerepelt a nyilvántartásokban. A szezonalitást figyelembe véve az év elejét és az utolsó
hónapot többnyire mindig magasabb munkanélküliségi szint jellemezte, míg a május–október közötti
hónapok között alacsonyabb értékek között változott. Mindezt nagyrészt a mezőgazdaságban, az
építőiparban beinduló intenzívebb szezonális jellegű munkák, más oldalról az idegenforgalmi főidény
kezdete magyarázza, ősszel pedig a tanulók nagyobb számú regisztrációs igényének megjelenése van
rá nagyobb hatással. A 2010-ben indított közmunkaprogramok a foglalkoztatottság növelésén keresztül
ugyancsak befolyást gyakoroltak a munkanélküliségi helyzet alakulására. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy
2010-et követően is tovább folytatódott a munkanélküliségi szint mérséklődése. A 180 napnál
folyamatosan hosszabb ideig állás nélkül lévők száma tizenegy év alatt az összes munkanélküliéhez
képest jóval nagyobb arányban emelkedett. Összehasonlítva a foglalkoztatottakkal, a regisztrált
álláskeresőkre a legfeljebb általános iskolai végzettségűek magasabb, ugyanakkor a diplomások kisebb
aránya jellemző. 2000-hez viszonyítva a középfokú iskolát végzettek részaránya számottevően
csökkent és ez a tendencia érvényesült 2011– 2012 között is. A regisztrált álláskeresők korcsoportos
megoszlása alapján elmondható, hogy számottevően csökkent az idősebb aktív korúak csoportjába
tartozó 41–55 évesek, ezen belül is elsősorban a 46–55 év közöttiek aránya. A többi összevont
korcsoportban növekedést regisztráltak.
2011. évtől jelentősen megnövekedett a közfoglalkoztatás iránti érdeklődés az álláskeresők körében és
a közfoglalkoztatók köre is tovább bővült. Az önkormányzatokon kívül egyházak, civil szervezetek és
kisebbségi önkormányzatok is bekapcsolódtak a közfoglalkoztatásba. A közfoglalkoztatás többnyire
fizikai munkakörökben történt, alacsony iskolai végzettségű helyi álláskeresők foglalkoztatásával.
Vállalkozások
A rendelkezésre álló legutolsó adatok szerint 2011-ben 3422 Nagykanizsai székhelyű vállalkozás
működött. A vállalkozás-sűrűség magas, a városban minden négyzetkilométeren átlagosan 23
vállalkozás működött. A vállalkozási aktivitás mutatója valamivel kedvezőtlenebb. 2011-ben a
nagykanizsai szervezetek 57%-a egyéni, 43%-a társas formában működött. A társaságok több mint fele
működött kft szervezeti keretei között, a bt-k hányada pedig egyharmadot tett ki. Az általában nagyobb
szervezetméretet feltételező, jelentősebb tőkét koncentráló részvénytársaság minimális hányadot
képviselt.
A szervezetek zöme kis- és középvállalkozás, azon belül is túlnyomó részben mikrovállalkozás. 2011ben 18 középvállalkozás, s csupán 7 nagyvállalat folytatott tevékenységet a városban. Utóbbiak közül
három 250–499 fővel működött, további négy pedig 500-nál is több munkavállalót foglalkoztatott. A
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város legjelentősebb foglalkoztatója a General Electric, amely egyúttal Magyarország legnagyobb
foglalkoztatója és globális piacvezető nemzetközi nagyvállalat is. Globális piacvezető versenyképes
nemzetközi nagyvállalatként a GE jelenléte Nagykanizsán a Nyugat-Dunántúli Régió és Nagykanizsa
MJV iparának és gazdaságának fejlesztése szempontjából potenciálisan ugyanolyan jelentőségű, mint
az Audi megtelepedése, jelenléte és fejlődése a régió északi pólusán Győr Megyei Jogú Városban. A
további nagyvállalatok közül a létszám-kategóriák tekintetében DKG-EAST és a ROTARY mellett a
közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásába sorolt Dynamic Technologies Hungary Kft. és a
Zalaerdő Erdészeti Zrt. a legnagyobb foglalkoztatók. Emellett a bútorgyártó KANIZSA TREND Kft., a
mérőműszergyártással foglalkozó HONEYWELL Hőtechnikai Kft. és a HEAT-GÁZGÉP Gázipari
Gépgyár Kft. tartozott a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok közé.
A vállalkozások ágazati struktúrája jól jelzi a város adottságait, lehetőségeit. Annak ellenére, hogy az
iparba sorolt vállalkozások hányada nem mutat lényeges eltérést, e terület vezető szerepet tölt be a
foglalkoztatásban és jövedelemtermelésben. Közel ugyanennyien tevékenykedtek az építőiparban is. A
legtöbb vállalkozás kereskedelmi, valamint tudományos és műszaki területen működött. A kereskedelmi
és az egyéb különféle szolgáltatást végző vállalkozások nagyfokú elterjedtségét a város földrajzi
fekvéséből adódó tranzitforgalom, határmenti, illetve Balaton közeli vendégforgalom, s
bevásárlóturizmus indukálja. A városban a szolgáltatási szféra az átlagosnál is nagyobb súlyú.
Nagykanizsa város a külföldi befektetők számára vonzó célpontot jelent. Az általánosan megfigyelhető
jellemzőkhöz hasonlóan az itteni székhelyű külföldi érdekeltségű vállalkozások esetében is a
kizárólagos külföldi irányítás a leggyakoribb. A külföldi tőke megoszlását illetően is hasonló különbség
látható, az állomány több mint kétharmada kizárólag külföldi, kevesebb mint egyharmada a
többségében külföldi tulajdonban lévő vállalkozásokban összpontosult. A városban bejegyzett külföldi
érdekeltségű vállalkozások döntő része három gazdasági ágban, az iparban, valamint a kereskedelem,
gépjárműjavítás és az ingatlanügyletek területén tevékenykedett. A külföldi tőke alapvetően az ipari
szervezetek működését szolgálta. Ágazatai közül a feldolgozóiparban koncentrálódott az ipari
befektetések közel háromnegyede, további negyede pedig a bányászatban összpontosult. A külföldi
tőke a város gazdaságában betöltött jelentős szerepét jól mutatja, hogy a korábban említett hét
meghatározó szervezet közül egy bányászatban, valamint négy feldolgozóiparban bejegyzett tartozott a
külföldi érdekeltségű vállalkozások körébe.
Főbb gazdasági ágazatok jellemzői
A gyenge termőképességű talajok miatt kedvezőtlenek a szántóföldi növénytermelés feltételei, az
állattartás pedig a jövedelmezőség visszaesése és a fogyasztási szokások változása következtében
veszítet a szerepéből, így Nagykanizsán a mezőgazdaság gazdaságban betöltött súlya a többi
szektorhoz viszonyítva meglehetősen alacsony. A termelők értékesítési lehetőségeit nehezíti az is,
hogy a város tradicionális élelmiszeripari vállalkozásai megszűntek. A gyümölcstermeléssel és
szőlészettel túlnyomórészt egyéni gazdaságok foglalkoznak, elsősorban saját szükséglet kielégítésére
céljából. Kiskanizsát ugyanakkor a város éléskamrájának nevezik, itt történelmi hagyománya van a
zöldségtermelésnek és hajtatásnak, ami sok család számára biztosít megélhetést vagy jövedelemkiegészítést. A termelők nemcsak helyben, hanem más nagyvárosok piacain, sőt néhányan még a
fővárosban is értékesítik termékeiket. A domborzati viszonyok és a természeti adottságok miatt a város
északi északnyugati övezetében jelentős az erdőállomány, így az erdőgazdálkodás és a hozzá
kapcsolódó vadgazdálkodás fontos tevékenység maradt.
Nagykanizsán központi szerepet tölt be az ipar a gazdasági életben, az itt folytatott tevékenységek
közül a szénhidrogén bányászat, a gépgyártás és a bútoripar történelmi hagyománnyal büszkélkedhet.
Az értéktermelésben és a foglalkoztatásban meghatározó szereplő a kőolaj- és földgáztermeléssel
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foglalkozó ROTARY Fúrási Zrt. E vállalkozás tevékenységhez szükséges bányászati eszközök
előállítására specializálódott a DKG-EAST vállalkozás, és a csapok, szelepek, szerelvények
előállításával foglalkozó HEAT-GÁZGÉP Kft, melyek szintén fontos gazdasági szereplők. Az
energiaiparban kiemelendő az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt., melynek központja ugyancsak itt
található. Mindezek mellett a gumi- műanyag- és építőanyag-iparban (Siroma- Plast Műanyagipari Kft),
a fémmegmunkálásban (Ruget Magyarország Kft.), a villamos motorok gyártásában (E.M.E Kft.), a
járműalkatrészek előállításában (Dynamic Technologies Hungary Kft.), a bútorgyártásban (Kanizsa
Trend Kft.) és az élelmiszeriparban (Kanizsa Pékség Zrt.) érdekelt közepes- és nagyméretű
vállalkozások jelentősége a kibocsátásban és a foglalkoztatásban ugyancsak számottevő.
Nagykanizsán, 2011 végén összességében 289 vállalkozás működött az iparban. Számuk az új
évezredtől kezdve kisebb megszakításokkal folyamatosan csökkent. Jelentőségük ellenére a szervezeti
struktúrában viszonylag kis súllyal rendelkeznek az ipari szervezetek. Nagykanizsán az ipari
vállalkozások között gyakrabban találkozhattunk nagyobb létszámú vállalkozásokkal, mint a gazdaság
egészében. 2011-ben a városban az ipari vállalkozások 38%-ának haladta meg az értékesítési
árbevétele a 20 millió Ft-ot. A legtöbb nagy forgalmat lebonyolító vállalkozás a gépgyártás területén és
az energiaiparban tevékenykedett. A városban az ipari termelés és a foglalkoztatás szerkezete a régió
ipari centrumaihoz (Győr, Szombathely, Szentgotthárd) viszonyítva diverzifikáltabb, azaz nincs
kifejezetten domináns terület. A feldolgozóipar mellett fontos tevékenység maradt a szénhidrogénbányászat és az energiaipar. A feldolgozóiparban a gép, gépi berendezés gyártása emelhető ki. Ezen
kívül a termelés alapján a bútorgyártás és a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar emelhető ki. Az utóbbi
ágazatcsoportba sorolt szervezetek azonban a foglalkoztatásban már kisebb szerepet játszottak. A
Nagykanizsán működő és az itt befektetni szándékozó szereplők számára nyújt infrastrukturális
hátteret, megfelelő színvonalú innovációs és egyéb üzleti szolgáltatásokat az ipari Park. A Nagykanizsa
északi részén elhelyezkedő, 134 hektár összterületű ipari övezetnek legfőbb vonzereje az, hogy a
Budapestet Horvátországgal összekötő M7-es autópálya és a 7-es számú főközlekedési út mellett
található.
Az állami lakásépítési programok megszűnése mellett a szervezeti struktúra átalakulása és a
tulajdonosváltás az 1990-es években érzékenyen érintette a nagykanizsai építőipari vállalkozásokat is.
A korábbi állami és szövetkezeti tulajdonban lévő cégek kisebb egységekre bomlottak, specializálódtak,
ezzel együtt erőteljesen mérséklődött a helyi gazdaságban betöltött szerepük. A 2008-as gazdasági
válság kitörését követően a beruházások, a lakásépítések elmaradása, a megrendelésekért folytatott
erőteljes verseny hozta nehéz helyzetbe az amúgy is elaprózódott erőforrás-állománnyal rendelkező
szervezeteket. Nagykanizsán 2011 végén összesen 284 építőipari vállalkozás működött. Nagykanizsán
az építőipari vállalkozások főtevékenység szerinti összetétele: 73%-uk szaképítési feladatokra
specializálódott, 19%-uk épületek építésére, azon belül is elsősorban lakó- és nem lakóépületek
kialakítására, fennmaradó 8,1%-uk pedig egyéb építmények, zömében közműves létesítmények
kivitelezésére.
Nagykanizsa idegenforgalmi adottságai sokrétűek. A város a Mura folyótól 13 km-re észak-keletre, a
Zalát és a Murát összekötő Principális-csatorna két oldalán épült. A település a Balaton közelében, a
termálfürdőjéről méltán híres Zalakaros szomszédságában, a Zalai dombság lágy lankái között fekszik.
Földrajzi fekvése (három ország közelsége, valamint az áthaladó 7-es főút és az M7-es autópálya),
természeti és történelmi-műemléki környezete, élénk kulturális élete (zenei, hagyományőrző és
gasztronómiai fesztiválok) kedvezően befolyásolja turisztikai vonzerejét. Nagykanizsától északra,
észak-nyugatra erdős dombvidék húzódik, lehetőséget teremtve a természetjárásnak. Nagykanizsa
idegenforgalmának fellendítéséhez nagyban hozzájárul a városrehabilitációs program keretében
megújult belváros. Az ide látogatókat 2012-ben 17 kereskedelmi és 19 egyéb (magán) szálláshely
fogadta. 2000-hez képest a nagykanizsai kereskedelmi szálláshelyek kapacitása csökkent, eközben
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azonban minőségileg átalakult: a szállodai és panziók férőhelyeinek száma bővült. Ezzel szemben a
közösségi szálláshelyek felére csökkent. Mindez a turisták változó igényeit, azaz az egyre magasabb
színvonalú szállások iránti kereslet növekedését igazolja. A kereskedelmi szállásokon a belföldi
vendégkör dominál, a külföldiek a magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó hoteleket részesítik
előnyben. A városban hiányoznak a többnapos időtöltést feltételező rendezvények, fesztiválok. A
rendelkezésre álló szálláskapacitás sem elegendő, több magas színvonalú szálláshely létesítésére
lenne szükség, megteremtve a feltételeket akár a wellness- vagy a konferenciaturizmusnak. Mindez a
hazai vendégkör erősödése mellett a gyenge külföldi keresletet is fellendíthetné, továbbá segítséget
nyújthatna a Balaton és Zalakaros elszívó hatásának kompenzálásában is.
2012 végén 1006 kiskereskedelmi üzlet működött Nagykanizsán, valamivel több mint az ezredfordulón.
Az üzletek száma 2007-től (a 2012. év kivételével) folyamatosan csökkent. A boltbezárások hátterében
a nemzetközi és hazai üzlethálózatok, bevásárlóközpontok térhódítása (melynek nyomán a nagyobb
városokban koncentrálódnak az üzletek) mellett a gazdasági világválság is nagy szerepet játszott. Ez
főképp az önálló vállalkozás keretében működő egységek számának fogyatkozásában nyilvánul meg.
Az üzletek jelentős részét az élelmiszer, a ruházati jellegűek és az egyéb iparcikket árusítók adták. Az
időszak alatt az üzletkörök súlya is jelentősen változott. Az élelmiszerüzletek száma és a ruházati
boltoké csökkent, mialatt az egyéb iparcikkekkel kereskedőké nőtt. Mindössze egy lakberendezési és
egy barkács áruház üzemel a városban. Az egyéb iparcikkek árukínálata továbbra is jórészt a kisebb
szaküzletekben érhető el, így körük tovább bővülhetett.
A vendéglátást illetően Nagykanizsát jóval alacsonyabb fokú ellátottság jellemzi: 2012-ben 285
vendéglátóhely működött. A vendéglátó egységek száma tizenkét év alatt bővült. A kanizsai
vendéglátóhelyek 42%-a étterem, cukrászda. Az üzletek további 40%-át az italüzletek és zenés
szórakozóhelyek adták. A kiskereskedelmi boltoktól eltérően a vendéglátóhelyeket illetően az egyéni
vállalkozók szerepe a nagyobb. Számuk a vizsgált időszakban kisebb ütemben csökkent.
Kutatás-fejlesztés
A tudományos kutatás-fejlesztés súlya Zala megyében hazai viszonylatban alacsony, ezen belül
Nagykanizsán is kevés az erre irányuló források nagysága. A nagykanizsai és a zalai K+F
fejlesztésekben, a realizált eredmények hasznosításában, a piacra juttatásban azonban jelentős
szerepe volt a Nemzeti Innovációs Hivatalnak. A K+F tevékenység erősödését segítette, hogy 2011-ben
Magyarország vette át az EURÉKA nemzetközi szervezet feladatait, mely meghatározó volt az egész
tudományos élet számára. 2011-ben a K+F tevékenységnek a GDP-ből való részesedése 0,22% volt
Zala megyében, mely az évezred elejéhez képest jelentős emelkedést mutat. A növekedés ellenére a
ráfordítások nagysága területi kitekintésben még mindig nagyon alacsony. Zala megyében
összességében 44 kutatóhely működött, közülük 6 Nagykanizsán. Megyei összes K+F ráfordítás 28%-a
Nagykanizsán valósult meg. A megyében, s ezen belül Nagykanizsán is jelentősen emelkedett a
költségek és a beruházások nagysága. A kutatóhelyek számának növekedésével egyidejűleg bővült a
létszám is. Nagykanizsán 140 fő foglalkozott rész-, vagy fő munkaidőben kutatással.
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3.1.2. Környezeti adatok
Nagykanizsa MJV külső kertvárosaival és Kiskanizsával együtt is Magyarország viszonylag kompakt
megyei jogú városai közé tartozik. Maga Nagykanizsa - Kiskanizsa és a legközelebb eső külső
kertváros, Palin, nélkül - kifejezetten kompakt település. Az elmúlt három évtized társadalmi-gazdasági
változásaival párhuzamos szuburbanizációs folyamatok azonban a kompakt városszerkezet ellen
hatottak. A város jelentős mértékű térbeli szétterülése következett be a kertvárosok, illetve egyes
agglomerációs települések fejlődésével párhuzamosan.
Az említett szuburbanizációs folyamatok természetes társadalmi igényt elégítettek ki az egészséges,
természeti környezetbe ágyazott lakóterületek iránt. A városrendezési tervekben megjelenített egyes
újabb, külső városrészekben tervezett, meg nem valósult lakóterületi fejlesztések azonban már
kikezdenék a város kompaktságát megvalósulásuk esetén. Ezért az önkormányzat 2013-ban
felülvizsgálta a tervezett lakóterületeket, és az irreális tartalék lakóterületeket a rendezési tervéből
törölte.
A természeti környezet védelmét, a CO2 kibocsátás és az energiapazarlás csökkentését a
városfejlesztés, városrendezés eszközei közül azok segítik a legjobban, amelyek a város
lakóterületeinek térbeli szétterülése ellen hatnak, és előmozdítják, hogy az új, lakóterületi és
településközponti funkciókat szolgáló beépítések a már beépített városi területen a központi
várostestben valósuljanak meg.
A városközpont visszahódítása a városi élet és a városi lakhatás számára, a városközponti
lakásállomány mennyiségi növelésével – és természetesen minőségi fejlesztésével – az összvárosi
szintű energia megtakarítás növelésének és CO2 kibocsátás csökkentésének az egyik legfontosabb
tartaléka, mivel a globális környezetszennyezésen és energiapazarláson belül az egyik legjelentősebb
oki tényező éppen az urbanizáció, és azon belül a térben szétterülő városokon belüli gépjármű
közlekedés okozta energiaráfordítás és CO2 kibocsátás.
A meglévő kompakt város megőrzéséhez és további erősítéséhez az szükséges, hogy a városközpont
is szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezetet biztosítson az ott élők számára, ne
csak a közkedvelt kertvárosok, ahol viszonylag nehezebb jelentősebb mennyiségű új építési
lehetőséget kialakítani a beépített területeken.
A szép városi környezet értelemszerű velejárója, hogy nem zavarja a központi városrészek lakóit a
különböző alulhasznosított, felhagyott vagy szlömösödő, illetve barna mezős területek, ingatlanok
látványa. Éppen ellenkezőleg, ezek az ingatlanok megfelelő funkcióval, rehabilitálva, illetve fejlesztve a
jelen kor igényeinek megfelelően szolgálják a város társadalmának, közösségének életét, és az
építészeti örökség részeként a város identitását is erősítik. Ezért a környezeti, társadalmi és gazdasági
szempontból fenntartható városfejlesztésnek Nagykanizsán megkülönböztetetten fontos eleme a
pusztuló építészeti örökség szlömösödő épületeinek, épületegyütteseinek a komplex rehabilitációja és
újbóli hasznosítása: az Erzsébet tér 14-15. szám alatt álló műemlék épületé a felújított főtéren, az
egykori zsinagógáé a közterületi rehabilitációra kerülő Fő út és Ady Endre utca közötti telektömbben, a
lakatlan ferences kolostoré a megújuló belváros Erzsébet térhez közeli déli részében, és a Dózsa
György úti laktanyáé a megújuló, bővülő városközponti terület és a fejlődő ipari terület csuklópontjában.
Nagykanizsa és Kiskanizsa összekapcsolódó központi várostestében az egészséges városi környezet
biztosítását a központi városrészek és lakóterületeik CO2 szennyezésének további csökkentésével
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lehet leginkább előmozdítani. Ez a délnyugati elkerülő, tehermentesítő utak kiépítésével lehetséges,
amelyek a délről érkező forgalmat, illetve a Csengery úti ipari létesítmények és a vasúti teher
pályaudvar meglévő és potenciális forgalmát a Nagykanizsa városközpontján áthaladó Csengery út Sugár út valamint a Kiskanizsa központján áthaladó Bajcsai út vonala helyett a központi várostestet
elkerülő útvonalon viszik rá a 7-es számú főútra és az M7 autópályára. A délkeleti elkerülő út keleti,
Levente utcába csatlakozó ipszilon ága a keleti városrész nagyvárosias, intenzív beépítésű lakóterületét
kapcsolja közvetlenül össze a déli városrész meglévő ipari, munkahelyi területeivel és kiépítésre kerülő
Térségi Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központjával, tehermentesítve a Csengery út északi,
városközponti részét.
A szép és egészséges városi környezet másik legfontosabb összetevője a megfelelő nagyságú és
kialakítású, biológiailag aktív zöldfelületek megléte. A várható klímaváltozás káros hatásai elleni
védekezés szükségessé teszi a zöldfelületek további fejlesztését, különösen a belvárosban, illetve a
városközpontban. A várható klímaváltozás egyik legfontosabb összetevője ugyanis a városi mikroklíma
megváltozása lehet, ami előrejelzések szerint a hőhullámokat az eddigieknél nehezebben elviselhetővé
teszi az intenzív beépítésű városrészekben, mint amilyen a hagyományos városközponti beépítésű
belváros, amit a kompakt város környezeti fenntarthatósági célkitűzésének valóra váltása érdekében a
jelenleginél vonzóbbá kell tenni mint a városi egyik legértékesebb lakóterületét. A belvárosi zöldfelületek
szerepe az egészséges városi környezet biztosításában így még inkább felértékelődik, fejlesztésük még
fontosabbá válik. Az említett újabb szerepeikkel kiegészülve nem pusztán a jó levegő biztosítását kell
elősegíteniük, hanem kedvező mikroklimatikus hatásukkal a klímaváltozással járó hőhullámok várható
káros hatásainak ellensúlyozását is elő kell segíteniük, hogy a belvárosnak mint keresett lakóhelynek a
vonzerejét meg lehessen őrizni, illetve fejleszteni lehessen. A városi zöldfelületek azonban eredeti
funkciójuknak - hogy biológiai aktivitásukkal oxigént állítsanak elő széndioxidból, és ezáltal javítsák a
város levegőjének minőségét - is csak akkor fognak tudni megfelelni a prognosztizált klimatikus
átalakulások bekövetkezte esetén, ha megmaradnak, vagyis nem száradnak ki a változások
következtében. Tehát a klímaváltozásra való felkészülés és a hozzá való alkalmazkodás érdekében
indokolt felülvizsgálni a következő években az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek
növényállományának összetételét, ennek alapján elkészíteni egy megvalósítható tervet arra
vonatkozóan, hogyan lehet a következő másfél évtized folyamán tervszerűen és összehangoltan
elvégezni a növényállomány szükséges mértékű cseréjét olyan fajtákra, amelyek a klímaváltozással
előálló új körülmények között is jól el tudják látni a közparkok, közkertek és egyéb közterületi
zöldfelületek funkcióit. Ehhez társul, hogy a szerkezeti terv felülvizsgálata, illetve a tervezett
városfejlesztési beavatkozások részletes operatív tervezése, komplex városfejlesztési akcióterveinek
készítése, során részletesen meg kell vizsgálni, hogyan lehetséges a belváros biológiailag aktív
zöldfelületeinek növelése például az extenzív jellegű belvárosi parkolási rendszer nagy kiterjedésű,
burkolt felületű felszíni parkolóinak zöldfelületté történő átalakításával és a parkolás parkolóházakban,
illetve mélygarázsokban történő kialakításával. Ez a kérdés különösen érdekes a Múzeum tér
rehabilitációja valamint a Vasember ház és az Alsóvárosi templom között elterülő nagy kiterjedésű,
alulhasznosított burkolt felületű területek hasznosítása és rehabilitációja szempontjából.
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3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján javaslat a műszaki infrastruktúra fő
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti
változtatásokra
Nagykanizsa településfejlesztési koncepciójának elfogadását követően az abban foglalt
településfejlesztési célok megvalósítása, a jövőképben megfogalmazott elvárások elérése érdekében
a műszaki infrastruktúra, fejlesztése, kiterjesztése, valamint a területfelhasználás rendje az alábbiak
szerint igényel változást.
A településrendezési eszközöket a 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet szerinti tartalmi és metodikai
követelmények szerint kell elkészíteni.
A szerkezeti tervet a kormányrendelet 4. számú mellékletében rögzített tervlapi tartalommal és
szerkezeti terv leírással kell elkészíteni
A Településszerkezeti tervben meg kell jeleníteni Nagykanizsa Megyei Jogú Város műszaki
infrastruktúrája fejlesztésének városszerkezeti szintű javaslatait az alábbi szakágak tekintetében:
 vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
 szennyvízelvezetés
 csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
 energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás
és más ellátórendszerek)
 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények).
A Településszerkezeti tervnek összehangolt fejlesztési javaslatot kell tartalmaznia az említett
infrastruktúrák fejlesztésére, valamint a tervezésbe újonnan bevont és beépítésre igénybe venni
kívánt területek beépítésére.
Határozott és egyértelmű rendelkezéseket, vagy legalább iránymutatásokat szükséges
megfogalmazni a településszerkezeti tervhez a felülvizsgálata során - az annak alapján módosítandó
helyi építési szabályzat, illetve annak mellékletét képező szabályozási terv következetes hatósági
alkalmazhatósága biztosításának céljával - azokat a területfelhasználási egységeket illetően,
amelyeken belül az eltérő szabályozással érintett meglévő, vagy változtatásra kerülő övezeti
határvonalak előre láthatóan nem követik a kialakult telekhatárvonalakat.
A városi szövet hosszútávú továbbfejlesztésének fizikai terveit megfogalmazó említett munkarészek
kidolgozásával párhuzamosan a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmányt kell készíteni, és a városi szövet fizikai átalakításának szabályait a TSZ-ben az
építészeti örökség integrált védelmére irányuló közérdeknek megfelelően, az örökségvédelmi
hatástanulmányban foglaltakkal összehangolva kell megalkotni.
Közlekedési területek - A település szerkezetété leginkább formáló hálózatos infrastruktúrák
Nagykanizsát érintő közlekedéshálózati fejlesztések közül a 2030-ig-ig megvalósítandó hosszú távú
elemeinek, illetve azon belül a 2014-2020. közötti ciklus (NKS) fejlesztési keretinek kiszolgálása
érdekében a szerkezeti tervet és a közlekedési alátámasztó munkarészeket módosítani kell.
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a) Gyorsforgalmi utak
Az elkészült M7-es autópályához kapcsolódóan fejlesztési igényt az 1222/2011. (VI. 29.) Korm.
határozata alapján a 2025-2027 közötti időszakban lehet realizálni. Az M9-es autóút 2x1 sávos
kiépítése Pacsa (M75) – Nagykanizsa – Kaposvár nyugat szakaszon ekkor várható. Addig is a
jelenleg is ábrázolt M9 nyomvonalat fenn kell tartani annak csomóponti igényével egyetemben.
Alternatívaként vizsgálható Zala megyei területrendezési terv és településszerkezeti terv szinten, hogy
a meglévő 74.sz. főút Palin nyugati elkerülőjének északi végpontjába hogyan lehetne a 2x1 sávos M9
autóutat rácsatlakoztatni, ezáltal az autóút Pacsa-Nagykanizsa-M7 szakasz építését meggyorsítani a
költségek csökkentése mellett.
b) Közúthálózat:
A széttagolt településszerkezet, az egyre jobban tehermentesítendő belváros, a legnagyobb
városrészek. Így Kiskanizsa és Nagykanizsa központ jobb összekötése megkívánna egy új közúti
útvonal kijelölését a 7. sz. főút északi elkerülő és a Vár utcai történelmi útkapcsolat mellett. A
vasútállomás pozíciója, a repülőtér, a Csengery utca jelenleg egy erős észak-déli irányultságot
hordoz. A hatályos településszerkezeti tervben korábban már megfogalmazott Bajcsa és keleti
városrészek közé tervezett délkeleti elkerülő továbbfejleszthető lenne. Az elkerülő nem Bajcsa felé
venné nyugatra az irányt, hanem a repülőtért északról elkerülve egyben Kiskanizsát délről és
nyugatról körüljárva javíthatná a déli városrészek feltárását. Mindez csatlakozna a szerkezeti tervben
már jelölt és kivitelezés alatt lévő 61.sz. főúti elkerülőhöz. A kapott összesen 9,3 km hosszú útból a
Csengery utcától nyugatra Kiskanizsa elkerülésére eső szakasz ~5,1 km lenne, a Csengery utcától
keletre a 61. sz. főútig eső szakaszra 4,2 km jutna. A korábbi rendezési tervek ennél 2-3 km-el
hosszabb nyomvonalat jelöltek ki Bajcsa felé, ugyanakkor a várható területfejlesztési hatása kevéssé
volt kedvező Kiskanizsa esetében. Azt is mondhatjuk, hogy Kiskanizsa esetében nem volt érezhető
hatása. A településrész városon belüli súlyához viszonyítva jelenleg a legrosszabb megközelítéssel
bír. Hasonlóan elmondható a vasútállomás megközelítésére is, hogy egyetlen úton érhete el, amely a
szétterülő város szempontjából mára már nem a legkedvezőbb.
A városon belüli közlekedés esetében a megkezdett kerékpáros hálózati fejlesztések település és
régiós szempontú fejlesztése a fontos. A városnak Zalakaros, Balaton irányába, illetve a Mura,
Horvátország felé kell, illetve Somogy megye felé összefüggő kerékpáros útvonalakat kell kialakítania.
A városi rendszernek ehhez is csatlakoznia kell a jelentősebb közintézmények, zöldterületek,
Csónakázó-tó, lakó és pihenési célú területek felfűzésével. A vasútállomás esetében a P-R és B-R
rendszerű parkolás, kerékpáros elhelyezést kell biztosítani.
Beépítésre szánt területeken zajló közlekedési területet érintő fejlesztéseknél a városképet kedvezően
szolgáló műszaki megoldások alkalmazását elő kell írni, mint pl: a földkábeles közműellátás, zárt
csapadékvíz elvezetés. Amennyiben a fejlesztést nem önkormányzati beruházás keretében hajtják
végre akkor az z 1997. évi LXXVIII tv. szerinti településrendezési szerződést kell alkalmazni ezen
szempontok érvényesítésére. Kiváltképp érvényes ez magán lakóterületi fejlesztések (lakópark
szerűen szervezett lakótelek kialakítás) esetében.
A szerkezeti terv alátámasztásaként készülő út mintakeresztszelvények, illetve a helyi építési
szabályzat előírásai rögzítsék azon műszaki kívánalmakat, amelyek a településkép megújítását
szolgálják.
Amely közútszakaszok településszerkezeti terv szerinti, a szabályozási tervben rögzített szélesítése
céljából az Önkormányzat továbbra is igényt tart az érintett külön tulajdonú ingatlanrészekre,
felülvizsgálandó a közút szabályozási szélességének határát jelölő – gyakran épületeken áthaladó –
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szabályozási vonal felvitelének helyessége, illetve az abból eredő jogkövetkezmény jogszerű
végrehajthatóságának megalapozottsága.
c) Vasúthálózat
A település esetében a vasútvonalak immár évszázados múlttal rögzültek. A hálózati fejlesztés helyett
olyan vonzó fejlesztési irányokat kell meghatározni, amely elősegíti a 17. számú vasútvonal
Zalaszentiván-Nagykanizsa szakaszának mielőbbi villamosítását és pályarekonstrukcióját. A vonal
ekkor töltheti be ismét történelmi szerepét az észak-déli árufuvarozásban. A korszerűsített vasútvonal
pedig lehetőséget teremt arra, hogy a GYSEV által Szombathely-Zalaszentiván szakaszon 2015-ig
végrehajtott fejlesztések hatással legyenek Nagykanizsára is. A GYSEV pályaszakaszon villamosítás,
sebességnövelés: 160 km/h, vasúti peron meghosszabbítás, P+R, B+R rendszer kiépítése szerepel a
fejlesztések között. A Zalaszentiván-Nagykanizsa szakaszon is működő fejlett személy és áruszállítás
révén Bécs, Sopron, Győr irányába is a jelenlegi 3-3,5 órás személyszállítási menetidőben érdemi
csökkenést eredményezzen.
Nagykanizsa esetében a vasúti fejlesztések során vizsgálni érdemes egy konténer terminál
létesítését, mivel ilyen a régióban csak Sopronban található, annak távolsága 165 km.
Csatlakozva a Nagykanizsa logisztikai elosztó központ terveihez, azt támogatva a konténer terminál
egyben a közeli Horvátország, Somogy, Balaton nyugati medence és Zala megye, Szlovénia
kiszolgálását is biztosíthatná 100-150 km-es körzetben. A tervezett új déli és nyugati elkerülő
vasútállomás és Csengery utcai szakasza ennek feltárást is biztosíthatná a városközpont érintése
nélkül.
A gazdasági területek jobb kiszolgálása érdekében akár a logisztikai központ, akár a tervezett északi
új iparterület kiszolgálására iparvágányok létesítése is szükséges lehet, amelyet célszerű a szerkezeti
tervben is kijelölni.
A vasútvonalak esetében csökkenteni kell annak városrészeket elválasztó jellegét. A gyalogos,
kerékpáros, közúti közlekedés számára az átjárhatóságot egyre inkább különszintű megoldások
alkalmazásával kell megoldani.
Lakóterületek
Nagykanizsa lakóterületeinek kijelölése során sok esetben a befektetői érdek megelőzte a városi
érdeket. A szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat is tartalmaz olyan fejlesztési célterületet, amely
kapcsolattal nem bír más beépített, kialakult városrésszel, de vannak olyanok is ahol a
birtokszerkezet, a tulajdonosi szándék nem teszi lehetővé, vagy gazdaságossá egy-egy terület
használatba vételét. Változnak a lakóterületi igények és célterületek is.
Nemes szándék az, hogy mindenvárosrész kapjon fejlesztési területet, amely alapja lehet a városrész
jövőjének, erősítheti az identitását, szolgálja az ott élő közösséget.
Annak érdekében, hogy vonzó lakókörnyezet alakuljon ki, illetve az új lakóterületeken a város
biztosítani tudja kötelező és önként vállalt közszolgáltatásait, a fejlesztések gazdaságosan
megvalósíthatóak legyen át kell gondolni a lakóterületi fejlesztéseket.
A termőfölddel való takarékos gazdálkodás szabályozása, a településüzemeltetés és
településgazdálkodás racionális érvei, a valós építési igények megismerése után ésszerű és célszerű
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lenne a lakóterületi fejlesztése ütemezése, egyes elemek megvalósításának felülvizsgálata, esetleges
elhagyása.
A lakóterület fejlesztések közül területi kiterjedése alapján legjelentősebbek és vizsgálat alá
vonandók:
1.) Kisfakos városrész: déli oldal, jelenlegi zártkert lakóterületté minősítése
2.) Miklósfa városrész: keleti oldali lakóterület „Villa Pannónia Lakópark” tartalék lakóterület
3.) Miklósfa városrész: 02216 hrsz-ú területen tervezett kertvárosias lakóterület
4.) Miklósfa városrész: 02186/1-16 hrsz-ú területen tervezett kertvárosias lakóterület
5.) Kiskanizsa városrésztől északra: 7. sz. főút és Kiskanizsa közötti Kismező dűlőben tervezett
falusias lakóterület.
Az intenzív beépítésre szánt lakóterületek a keleti városrészben található kisvárosias lakóterületként
jelölt területek pl: Hevesi Sándor és Laktanya utca közötti tömb területe, a belváros környezetében
meglévő barnamezős területek, jelentős számú foghíjak. Ugyanitt a belvárosi kiskörút környezetében
jelentős számban van jó megközelítésű, átépítésre váró tömbterület, lakóépület, amely a
városszerkezet természetes változásának lenne a része, azonban a gazdasági válság ezen
folyamatot lelassította, vagy egészben le is állította.
Gazdasági célú területek
A gazdasági célú területek háromféle igényt fognak kiszolgálni.
1.) A 7. sz. főúttól észak, észak-keleti irányba, az M7-es autópálya ás M9-es autóút csomópontjának
térségében elhelyezkedő új iparterület a Mechatronikai Központ területe. Az új nagy léptékű ipari
beruházások megvalósítására alkalmas, az ipari létesítmények üzemeltetéséhez szükséges
közművekkel ellátott és utakkal feltárt építési telkekkel, az ipari terület egészét ellátó közművekkel és
feltáró utakkal. Az ipari terület kialakítását kíséri a város iparának fejlesztésébe bekapcsolódó
vállalatok K+F+I beruházásainak, termék- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése, a klaszterek,
technológiaátadás, nyílt innováció és intelligens specializáció, szociális innováció és közszolgálati
alkalmazások, valamint a keresletélénkítés és a hálózatépítés. Ez dinamizálja a várost és kapcsolja
Nagykanizsát a Nyugat-Dunántúl gyorsan fejlődő ipari központjaihoz.
2.) Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központ és barnamezős rehabilitáció
területe
Az új gazdasági terület kijelölése a vasútállomás, Csengery utca, térségi repülőtér között lehetőséget
a Horvátország felé irányuló áruforgalom kiszolgálására, a közlekedéshálózati fejlesztések
befogadására, mint pl: konténer terminál elhelyezésére. A gazdasági területet közúton a nyugatról
tervezett Kiskanizsa új elkerülő útja, valamint a korábbi délkeleti elkerülő út átgondolt nyomvonala
szolgálja ki. A vasútállomásnál a 17. számú, 30. számú, 60. számú vasútvonalak csomópontja egyben
a tervezett gazdasági terület egyik fő infrastrukturális alapja.
3.) Barnamezős gazdasági területek
A településrendezési tervben gazdasági területként jelölt területek esetében a területek újraépülését
szolgáló rendezési tervi intézkedések megtétele a feladat. Ez sok esetben kedvezőbb építési övezeti
előírás, kiszolgáló infrastruktúrák megújítása, új közlekedési nyomvonal helybiztosítása válhat
szükségessé. A városra kevéssé jellemző lakóterületbe ékelődő iparterületek, azonban ezen esetben
célszerű lehet majdan az új területfelhasználási cél vizsgálata és kijelölése.
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Vár utcai ipari területek:
A kialakult gazdasági területek közül a Vár utcai – Kanizsai vár területét ma elfoglaló gazdasági
területeknél javaslatot kellene megfogalmazni az egykori földvár és város méltó emlékezetére. A
terület hordozza Kanizsa törökkori múltját, azonban ez jelen pillanatban erre kevés emlék hordozza.
Javasoljuk egy emlékhely kialakítását, szabadtéri bemutatóhellyel.
Észak-nyugati tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Kiskanizsától északra, M7
autópályától délre:
A hatályos szerkezeti terv megfogalmaz egy új észak-nyugati kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területet. A területnek csak a 7.sz. főúthoz van kiépítethető kapcsolata. A településrendezési eszközök
felülvizsgálata során javasoljuk annak megfontolását, hogy az ide tervezett gazdasági terület új helyet
találjon a Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központ vagy az Északi ipari terület
keretei között. A korábban ~67 ha-os fejlesztési célterület, mint korábban kijelölt beépítésre szánt
terület másutt nyer kialakítást.
Településközpont és intézményi területek
A városközpontot, a vele szorosan kapcsolatban álló további városrészekkel összekapcsoló, az egyes
városrészek központját alkotó területfelhasználás. Itt foglalnak helyet az országos, regionális, helyi
igazgatás, egyház, oktatás, nevelés, kulturális, lakó stb… épületek. Az egyes funkciók több önálló
rendeltetési egységben átfedéssel és vertikális elkülönüléssel is megjelennek.
Az intézményi terület elsődlegesen a z Erzsébet tér, Eötvös tér, Zrínyi utca, Ady utca térségben
helyezkedik el. A városrészek, lakótelepek esetében a jelentősebb közintézmények (iskolák, óvodák,
stb…), alközpontok is településközpont vegyes területbe soroltattak. Az OTÉK változása alapján
célszerű intézményi és településközponti területek fogalom rendszerének megfelelő átsorolásuk.
Területi tekintetben kiterjesztésük, bővítésük nem indokolt.
Különleges területek
Különleges területek közé tartoznak a városi temetők, azok bővítési területe, a sportcélú területek, a
bevásárlóközpontok, egészségügyi intézmény (pl: kórház), hulladéktelep is.
A vízfelületek esetében a rekreációs és horgászati célú hasznosítást kell támogatni. A sokszínű sport
és rekreációs célú kínálat megteremtése érdekében érdemes aktív sportolási célú vízfelületeket is
kialakítani, mivel a szelíd turizmust szolgáló területi kínálat jelenleg is megtalálható.
Zöldterületek
A város területén belül a kicsiny, lakóterületbe ékelődő és befektetésre is alkalmas zöldterületeket a
megszűnés és beépítés veszélye fenyegeti. A befektetői érdek alapján csak a rendezési tervek
akadályozhatják meg ennek a bekövetkeztét. Miközben az egyes tervezett lakóterületek esetében
nem, vagy alig létesült új használati értékkel is bíró zöldfelület.
A zöldterületek esetében azok zöldfolyosók révén való összekapcsolása lehet a cél. A MAORT telep
mentén lévő kiterjedt (Sétakert, Élményfürdő) zöldfelület és a szomszédos temető, kórház egy
egységes zöldfelületi rendszer része lehet, azonban a vasútvonal a területet szétdarabolja.
A sporttelepek, városrésznyi sportpályák, focipályák esetében azok megőrzése és fejlesztése fontos
szempont lehet, mivel a beépített és tömör városszerkezetben ezek másutt már nem, avagy jelentős
költséggel pótolhatóak, teremthetőek újjá.
A Csónakázó tó térségében a rekreációs és sportcélú használatot segítő fejlesztések támogatandók.
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Az új lakóterületi fejlesztéseknél, a még kialakításra nem került területek esetében érvényesíteni kell
azt az elvet, hogy a helyi közösséget szolgáló zöldterület kialakításra kerüljön.
Ajánlások a módosítandó Zala megyei területrendezési tervéhez
Az új Országos Területrendezési terv 2014. január 1-től hatályos. A korábbi 2008-ban módosított
OTrT-hez képest a település igazgatási területén jelentősebb mértékben kiterjesztésre került az
erdőgazdálkodási térség övezete. A térségi szerkezeti terv alapján ezen övezet területe Palin
városrészt körülveszi és Nagybakónak település határáig összefüggő tömböt alkot. Eltűntek a
korábban mezőgazdálkodási térség területei Palin városrésztől keletre.
A települési térség övezetének területét a megyei terv rögzíti, amelyet a hatályos szerkezeti terv
alapján vett figyelembe. Az OTrT azonban ennél kisebb települési térséget jelölt ki. Annak érdekében
a célul kitűzött területfelhasználásokat a település a saját szerkezeti tervében ábrázolni és
megjeleníteni tudja szükséges a megyei tervben a 2003. évi XXVI. tv 6.§ (1) bekezdése szerint a
megyei szinten vizsgálva az egyes területfelhasználási kategóriák kijelölése során 75 %-os mértékben
kell lehatárolni a megyei térségi területfelhasználásokat. Ugyanezen jogszabály 6.§ (2) bekezdése
szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során 85 %-os pontossággal kell azokat figyelembe venni
A 2003. évi XXVI törvény 12/A.§-a a (4) bekezdésében rendelkezik továbbá arról, hogy a
településrendezési eszközök készítésénél a hatályos megyei területrendezési terv térségi övezeteinek
lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része
legfeljebb ±5%-kal változhat. Ez azt jelenti, hogy a Zala megyei területrendezési tervben rögzített
övezetek határaitól Nagykanizsa városa már csak +-5 %-os pontossággal térhet el.
A megye terv készítése során továbbá azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy a hatályos
településszerkezeti terv mennyi és mekkora kiterjedésű. A 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet - a
területrendezési hatósági eljárásokról - rendelkezik arról az 1.§ (1) g) pontjában, hogy amennyiben a
területrendezési terv elfogadása előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti
területfelhasználási egység nincs összhangban a területrendezési terv térségi szerkezeti tervében
kijelölt térségi területfelhasználási kategóriával területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető.
Különösen igaz ez a már kijelölt észak-nyugati gazdasági területre, a lakóterületi fejlesztésekre, a
tartalék területekre, repülőtérre, amelyeket a hatályos OTrT nem jelölt még települési térségnek.
Északi ipari terület
A tervezési terület fejlesztését a 2010-es Zala megyei területrendezési tervben nagyrészben már
települési térségként jelölt ki a 61.sz. főút elkerülő szakasza, az M7-es autópályától észara és délre
eső oldalon.
Az Országgyűlés által 2013. december 9-én módosított 2003. évi XXVI. tv (továbbiakban: OTrT)
alapján azonban ez vegyes vegyes területfelhasználású térség, amely jelentős visszalépés a
korábbiakhoz képest, ugyanis az OTrT nem vette figyelembe a megyei tervben rögzítetteket.
A hatályos megyei területrendezési terv alapján azonban a területen van mód területrendezési terv
módosítása nélkül is a beépítésre szánt terület kijelölésére. A szerkezeti tervet módosítani kell, és az
észak-keleti tartalék gazdasági terület helyett ipari gazdasági terület megnevezést kell annak adni.
Műszaki infrastruktúra
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Az észak-keleti ipari terület első nagy méretű részének és egészének kialakítására és ipari
beruházások megvalósítására alkalmas, közművekkel ellátott és utakkal feltárt építési telkeket kell
biztosítani. Az infrastruktúra fejlesztésének az ipari terület egészét ellátó közművekkel és feltáró
utakkal (61-es főút elkerülő út megépítése és északi kikötése), a közművek ellátó és elosztó hálózat
kiépítésére is javaslatot kell tenni.
Vizsgálni kell a hálózati kapcsolatok szempontjából legoptimálisabb kapcsolatok kiépítését, miközben
a kialakítandó közlekedési területeket is figyelembe kell.
Az új beépítésre szánt területek kijelölése esetében a 9/2007. (IV.03.) ÖTM rendelet - a területek
biológiai aktivitásértékének számításáról – figyelembevétel és települési szinten való igazolása
szükséges. Javasoljuk, hogy az önerdősülő területek, az út, kerékpárút menti fasorok kerüljenek
előtérbe a visszapótlás tekintetében.

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és
az örökségi érték alapú fenntartható fejlesztésre
A városfejlesztés egyik legfontosabb célja Nagykanizsán az építészeti örökség integrált védelme az
Európa Tanács 121. számú egyezményében foglaltaknak és az erre épülő bevált európai
gyakorlatoknak megfelelően. Az építészeti örökség védelmét Nagyaknaizsa MJV Önkormányzata
nem csak az európai építészeti örökség tárgykörébe tartozó konkrét nagykanizsai épületek komplex
fizikai és funkcionális rehabilitációjának elvégzésével, vagy - nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok
esetében - elősegítésével kívánja előmozdítani, hanem integrált településfejlesztési stratégiájának
megfelelően azokkal a további fejlesztési programokkal is, amelyek az építészeti örökséget magában
foglaló városi szövet fizikai és funkcionális megújítását valamint a helyi gazdaság és társadalom
fejlődését szolgálják.
Az építészeti örökséget magában foglaló városi szövet alakítására vonatkozó alapvető és hosszú idő
távlatában is következetesen érvényesítendő szabályait a jelen Településfejlesztési Koncepció és a
vele összehangolt Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján készülő Településszerkezeti Terv
fogja meghatározni. Ezért a Településszerkezeti Terv részeként a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, és a városi szövet fizikai átalakításának
szabályait a szerkezeti tervben az építészeti örökség integrált védelmére irányuló közérdeknek
megfelelően, az örökségvédelmi hatástanulmányban foglaltakkal összehangolva kell megalkotni.
Nagykanizsa MJ Városnak jelenleg van hatályos 2007-ben elkészített örökségvédelmi
hatástanulmánya. 2014 - 2015 folyamán, a Településszerkezeti Terv felülvizsgálatával, és a
módosított Településszerkezeti Terv kidolgozásával együtt a módosított örökségvédelmi
hatástanulmány elkészíthető a jelen koncepcióval és a ráépülő Integrált Településfejlesztési
Stratégiával összhangban.
A város közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek (nyilvántartott-, egyedileg védett) száma
a 2007-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány (ÖHT) akkori adatai alapján 79. Az azóta eltelt
közel 7 évben a régészetileg érintettnek feltüntetett településrészeken számos régészeti kutatás (M7,
építkezéshez-, vezetékfektetéshez kapcsolódó, stb.) folyt, amelyek megfelelő mennyiségű adatot
biztosítottak az ismert lelőhelyek kiterjedésének pontosításához.
A 2007-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmányt (ÖHT) célszerű felülvizsgálni a
Településszerkezeti Terv módosítása keretében. Időközben ugyanis jelentős változások következtek
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be a jogszabályokban. Az ÖHT felülvizsgálata során egyeztetni szükséges a változtatások körét az
örökségvédelmi nyilvántartást vezető hatósági szerv jogutódjával, a Lechner Lajos Tudásközpont
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft-vel (1111 Budapest, Budafoki út
59/E/3.).
Nagykanizsa MJ Városnak az örökségvédelmével kapcsolatosan Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete rendelkezik a településképi
véleményezési eljárások alkalmazásának mikéntjéről.
Nagykanizsán az 1970-es évek végén a lokálpatrióták nyomására sikerült felújítani a város egyik
jelképének is tartott, de már bontásra ítélt klasszicista Vasemberházat, mely eseményre országosan is
felfigyeltek. A város 1981-ben kapott Hild-érmet a Magyar Urbanisztikai Társaságtól, melynek
indoklásában a városkarakter megőrzése szerepelt. Akkoriban ez újdonságnak számított, mivel
ekkortájt éppen a dinamikus városfejlesztések eredményeit szokták elismerésben részesíteni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992–ben az elsők között alkotta meg az építészeti
értékek helyi védelméről szóló rendeletét, amely azóta jelentősebb módosításon esett át, és 1997-ben,
majd 2003-ban teljesen újraalkották – bár az eredeti rendelet célkitűzései, és jórészt tartalma is
változatlan maradt. 1997-ben került a rendeletbe a területi védelem szabályozása, mely elsődlegesen
az úgynevezett MAORT-telepre terjedt ki. Nagykanizsa központja nagy számban őrzi még a kiegyezés
utáni dinamikus városfejlődés építészeti alkotásait: középületeket és a módosabb kereskedők,
gyártulajdonosok és tisztviselők palotáit. A belváros építészeti hangulatát mindmáig az eklektikus, illetve
helyenként szecessziós homlokzatok határozzák meg. A II. világháború, majd az utána következő
modernista városépítés több meghatározó jellegű értékes épületet semmisített meg, illetve cserélt le
újra. A legfájóbb ezek közül a háború alatt leégett régi városháza, melyet azóta sem sikerült méltó
épülettel pótolni, de számos eklektikus lakóház – köztük 2-3 emeletesek is – áldozatul estek a
modernista átépítéseknek. Nagykanizsán a város értékeinek védelme nem egy akcióhoz kötődik,
hanem a városukat szerető és féltó vezetők, szakemberek és lakosok folyamatos munkájának
eredménye. E küzdelem számos formában nyilvánul meg: Pl. a kilencvenes években civil
kezdeményezés bontakozott ki a város határában lévő Romlottvár maradványainak feltárására, vagy a
városszépítő egyesületek regionális találkozójának megszervezése 1995-ben, avagy országos szintű
szakmai konferencia szervezése a helyi védelemről 1999-ben. Az sem érdektelen, hogy immár 11
Podmaniczky-díjjal kitüntetett személlyel, illetve egyesülettel, csoporttal büszkélkedhet a város. A
rendelet pénzügyi intézkedésről is gondoskodott és minimum évi 5 millió forintban határozta meg a
támogatás összegét, amely révén évente 3-5 épület felújítása hasznosan segíthető.
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II. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA
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1. Középtávú célok és azok összefüggései - a jövőkép, az átfogó célok és a részcélok rendszere
JÖVŐKÉP
2030-RA
ÁTFOGÓ CÉLOK
2030-RA

NAGYKANIZSA VIRÁGZÓ IPARI, KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT, VONZÓ ÉS BEFOGADÓ VÁROS, AMELY
MAGYARORSZÁG DÉLNYUGATI KAPUJÁBAN EURÓPA DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ ALPOK KÖRÜLI TÉRSÉGÉNEK SZERVES
RÉSZE
VIRÁGZÓ IPARI,
VIRÁGZÓ KULTURÁLIS KÖZPONT,
VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET
KERESKEDELMI KÖZPONT
BEFOGADÓ TÁRSADALOM
A természetes népszaporulat és a bevándorlás
eredményeként egyaránt növekvő számú, gyarapodó
népesség

A befektetők valamint a Nagykanizsán élők, vállalkozók és
munkát vállalók számára vonzó, szép, egészséges,
kényelmesen használható városi környezet kialakítása a
gazdaságfejlesztés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása
érdekében

Nagykanizsa és térsége társadalmi kohéziójának erősítése

Az építészeti örökség integrált védelme, a városközpont
valamint a barna mezős és szlömösödő városi területek
rehabilitációja

A közszolgáltatások fejlesztése a nevelés, oktatás,
egészségügy, kultúra, művelődés és sport területén

A közcélú létesítmények és a városi lakásállomány energetikai
megújítása, energiahatékonyságának növelése

A kutatási - fejlesztési - innovációs (K+F+I)
tevékenység fejlesztése

A fiatal, magasan képzett munkaerő megtartása, arányának
növelése

Heterogén összetételű, gazdaságos üzemeltetésű bérlakás
állomány kialakítása a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó és a
szociális jellegű lakhatási problémák megoldása érdekében

Nagykanizsa és térsége turizmusának fejlesztése a
térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése
érdekében

Piacképes tudást biztosító egyetemi mérnök-, menedzser-,
és turisztikai képzésképzés mérnökképzés

A város és határon átnyúló térsége jól működő, integrált,
közösségi közlekedési és áruszállítási rendszerének
kialakítása, kerékpárút hálózatának fejlesztése

Kiskanizsa, a falusias városrészek és a várostérség
mezőgazdasági termelésének fejlesztése

A bevándorló népesség integrációja

A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és
kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése

A jó minőségű, biztonságos helyi élelmiszerrel történő
ellátás rövid csatornás rendszerének kialakítása

A város és térsége hátrányos helyzetű és tartósan
munkanélküli népességének visszavezetése a munka
világába

A város és a funkcionális várostérség harmonikus fejlesztése,
az egészséges környezet és ivóvíz fenntartható biztosítása

Az ipar fejlesztése új befektetésekkel, zöldmezős és
barna mezős beruházásokkal a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében
A logisztika, a nagykereskedelem, valamint a határon
átnyúló vonzerőt biztosító nagyvárosi szolgáltatások és
kiskereskedelem fejlesztése új befektetésekkel a
térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése
érdekében
A hagyományos iparágak és az élelmiszeripar
fejlesztése, a meglévő ipari vállalkozások fejlődése
előtt álló akadályok lebontása a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében

RÉSZCÉLOK
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PRIORITÁSOK
2014-2020-RA

STRATÉGIAI CÉLOK
2014-2020-RA

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása a jövőkép, az átfogó célok, a stratégiai célok és a prioritások összefüggő rendszerében
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1
2.2.
2.3.
VersenyMagas szintű Jelentős K+F
Mindenki
Széleskörű
A
Képzett,
képes,
foglalkoztaés
számára
és magas
bevándorló- vállalkozásra
hatékony
tottság
innovációs hozzáférhető, színvonalú kat integráló, és munkanagyvállalaaktivitás
fejlett
közösségi
nyitott és
vállalásra
tok, kkv-k és
információs
szolgálszolidáris
alkalmas,
mikro
és kommuni- tatások és
helyi
dinamikusan
vállalkozások
kációs
hatékony
közösség
növekvő
technológiák közigazgatás
számú
a helyi
népesség
közösséggel
partnerségben
A globális piacon versenyképes ipar fejlesztése a jármű- és
gépipari a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai
Minőségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlő
Központ keretében, a világítástechnikai iparban, valamint
eséllyel történő hozzáférés biztosítása
további globálisan versenyképes iparágakban
A kedvező helyi adottságokra alapozva újraiparosítás és
A mérnökképzés, a közgazdasági, informatikai
hozzáadott értéknövelés, a hagyományos ipari tevékenységek
és nyelvi képzés fejlesztése a
fejlesztése a faiparban, építőipari faszerkezetek gyártásában,
gazdaságfejlesztés humánerőforrásának
épületasztalos iparban, építőanyag gyártásban,
biztosítása érdekében
bútorgyártásban, élelmiszeriparban, söriparban, stb

A logisztikai és nagykereskedelmi tevékenység fejlesztése

A határon átnyúló térség - kiemelt növekedési zóna - központi
nagyvárosa, Magyarország tengeri és délnyugat-európai
kapuja rendeltetésnek megfelelően a kiskereskedelem, a
színvonalas kereskedelmi szállásférőhelyek, a piaci és
közösségi szolgáltatások, a kreatív ipar és a turizmus
fejlesztése

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
A befektetők A természeti Fenntartható Az éghajlatés a lakosság erőforrások és környezet- változáshoz
számára
kiegyenkímélő
alkalmazkodó
vonzó városi súlyozott és közlekedési
városi
és
hatékony
rendszer
környezet
várostérségi
felhaszkörnyezet
nálására
épülő
alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaság
A kompakt város kialakulásának előmozdítása a belváros és a
városközpont komplex rehabilitációjával és fejlesztésével, az
építészeti örökség integrált védelmével, a városközpont
rehabilitációjával
Zöld mezős munkahelyteremtő ipari beruházások
megvalósítására alkalmas területek kialakítása a piaci
szereplők befektetéseihez szükséges fizikai, infrastrukturális és
építési jogi előfeltételek megteremtése érdekében

A barna mezős városrehabilitációs területeken a közszféra és a
magánszféra által végrehajtásra kerülő beruházások
A műszaki irányú szak- és középfokú képzés,
megvalósításához szükséges fizikai, infrastrukturális és építési,
fejlesztése a gazdaságfejlesztés emberi
jogi előfeltételek megteremtése, a nem önkormányzati
erőforrásainak biztosítása érdekében
tulajdonban lévő, barna mezős, szlömösödő illetve
alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése
Hagyományos iparágakhoz kapcsolódó
szakképzés fejlesztése
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Integrált közösségi és alternatív közlekedési rendszer
kialakítása

K+F és innovációs tevékenység fejlesztése
Nagykanizsa és térsége turisztikai, sport – és
egészségturisztikai, valamint rekreációs fejlesztése a szállás
férőhely-kapacitás fejlesztéssel összekapcsolva, a
gyógyturizmus, valamint a sport- és az egészségturizmus
további erősítése, fejlesztése, klaszterszervezés
A helyi befektetés ösztönzés, a gazdaságfejlesztés, a
kereskedelemfejlesztés szervezeti és finanszírozási
eszköztárának kialakítása
A helyi vállalkozásfejlesztés szervezeti és finanszírozási
eszköztárának kialakítása

Az egészséges és jó minőségű élelmiszerrel történő ellátást
előmozdító mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések
Helyben termelt élelmiszerek rövid csatornás, közvetlen
értékesítési láncának kialakítása
Melegházi kertészeti termelő tevékenységek fejlesztése

A gyermeket vállaló fiatal családokat
támogató családbarát társadalmi és
gazdasági környezet kialakítása
Az idős korosztály társadalmi aktivitásának és
egészségének megőrzése
Az aktív és egészséges életet szolgáló
jól-léti közösségi szolgáltatások
fejlesztése
A megváltozott munkaképességű és a
hátrányos helyzetű emberek
munkaképességének fejlesztése,
munkavállalási esélyeinek bővítése
Nagykanizsa és térsége hátrányos
helyzetű népességének és leszakadó
társadalmi rétegeinek
kompetenciafejlesztése valamint
társadalmi integrálása érdekében
Az ország kevésbé fejlett régióiból
bevándorló munkavállalók és családjaik
integrálódásának elősegítése
Közösségvezérelt, CLLD típusú
fejlesztések megvalósítása
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A városon belüli úthálózat tehermentesítése az átmenő és az
ipari termeléshez kapcsolódó közúti forgalom alól
A város egészének energetikai megújítása a megújuló
energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint
fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések
Az egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátást
biztosító fejlesztések
Lakótelepek komplex rehabilitációja, lakóépületeik
hőszigetelése és energetikai megújítása

Kertvárosi városrészek komplex fejlesztése

Korszerű, alacsony rezsijű esztétikus és kényelmesen
használható bérlakás állomány kialakítása
A város- és térségfejlesztés szervezeti, jogi és finanszírozási
eszköztárának továbbfejlesztése

VIRÁGZÓ IPARI,
KERESKEDELMI KÖZPONT

A globális piacon versenyképes ipar fejlesztése a jármű- és gépipari a
Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ keretében, a
világítástechnikai iparban, valamint további globálisan versenyképes
iparágakban
A kedvező helyi adottságokra alapozva újraiparosítás és hozzáadott
értéknövelés, a hagyományos ipari tevékenységek fejlesztése a faiparban,
építőipari faszerkezetek gyártásában, épületasztalos iparban, építőanyag
gyártásban, bútorgyártásban, élelmiszeriparban, söriparban, stb
A logisztikai és nagykereskedelmi tevékenység fejlesztése
A határon átnyúló térség - kiemelt növekedési zóna - központi nagyvárosa,
Magyarország tengeri és délnyugat-európai kapuja rendeltetésnek
megfelelően a kiskereskedelem, a színvonalas kereskedelmi
szállásférőhelyek, a piaci és közösségi szolgáltatások, a kreatív ipar és a
turizmus fejlesztése
K+F és innovációs tevékenység fejlesztése
Nagykanizsa és térsége turisztikai, sport – és egészségturisztikai, valamint
rekreációs fejlesztése a szállás férőhely-kapacitás fejlesztéssel
összekapcsolva, a gyógyturizmus, valamint a sport- és az
egészségturizmus további erősítése, fejlesztése, klaszterszervezés
A helyi befektetés ösztönzés, a gazdaságfejlesztés, a
kereskedelemfejlesztés szervezeti és finanszírozási eszköztárának
kialakítása
A helyi vállalkozásfejlesztés szervezeti és finanszírozási eszköztárának
kialakítása
Az egészséges és jó minőségű élelmiszerrel történő ellátást előmozdító
mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések
Helyben termelt élelmiszerek rövid csatornás, közvetlen értékesítési
láncának kialakítása
Melegházi kertészeti termelő tevékenységek fejlesztése
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FVT*

8.
városrész

7.
városrész

6.
városrész

5.
városrész

4.
városrész

3.
városrész

Prioritások

2.
városrész

1.
városrész

Átfogó
célok

1.2. Az átfogó célok, a stratégiai célok, a prioritásokban megnyilvánuló stratégiai részcélok és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

Minőségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlő eséllyel történő hozzáférés
biztosítása
A mérnökképzés, a közgazdasági, informatikai és nyelvi képzés fejlesztése a
gazdaságfejlesztés humánerőforrásának biztosítása érdekében
A műszaki irányú szak- és középfokú képzés, fejlesztése a
gazdaságfejlesztés emberi erőforrásainak biztosítása érdekében
Hagyományos iparágakhoz kapcsolódó szakképzés fejlesztése
A gyermeket vállaló fiatal családokat támogató családbarát társadalmi
és gazdasági környezet kialakítása
Az idős korosztály társadalmi aktivitásának és egészségének
megőrzése
Az aktív és egészséges életet szolgáló jól-léti közösségi szolgáltatások
fejlesztése
A megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű emberek
munkaképességének fejlesztése, munkavállalási esélyeinek bővítése
Nagykanizsa és térsége hátrányos helyzetű népességének és
leszakadó társadalmi rétegeinek kompetenciafejlesztése, valamint
társadalmi integrálása érdekében
Az ország kevésbé fejlett régióiból bevándorló munkavállalók és
családjaik integrálódásának elősegítése
Közösségvezérelt, CLLD típusú fejlesztések megvalósítása
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FVT*

8. városrész

7. városrész

6. városrész

5. városrész

4. városrész

3. városrész

2. városrész

1. városrész

Átfogó célok
VIRÁGZÓ KULTURÁLIS KÖZPONT, BEFOGADÓ
TÁRSADALOM

Prioritások

A kompakt város kialakulásának előmozdítása a belváros és a városközpont
komplex rehabilitációjával és fejlesztésével, az építészeti örökség integrált
védelmével, a városközpont rehabilitációjával
Zöld mezős munkahelyteremtő ipari beruházások megvalósítására alkalmas
területek kialakítása a piaci szereplők befektetéseihez szükséges fizikai,
infrastrukturális és építési jogi előfeltételek megteremtése érdekében
A barna mezős városrehabilitációs területeken a közszféra és a magánszféra
által végrehajtásra kerülő beruházások megvalósításához szükséges fizikai,
infrastrukturális és építési, jogi előfeltételek megteremtése, a nem
önkormányzati tulajdonban lévő, barna mezős, szlömösödő illetve
alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése
Integrált közösségi és alternatív közlekedési rendszer kialakítása
A városon belüli úthálózat tehermentesítése az átmenő és az ipari
termeléshez kapcsolódó közúti forgalom alól
A város egészének energetikai megújítása a megújuló energiaforrások
fokozott kihasználására építve, valamint fenntartható és hatékony
városüzemeltetési fejlesztések
Az egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátást biztosító fejlesztések
Lakótelepek komplex rehabilitációja, lakóépületeik hőszigetelése és
energetikai megújítása
Kertvárosi városrészek komplex fejlesztése
Korszerű, alacsony rezsijű esztétikus és kényelmesen használható bérlakás
állomány kialakítása
A város- és térségfejlesztés szervezeti, jogi és finanszírozási eszköztárának
továbbfejlesztése

*FVT: Funkcionális várostérség
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FVT*

8. városrész

7. városrész

6. városrész

5. városrész

4. városrész

3. városrész

2. városrész

1. városrész

Átfogó célok
VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET

Prioritások

2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások
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2.1. A beavatkozások bemutatása
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2.1.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása
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2.1.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű
bemutatása, a fejlesztések ütemezése
Az ITS-ben a fejlesztések, projektcsomagok átfogó bemutatása történik meg az alábbiakban. A
fejlesztési irány tartalma minden esetben egyértelműen meghatározott.
Az ITS a készítése idején ismert, a várható források függvényében középtávon potenciálisan
megvalósítható alapvető projekteket, projektcsomagokat tekinti át stratégiai szinten, a formálódó
operatív programoknak az ITS kidolgozása idején ismert, illetve hipotetikusan prognosztizálható
finanszírozási szempontjaihoz illeszkedve, és a 2014-20-as fejlesztési időszakra meghirdetett
fejlesztéspolitikai prioritásokhoz igazodva, azzal a pontossággal és mélységgel, amelyben
rendelkezésben állnak.
Ez a pontosság és mélység az előzményeknek és a konkrét adottságoknak megfelelően egyes
területenként és projektcsomagonként eltérő.
Az említettnél részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges, mivel a finanszírozást biztosító
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és az ágazati operatív programok végleges
tartalma, a projektek finanszírozására vonatkozó részletes szakmai követelményeik az ITS
kidolgozásának lezárásakor még nem ismertek.
A konkrét beavatkozások, beruházások, projektek, projektcsomagok az NGM által 2014. július 31-én
kiadott útmutatónak megfelelően, az ITS alapján kidolgozásra kerülő Integrált Területi Program (ITP) és
a hozzá kapcsolódva elkészítésre kerülő Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) keretében,
illetve a rájuk épülő konkrét projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra, és véglegesítésre.
A véglegesítésre kerülő projektek, projektcsomagok az ITS aktualizálásával kerülnek be az ITS-be.
Az alábbiakban említett Integrált Területi Beruházások a fentieknek megfelelően az ITP keretében
kerülnek megvalósításra.
A fentiekből következően a jelen ITS a középtávon tervezett városfejlesztési beavatkozásokat, komplex
városfejlesztési akciókat, projekteket, projektcsomagokat előzetes és indikatív jelleggel vetíti előre, az
ITP keretében és végrehajtása során megtörténő komplex projekt előkészítési és operatív
városfejlesztési tervező munka megalapozásaként.
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1. AKCIÓTERÜLET
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1. akcióterület morfológiája
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1. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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1. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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1. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat

65
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

1. akcióterület műemlékvédelem
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1. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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1. akcióterület jellemzően barnamezős és szlömösödő területei
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1. akcióterület beépítésre szánt területei
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1.1. INTEGRÁLT FEJLESZTÉSI PROJEKT CSOMAG: VONZÓ ÉS BEFOGADÓ NAGYVÁROS
MAGYARORSZÁG KAPUJÁBAN
Alprogram neve:
Integrált Területi Beruházások (ITB) Nagykanizsa, Magyarország tengeri és délnyugat-európai
kapuja - a határon átnyúló vonzású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó nagyváros - befektetőket
vonzó urbanizációs hátterének fizikai biztosítása érdekében.
Fejlesztési irány tartalma:
Komplex városfejlesztési akció a városi szövet rehabilitációjával a gazdaságfejlesztés urbanizációs
hátterének fizikai biztosítása érdekében, Nagykanizsa, a korszerű szolgáltatásokat nyújtó, határon
átnyúló vonzású nagyváros kialakítása céljából. Ma is meglévő kedvező adottságai alapján
Nagykanizsa a kiegyezés és 1914 között közismerten ebben a szerepben segítette elő Magyarország
fejlődését, amit a nemzetközi gazdasági együttműködés legjelentősebb magyarországi központjaként, a
Magyar Amerikai Olajipari Rt székhelyeként 1920 után is meg tudott őrizni. A fejlesztés célja, hogy a
városi szövet minőségi továbbfejlesztésével, az EU egyik vasúti és közúti közlekedési fővonalainak
hálózati csomópontjában, fizikai adottságainak és üzleti kultúrája hagyományainak kihasználásával,
országhatáron, regionális átnyúló, nagyváros hiányos Funkcionális Várostérsége központi
nagyvárosaként Nagykanizsa be tudja tölteni a határon átnyúló térség vonzó központjának szerepét. Ez
akkor válhat lehetségessé, ha a városi szövet megújításának eredményeként Nagykanizsa fizikai
szempontból is rendelkezik a befektetőket vonzó, európai összehasonlításban versenyképes
életkörülményeket biztosító, megfelelő színvonalon kialakított urbanizációs háttérrel, aminek a
kialakítása a 2007 - 2013 EU költségvetési periódus támogatásainak segítségével már tervszerűen
elindult. A 2014-2020 EU költségvetési időszakban szükséges a városközpont további közterületeinek,
valamint alulhasznosított, szlömösödő, illetve barnamezős területeinek komplex rehabilitációja,
alulhasznosított, az építészeti és kulturális örökség szempontjából értékes ingatlanainak rehabilitációja,
biológiailag aktív zöldfelületeinek, az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra
valamint az oktatási - nevelési és kulturális célokat szolgáló közcélú létesítmények fejlesztése, komplex
rehabilitációja, energetikai megújítása, a városban hozzáférhető széles sávú IKT szolgáltatások
fejlesztése.
Komplex közterület rehabilitáció energiatakarékos korszerű közvilágítás kialakításával együtt, a 2007-13
időszakra tervezett áthúzódó fejlesztések megvalósításával (Eötvös tér, Deák tér, Széchenyi tér,
Kossuth tér)
Zala megye első nagyvárosi közparkjának, a városközpont hagyományos zöldterületét jelentő
Sétakertnek, valamint a közvetlenül hozzá kapcsolódó, az egészséges életmódhoz kapcsolódó
közösségi infrastruktúrának a teljes funkcionális és energiahatékonysági megújítása. A Sétakert és a
Belváros / Fő utca kapcsolatának erősítése érdekében komplex közterület rehabilitáció (Batthányi u.)
és épületrehabilitáció (Deák tér 5-6., Batthányi u. - Bajza utca sarok, 2395 hrsz ingatlan
újrahasznosítása) ingatlan tulajdon szerzéssel, vasúti árok feletti híd újjáépítése, energiatakarékos,
korszerű közvilágítás kialakítása.
A 2007 - 2013 EU költségvetési periódus támogatásainak segítségével megvalósított komplex
közterület rehabilitáció folytatása a közlekedési területek átalakításával, a zöldfelületi rendszer
fejlesztésével, közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésével, közművek felújításával, fejlesztésével
(indikatív lista: Ady Endre u. felső szakasza, Zárda utca Fő u és Zrínyi u közti szakasza, Nagyváthy u.
folytatása Zrínyi utcáig, Király utca a Sabján Gy. u. és körforgalom között, Sugár út, Csengery utca
Kisfaludy és Fő utca között, Vásár u. - Kalmár u. csomópont, Petőfi S. u. – 7-es számú főút csomópont,
Múzeum tér – Rozgonyi u. kikötése).
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1.2. INTEGRÁLT FEJLESZTÉSI PROJEKT CSOMAG: A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES URBANIZÁCIÓS HÁTTÉR SZOLGÁLTATÁSAINAK BŐVÍTÉSE
Alprogram neve:
A konferenciaturizmust szolgáló, a vendéglátási szolgáltatásokat erősítő, az egészséges
életmód, a sport és rekreáció iránti társadalmi igények kielégítését szolgáló, multifunkcionális
városközponti létesítmény létrehozása Integrált területi Beruházások (ITB) keretében
Fejlesztési irány tartalma:
A gazdaság fejlesztéséhez szükséges befektetések megvalósulásához nélkülözhetetlen, a
szolgáltatások szempontjából is vonzó urbanizációs háttér hiányzó elemeinek pótlása érdekében
koncentrált fejlesztés megvalósítása a belvárosban az, üzleti és a konferencia turizmus fellendítésének
megalapozása érdekében. A tervezett multifunkcionális belvárosi létesítmény rendeltetése a befektetők
fogadásához szükséges, jelenleg hiányzó urbanizációs háttérszolgáltatások mellett az is, hogy a
Funkcionális Várostérség lakossága valamint a szomszédos fürdőváros, Zalakaros, turistái számára
színvonalas nagyvárosi vendéglátási és rekreációs lehetőségeket, közösségi, családi rendezvényeikhez
nagyvárosi minőségű urbanizációs kereteket és szolgáltatásokat biztosítson.
A FEJLESZTÉSI TARTALOM RÉSZLETES LEÍRÁSA:
A gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés nem képzelhető el a város szolgáltatásainak fejlesztése,
kereskedelmi szállásférőhely kapacitásának növelése nélkül.
Az elmúlt három évben megvalósult, és jelenleg folyamatban lévő integrált városfejlesztési akciók és
projektek eredményeként 2014-ben elkészülnek azok az alapvető struktúrákat érintő beruházások,
amelyek a város hosszú távú fejlesztését megalapozzák és a városközpontban is elindították a
szükséges funkcióbővítést.
A következő időszak egyik fő feladata az alap infrastruktúrák elkészülte után a funkcióbővítés
intenzifikálása a városközpont telektömbökön belüli városi szövetének fejlesztésével, megújításával,
annak érdekében, hogy a meglévő funkciók erősítésével, újak működésbe hozásával a városi élet
tovább fejlődhessen, és kialakulhassanak azok a szinergiák, amelyek a társadalmi és a gazdasági
fejlődés fellendülését eredményezik. Ennek egyik nyilvánvalóan fontos eszköze a minőségi turizmust
lehetővé tevő, hiánypótló négy csillagos szálloda megépítése, ami az ország és a Dunántúl más
nagyvárosaiban már megtörtént, amint azt az alábbi vizsgálat is részletesen alátámasztja.
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4 csillagos hotelek a Megyei Jogú Városokban
Megyei Jogú Város
Békéscsaba
Debrecen

5

4
-

Hotel Divinus

Hotel Óbester
Hotel Villa
Hotel Platán

Dunaújváros
Eger

Hotel Eger Park
Hotel Ködmön
Hotel Korona
Hotel Villa Völgy

Érd
Győr

Hotel Konferencia Győr
Hotel Famulus
Hotel Isabell
Hotel Kálvária
Best Western Hotel Ginkgo Sas
Hotel Sheraton Kecskemét
Aranyhomok Business Wellness
Hotel Három Gúnár
City Hotel Miskolc
Calimbra Hotel
Hotel Bástya
Hotel Calimera
Hotel Pagony
Hotel Lugas
Hotel Aventinus
Hotel Continent

Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Nagykanizsa
Miskolc

Nyíregyháza
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Pécs

Corso Hotel
Hotel Makár
Hotel Laterum
Hotel Kikelet
Hotel Millenium

Salgótarján
Sopron

Hotel Sopron
Hotel Fagus
Best Western Hotel
Hotel Wollner
Hotel Lövér
Novotel
Forrás Hotel
Dóm Hotel
Hotel Mozart
Art Hotel Szeged
Magyar Király Hotel
Novotel
Garden Hotel
Semiramis Hotel
Claudius Hotel
Hotel Pelikán
Hotel Betekints
Hotel História
Villa Medici
Ezüsthíd Hotel
-

Szeged

Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém

Zalaegerszeg

A városok mintegy 40%-ában nincs négy csillagos hotel. Ahol van úgy az utóbbi évtizedben épült, vagy
egy korábban épült alacsonyabb besorolású szálloda került felújításra.
A PROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE
A PROJEKT HELYSZÍNE
A fejlesztés az alábbi ingatlanokon kerül megvalósításra:
984 hrsz
985 hrsz
986/1 hrsz
987 hrsz
988/1 hrsz
Összesen

1077 m2
220 m2
2469 m2
1642 m2
4.323 m2
9731 m2

A fejlesztés közvetlenül érinti 988/2 helyrajzi számú ingatlant, amely a fejlesztés területéről közelíthető
meg.
74
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

Tulajdonviszonyok:
Önkormányzati tulajdonban van a terület túlnyomó része, nevezetesen az alábbi ingatlanok:
984 hrsz
986/1 hrsz
987 hrsz
988/1 hrsz
988/2 hrsz
A fejlesztés megvalósításához feltétlen szükséges a 985 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonjogának megszerzése.
További tulajdonszerzés szükségessége:
A megfelelő méretű mélygarázs kialakítása a pinceszinten, továbbá a célszerű méretű biológiailag aktív
zöldfelület kialakítása a rendezett terepszinten célszerűvé teszi a a terület Erzsébet térrel átellenes
végében található, 986/5 helyrajzi számú, 1900 m2 területű beépítetlen ingatlan megszerzését.
Közmű ellátás:
A projekt területe közművekkel teljesen ellátott.
Megmaradó épületek:
A projekt megvalósításának területén három megmaradó épület található, amelyek közül változatlan
építészeti kialakítással és funkcióval üzemel tovább az alábbi kettő:
a Képzőművészetek Háza, az úgynevezett Kiskastély,
funkciója: képtár, kiállító terem
a Magyar Plakátház, az egykori magtár felújított épülete,
funkciója: plakát múzeum.
teljes körű épület rehabilitáció és újrahasznosítás valósul meg a projekt leírásában foglaltaknak
megfelelően az úgynevezett volt nyomda műemlék épületének (Erzsébet tér 14-15) felújításával.
Bontandó épületek:
A projekt megvalósításához az alábbi ingatlanokon lévő építmények bontása szükséges:
984 hrsz
985 hrsz
986/1 hrsz
987 hrsz
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ÉPÍTÉSZETI ÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A fejlesztési célokat meghatározó adottságok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi gazdaságának fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a város turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése. A jelen EMT részét képező áttekintés szerint a megyei jogú városok
többsége rendelkezik az üzleti célú utazók és a minőségi turizmus fogadására egyaránt alkalmas négy
csillagos szállodával.
Nagykanizsának országos jelentőségű gazdaságfejlesztési - ipari és logisztikai fejlesztési - perspektívái és
tervei vannak, amelyek ipari és kereskedelmi hagyományai mellett a város rendkívül kedvező térszerkezeti
pozíciójára építenek.
Az ipar és a logisztika mellett azonban a turizmus fejlesztéséhez is jók a feltételek a város kedvező táji,
természeti adottságai és térbeli elhelyezkedése révén. Nagykanizsa ugyanis egy olyan regionális határon
és országhatáron átnyúló térség nagyvárosa, amelyben az említett határok túloldalára eső funkcionális
vonzáskörzetében nagy területeken nem található hozzá hasonló nagyságú, nagyvárosi összetételű és
minőségű szolgáltatásokat nyújtó városi központ. Annak érdekében, hogy Nagykanizsa MJV betölthesse a
határokon átnyúló nagyváros hiányos térség nagyvárosi vonzásközpontjának szerepét - amire
térszerkezeti adottságai predesztinálják - a városközpont funkcióinak további szolgáltatásokkal történő
bővítése szükséges, amelynek a jelen EMT tárgyát képező fejlesztés egyidejűleg a célja és az eszköze is.
Ugyanakkor a 2014-2020-ra tervezett gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés sikeres megvalósításához is
szükséges, hogy Nagykanizsa rendelkezzék egy olyan színvonalú szállodával, amely a városba érkező
külföldi befektetők elszállásolására is alkalmas, és kielégíti az általuk megszokott minőségi igényeket. Ez a
kategória egy olyan négy csillagos szállodát jelent, amely alkalmas különböző üzleti és szakmai
tanácskozások lebonyolítására is, ugyanúgy, mint az egészség megőrzését és a testedzés lehetőségét
biztosító, színvonalas wellness szolgáltatások nyújtására.
A fejlesztési célok megalapozása
Az említett sokrétű adottságokból és komplex célokból kiindulva, az integrált fejlesztés szellemében az
integrált turisztikai fejlesztési projekt funkcionális és építészeti tartalma valamint megvalósításának
esetleges szakaszolhatósága az alábbiak szerint körvonalazható.
A projekt helyszíne Nagykanizsa városmagjában, a város főterén található. A terület tér felé eső oldala
délnyugatra néz, ami a rendkívül előnyös városszerkezeti pozíció mellett nagyon kedvező tájolási és
benapozási feltételeket is jelent. A beépítésre kerülő telektömb belső részében két olyan kulturális
létesítmény van, amely jelentős értéket képvisel, helyileg ismert és frekventált, így hozzájárulhat a projekt
eredményeként megvalósuló integrált turisztikai és szolgáltató létesítmény vonzerejének erősítéséhez:
a Képzőművészetek Háza és a
a Magyar Plakátház.
Fent bemutatott alapfunkcióikon kívül a Magyar Plakátház földszinti terme rendszeresen ad otthont
kulturális rendezvényeknek és esküvőknek is.
A telektömb főtérre néző oldalán, az említett két kulturális intézmény előtt helyezkedik el a "volt nyomda"
műemlék épülete, amely a projekt keretében megvalósuló teljes épület rehabilitáció eredményeként új
funkciót kap. Az épületben, amelyet eredetileg egy neves kanizsai szikvízgyáros épített a XIX. század
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végén, a földszinten gyártották és tárolták a szódavizet, ami Jedlik Ányos találmánya és egyfajta
hungarikum, az emeleten pedig lakások voltak.
A projekt





városközponti helyszíne
integráns részét képező már meglévő, frekventált kulturális szolgáltatások
a tervezett új beépítés főtérre néző, napfényes terei
a városközpont funkcióbővítési szükséglete
vendéglátási funkciókkal,
szolgáltatásokkal,
wellness és
sportolási lehetőségekkel,
 az esküvői rendezvények kialakult szokása az ingatlanon,
 a magyaros vendéglátáshoz kapcsolódó konkrét hagyományok az ingatlanon,
 a város és vidéke gazdagsága vadban, halban, zöldségben, gyümölcsben
 Nagykanizsa jelentősége az ország tenger felé nyíló kapujaként
olyan komplex funkcionális összetételt alapoznak meg, illetve tesznek szükségessé, ami igen jelentős
mértékben túlmutat egy átlagos négy csillagos szálloda megszokott funkcióin, és a városközpont élettel
való telítését, fenntartható fejlődését ugyanúgy szolgálja, mint a szállodába érkező vendégeket.
Ugyanakkor az említett városi adottságokhoz kapcsolódó sokféle új funkció koncentrálódása az új
épületegyüttesben magának a szállodának a forgalom növekedését is nagyban elősegítheti. Ezáltal nem
csak a négycsillagos szállodáktól megkívánt kiegészítő funkciókat biztosítja a projekt, hanem a városi élet
olyan intenzív központjává teszi az új integrált létesítményt, ami önmagában is erősíti az új hotel vonzerejét
a Nagykanizsára érkező üzletemberek és turisták körében csakúgy, mint a szűkebb - tágabb környékről a
városba látogatók és a szomszédban, Zalakaroson üdülők körében. A tisztán mintegy 6000 m2-es nettó
szintterületű szállodai funkció ezért egészül ki további funkciók sorával a vendéglátástól a városközpontban
hiányzó sportolási lehetőségekig.
A fejlesztés átfogó céljai
A cél a fentiek értelmében egy olyan komplex turisztikai szolgáltató létesítmény létrehozása Nagykanizsa
szívében, amely egymást kölcsönösen erősítve egyaránt szolgálja
 a négycsillagos szállodába érkező külföldi üzletembereket, hazai és külföldi turistákat
és
 a város és környéke lakóit.
Ugyancsak célja a fejlesztésnek, hogy a fenti követelményeknek úgy feleljen meg, hogy közben a lehető
legnagyobb mértékben elősegíti Nagykanizsa valamint szűkebb és tágabb hazai és európai környezete
maradandó értékeinek felmutatását a helyi közösség és vendégei számára egyaránt.
A fejlesztési célok megvalósítását szolgáló funkcionális program
A 100 szobás szálloda tervezett épületegyüttese az alábbi három részre tagolódik, amelyek - szükség
esetén - akár külön-külön is megvalósíthatóak:
A jelű épület: a volt nyomda épülete
B jelű épület: az új négy csillagos szálloda lényegi, központi eleme,
C jelű épület: lényege a wellness, egészségipar, bérelhető irodák
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Funkcionális koncepció
A komplex funkcionális programmal a projekt a fentebb bemutatott megalapozásnak megfelelően
bemutatott átfogó fejlesztési célok valóra váltását szolgálja az alábbiak szerint tervezett működéssel.
Az A) B) és C) jelű épületek földszintjein tervezett funkciók
egyrészt meglévő városközponti funkcióhiányokat elégítenek ki, mint a főtérhez napsütötte terasszal
csatlakozó söröző (Sörmúzeum) és kávézó, az étterem, továbbá az uszoda, edzőterem és aerobic terem;
másrészt a konkrét ingatlanon már meglévő rendezvényekre - esküvők és kulturális rendezvények erősítenek rá szolgáltatásaikkal, mint az esküvői ruhabolt és kölcsönző valamint a kisebb előadóestek,
klasszikus zenei koncertek megtartására is használható, alapvetően üzleti és szakmai konferenciák és
kiállítások megtartására szánt multifunkcionális konferencia termek.
A szállóvendégek és a városi, környékbeli közönséget egyaránt fogadó étterem a gasztronómia nyelvén
mutatja be mindenki számára jól érthetően Nagykanizsa térbeli elhelyezkedésének előnyeit a szomszédos
erdőkből származó vadételekkel, balatoni halételekkel, kiskanizsai termelői bio zöldséggel, gyümölccsel,
Triesztből és Rijekából hozott friss tenger gyümölcseivel, osztrigával. A város gasztronómiai potenciálja
ebben az összefüggésrendszerben országosan is egyedülálló gasztronómiai attrakció lehetőségét
hordozza, ami a potenciális belföldi és a külföldi vendégkör felé egyaránt jelentős attrakció alapja lehet,
(akár még zalakarosi vendégek Nagykanizsára csábítását is lehetővé teszi).
A helyben megvalósuló utazási irodai szolgáltatás azért lényeges, mert egyrészt gyors és hatékony
segítséget nyújthat a gazdaságfejlesztési, iparfejlesztési projektek kapcsán a városba érkező és a
szállodában megszálló üzletemberek utazási ügyeinek elintézéséhez, másrészt a környező határon átnyúló
térség értékeinek, turisztikai attrakcióinak megismertetésével és értékesítésével elő tudja mozdítani, hogy
a turisták egyre több időt töltsenek el a térségben, illetve visszatérjenek a vidékre.
A C) jelű épület földszintjére tervezett fogászati rendelők a kiváló magyar fogorvosok szolgáltatásai iránti
jelentős nyugat-európai igények kielégítését szolgálják, és ezáltal a szálloda töltését, gazdaságos
üzemeltetését is elősegítik. Az üzleti turizmushoz kapcsolódás pedig további újabb lehetőségeket
tartogathat.
A 25 m-es úszómedence egyaránt szolgálja a szállodai és a városi közönség igényeinek kielégítését,
hiszen a szomszédos és a közeli városközponti iskolák diákjai valamint a városközpont lakói számára
hiánypótló lehetőséget biztosít azáltal, hogy hétköznap, nap közben, a szállodai igénybevétellel
összehangolva a város lakói is igénybe vehetik. Az edzőterem és az aerobic terem szintén egyaránt nyitott
a városi és a szállodai közönség számára is.
A szépségipari, wellness szolgáltatások és helyben meglévő sportolási lehetőségek nagyban növelik a
szálloda mint konferencia helyszín vonzerejét.
Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak jelentős iparfejlesztési, gazdaságfejlesztési perspektívái vannak a
2014-2020 időszakra. A tervezett fejlesztések velejárója a különböző üzletemberek, szakemberek
forgalmának növekedése a városban. A tervezett komplex turisztikai fejlesztés nem csak egy turisztikai cél,
hanem az üzleti turizmus növelésének egyik fontos eszköze is lehet azáltal, hogy szolgáltatásain és az
általa nyújtott minőségen keresztül megismerteti és megszeretteti a várost a befektetőkkel. Ugyanakkor
többletszolgáltatásaival - mint a konferencia és a wellness - verseny előnyt is szerezhet Nagykanizsa
számára. Az említett többletszolgáltatásokhoz tartozik az a tervezett szolgáltatás is, hogy a C) jelű épület I.
és II. emelete úgy kerül bériroda jelleggel üzemeltetésre, hogy nem csak tárgyalót lehet bérelni, hanem
irodát is, szükség esetén irodai munkatársakkal együtt.
Az építészeti kialakítás koncepciója
A B) és C) jelű épületek földszint + 2 emelet + tetőtér szintszámú beépítése az új épületek
tömegformálásával és a "volt nyomda" épületével azonos homlokzatmagasságával szervesen illeszkedik a
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meglévő beépítéshez és a kialakult városképhez. A párkánymagasság tartását az a kedvező körülmény
teszi lehetővé, hogy a megmaradó műemlék épület szintmagasságai igen nagyok: a földszinti 4,5 m, az
emeleti 4,23 m, amit a párkánymagasság szempontjából tovább növel a földszinti padlószint és az utcai
járdaszint közötti 0,6 m és a tetőtéri mellvédfal, ami 1,5 m, amelyekből mintegy 10,8 m-es utcai
párkánymagasság adódik.
Az új épületek építészeti stílusa hangsúlyozottan modern, high tech jellegű, amivel a megújuló energiák
felhasználására épülő, legkorszerűbb energetikai és épületgépészeti rendszerben és a város iparának,
gazdaságának tervezett dinamikus növekedésében megnyilvánuló fejlődés üzenetét jelenítik meg az
építészet nyelvén.
A három épület belsőépítészeti stílusa az egyes épületek stílusát követi. A műemlék épületé történelmi, az
újaké hangsúlyozottan modern stílusú.
Az energiaellátás koncepciója
A két új épület hőszigetelése maximális, a műemléké a lehetőségek szerint kerül megnövelésre.
Az épületegyüttes energiaellátása a megújuló energiák (nap, geotermikus, stb) maximális kihasználására
épül a később jóváhagyásra kerülő ITB projektek függvényében vagy az Önkormányzat kiépítésre kerülő
megújuló energiás rendszerére csatlakozva vagy lokális kialakítással. A költségbecslésben az
épületgépészetnél, energiaellátásnál megjelenített többlet költségek ennek a rendszernek a kiépítését is
tartalmazzák.
ÉPÍTÉSI PROGRAM
A) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
-

Földszint:
1. emelet:
Tetőtér:

500 m2
500 m2
300 m2

A jelű épület összesen

1300 m2

B) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
-

Pince:
o gépészet:
o mélygarázs:
o közlekedő:
Összesen:

500 m2
2500 m2
100 m2
3100 m2

-

Földszint:
o recepció, foyer, közlekedő:
o konferencia termek, közlekedők:
o konyha:
o étterem, fogyasztótér:
o üzletek:

550 m2
300 m2
150 m2
200 m2
200 m2
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Összesen:

1400 m2

-

1. emelet és 2. emelet összesen:
szállodai szobák
közlekedők
Összesen

1600 m2
400 m2
2000 m2

-

3. emelet:
szállodai szobák
tetőterasz szobákhoz összesen:
közlekedők
Összesen

340 m2
320m2
240 m2
600 m2

B) jelű épület összesen

7100 m2

C) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
- Pince:
- Földszint:
o ált. földszinti terület:
o fittness:
o uszoda:
- 1. emelet és 2. emelet összesen
- Tetőszint:

1100 m2
520 m2
210 m2
500 m2
800 m2
370 m2

C épület összesen

3500 m2

Teljes épületegyüttes összesen

11900 m2

Megjegyzés: a fentiekből a tisztán négy csillagos szállodai funkció az A) jelű épület felújításával
és vendéglátó funkcióival együtt (részben felszíni parkolással) 6000 m2 nettó szintterület
megépítésével megoldható 86-90 szobával konferencia, éttermi és a C) épületben tervezett
wellness többletszolgáltatások nélkül.
KÖLTSÉGBECSLÉS
ELŐZETESEN ÉS INDIKATÍV JELLEGGEL BECSÜLT ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK
A) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
-

Földszint:
1. emelet:
Tetőtér:

500 m2
500 m2
300 m2

A) jelű épület összesen

1300 m2

Becsült építési költség
1300m2 x 250e Ft

325.000e Ft
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A) jelű épület építési költség összesen

325.000e Ft

B) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
-

Pince:
o gépészet:
o mélygarázs:
o közlekedő:
Összesen:

500 m2
2500 m2
100 m2
3100 m2

3100m2 x 170eFt

527.000eFt

-

Földszint:
o recepció, foyer, közlekedő:
o konferencia termek, közlekedők:
o konyha:
o étterem, fogyasztótér:
o üzletek:
Összesen:
1400 m2 x 350eFt

550 m2
300 m2
150 m2
200 m2
200 m2
1400 m2
490.000eFt

-

1. emelet és 2. emelet összesen:
szállodai szobák
közlekedők
Összesen

1600 m2
400 m2
2000 m2

2000m2 x 300eFt
-

600.000eFt

3. emelet:
szállodai szobák
tetőterasz szobákhoz összesen:
közlekedők
Összesen

340 m2
320m2
240 m2
600 m2

600 m2 x 300eFt

180.000eFt

Épületgépészeti és energetikai többlet költség

350.000eFt

Konyha technológia költsége

150.000eFt

B) jelű épület összesen
B) jelű épület építési költsége összesen

7100 m2
2.297.000e Ft

C) jelű épület:
Hasznos nettó szintterület:
- Pinceszint és uszodagépészet:
1100 m2 x 200eFt

1100 m2
220.000eFt
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-

Földszint:
o ált. földszinti terület:
o fittness:
730 m2 x 350eFT/m2
o uszoda:

-

1. emelet és 2. emelet összesen
800 x 250eFt
Tetőszint:
370 m2 x 250eFt
Épületgépészeti többletköltség

-

520 m2
210 m2
255.500eFt
500 m2
160.000e Ft
800 m2
200.000eFt
370 m2
92.500eFt
200.000eFt

C épület összesen
C) jelű épület építési költsége összesen:
ÖSSZES ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG
ELŐKÉSZÍTÉS,TERVEZÉS, LEBONYOLÍTÁS
BIZTONSÁGI TÉNYEZŐ 15%
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
BÚTOROZÁS BECSÜLT KÖLTSÉGE
100 SZOBA X 500EFT/SZOBA
IRODÁK
ÉTTEREM
SÖRÖZŐ
KÁVÉZÓ
EGYÉB
BÚTOROZÁS ÖSSZES BECSÜLT KÖLTSÉGE

3500 m2
1.128.000eFt
NETTÓ 3.750.000EFT
NETTÓ 450.000EFT
NETTÓ 630.000EFT
NETTÓ 4.830.00EFT
50.000EFT
20.000EFT
20.000EFT
20.000EFT
20.000EFT
20.000EFT
150.000EFT

MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZESEN

4.980.000EFT

MUNKAHELYTEREMTÉS
A projekt munkahelyteremtő hatása jelentős. A teljes építési projekt megvalósítása esetén már az
üzemeltetés induló szakaszában 100 új munkahelyet jelent a fejlesztés.
Javasolt szállodai szolgáltatások, tervezett alkalmazotti létszám:
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Megnevezés
Szépségszalon
(fodrászat, kozmetika,
manikűr, pedikűr)
Uszoda
Fittnessterem
Fogorvosi rendelő
Létesítmény vezető
Utazási iroda
Butik
Sör Múzeum
Kávéház és cukrászda
Étterem
Szálloda
Szálloda vezetése

Alkalmazotti létszám

Megnevezés

3 fő x 2 műszak Fodrász, kozmetikus,
manikűrös
3 fő x 2 műszak Úszómester,
karbantartó, takarító,
2 fő x 2 műszak Edző, takarító
2 fő x 2 műszak Fogorvos, aszisztens
1 fő
2 fő x 2 műszak Üzletkötő, (valuta)
pénztáros
1 fő x 2 műszak Eladó
3 fő x 2 műszak Pincér, takarító
3 fő x 2 műszak Cukrász, eladó, takarító
5 fő x 2 műszak Szakács, segítő, pincér
10 fő x 3 műszak Recepció, londíner,
karbantartás, takarítás
5 fő Üzemeltetés,
kereskedelem,
gazdaság

Kapcsolódó
munkahelyek,
vállalkozások

Ügyvéd, jogi képviselet,
könyvelés,
Mosodai szolgáltatás,
autóbérlés,
közlekedés
Ajándék, újság,
beszállítók

Összes munkahely

Összesen
munkahely
6
6
4
4
1
4
2
6
6
10
30
5

1
2
2
1
1
9
100

VÁLLALKOZÁS ÉLÉNKÍTÉS
A projekt vállalkozás élénkítő hatása jelentős. A teljes építési projekt megvalósítása esetén már az
üzemeltetés induló szakaszában 25 vállalkozás vesz részt a létesítmény üzemeltetésében.
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2. AKCIÓTERÜLET
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2. akcióterület morfológiája
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2. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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2. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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2. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat
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2. akcióterület műemlékvédelem
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2. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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2. akcióterület beépítésre szánt területei a hatályos szabályozási terv szerint
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INTEGRÁLT
FEJLESZTÉSI
BERUHÁZÁSSAL

PROJEKT

CSOMAG:

IPARFEJLESZTÉS

ZÖLDMEZŐS

Alprogram neve:
Integrált Területi Beruházások (ITB) Nagykanizsa ipari területeinek fejlesztésére a NyugatPannon Járműipari és Mechatronikai Központ részeként az iparfejlesztéshez és ipari
munkahelyteremtéshez szükséges előfeltételek biztosítása érdekében, zöldmezős
beruházásokkal a gép- és jármű-, a mechatronikai valamint a világítástechnikai és az
elektrotechnikai iparban.
Fejlesztési irány tartalma:
Nagyszámú új ipari munkahely teremtése és a Funkcionális Várostérség gazdaságának fejlesztése
érdekében Nagykanizsa újraiparosítása ipari területek fejlesztésével, globálisan versenyképes
iparágakba tartozó ipari befektetések megvalósításával, K+F+I tevékenységet folytató kreatív, innovatív
vállalkozások, ipari technológiai fejlesztési tevékenységek letelepítésével. Határon átnyúló tevékenységi
körű, transzregionális együttműködést szervező Térségi Gazdasági Központ és Ügynökség kialakítása,
amely start up, innovációs és inkubációs szolgáltatásai révén segíti a globális piacon versenyképes
iparágakhoz és gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nagy hozzáadott értékű gazdasági
tevékenységet végző mikro-, valamint kis- és középvállalkozásokat azzal, hogy elősegíti piaci
beilleszkedésüket a regionális, európai, és globális gazdaságba, szolgáltatásaival előmozdítva a
versenyképességük növelését.
A beruházási jellegű fejlesztési tevékenységek fő területei: a meglévő, betelő Ipari Park bővítése
érdekében területszerzés vásárlással, illetve kisajátítással, szennyezett talajú területek esetén
környezeti károk feltárása és elhárítása; a közterületek hálózatának és az ipari munkahelyteremtő
befektetések megvalósítására alkalmas, beépíthető területek, azokon belül építési telkek, építési jogi és
műszaki - fizikai szempontból történő tényleges kialakítása, közlekedési utak, iparvágányok, közműhálózatok kialakítása az ipari termelő tevékenységhez szükséges műszaki paraméterekkel és
kapacitásokkal, vagyis ipari terület alap infrastruktúra hálózatának kiépítése a közterületeken, és ipari,
gazdasági létesítményekkel beépíthető, infrastruktúrával ellátott (úttal feltárt, a működéshez szükséges
közmű ellátással rendelkező) építési telkek kialakítása. A fejlesztés részét képezi a meglévő
inkubátorház továbbfejlesztése, és szorosan kapcsolódik hozzá egy új ipari technológiai kutatási fejlesztési (ITK) központ megvalósítása zöld mezős, illetve barna mezős beruházással. Az ITK a
közszféra valamint a Nagykanizsán már jelenlévő, illetve betelepülő, magas hozzáadott értékű termelési
és gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, továbbá a Nagykanizsa és Funkcionális
Várostérsége fejlesztésében érdekelt, meglévő, illetve betelepülő egyetemi intézmények
együttműködésével kerül megvalósításra.
A fejlesztés integráns részét képezi a jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és végrehajtás projekt menedzsmentje,
befektetés ösztönzés, befektetés szervezés, eszközbeszerzés.
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NAGYKANIZSA ÉSZAKI IPARI TERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSE ELŐZETES ÉS INDIKATÍV
KÖLTSÉGBECSLÉS
Nagykanizsa északi ipari területének fejlesztése
előzetes és indikatív költségbecslés
A1. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

52

ha

1000

52 000

Földmunka

460000

m2

0,4

184 000

Gázvezeték

2500

fm

28

70 000

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

A többi közmű a terület határán
található, a bekötéseket kell
kiépíteni.

254 000

Műszaki tervezés

11 430

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

12 240

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

6 120

A1. jelű terület összesen

335 790

A2., A3. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

75

ha

1000

75 000

Út (7,5 m)

1080

fm

165

178 200

Járda

1080

fm

12

12 960

Zöldsáv

1080

fm

15

16 200

Földmunka

510000

m2

0,8

408 000

Vízvezeték

1080

fm

28

30 240

Szennyvíz

150

fm

32

4 800

Csapadékvíz

1080

fm

20

21 600

Gáz

1950

fm

28

54 600

Elektromos vez.

1500

fm

22

33 000

Közvilágítás

1080

fm

16

17 280

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

776 880

Műszaki tervezés

34 960

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

34 075

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

17 038

A2., A3. jelű terület összesen

937 952
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A4., A5. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

105

ha

1000

105 000

Út (7,5 m)

500

fm

165

82 500

Járda

500

fm

12

6 000

Zöldsáv

500

fm

15

7 500

Földmunka

400000

m2

0,8

320 000

Vízvezeték

500

fm

28

14 000

Szennyvíz

880

fm

32

28 160

Csapadékvíz

500

fm

20

10 000

Gáz

650

fm

28

18 200

Elektromos vez.

0

fm

22

0

Közvilágítás

500

fm

16

8 000

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

494 360

Műszaki tervezés

22 246

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

23 974

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

11 987

A4., A5. jelű terület összesen
Iparvágány

2800

A2, A3 területhez kiépítve

657 568
m

300

840 000

A jelű terület mindösszesen

2 771 310

B. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

88

ha

1000

88 000

Út (7,5 m)

640

fm

165

105 600

Járda

420

fm

12

5 040

Zöldsáv

640

fm

15

9 600

Földmunka

560000

m2

0,4

224 000

Vízvezeték

800

fm

28

22 400

Szennyvíz

800

fm

32

25 600

Csapadékvíz

640

fm

20

12 800

Gáz

1000

fm

28

28 000

Elektromos vez.

500

fm

22

11 000

Megjegyzés

Közmű és útépítés
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Közvilágítás

640

fm

16

10 240

Közmű és útépítés összesen

454 280

Műszaki tervezés

20 443

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

21 691

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

10 846

B. jelű terület összesen
Iparvágány

1800

595 259
m

300

540 000

B jelű terület mindösszesen

1 135 259

C1., C4. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

63

ha

1000

63 000

Út (7,5 m)

750

fm

165

123 750

Járda

750

fm

12

9 000

Zöldsáv

750

fm

15

11 250

Földmunka

490000

m2

0,6

294 000

Vízvezeték

1100

fm

28

30 800

Szennyvíz

1100

fm

32

35 200

Csapadékvíz

1100

fm

20

22 000

Gáz

600

fm

28

16 800

Elektromos vez.

1100

fm

22

24 200

Közvilágítás

750

fm

16

12 000

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közműalagút az
autópálya alatt

300 000

Közmű és útépítés összesen

879 000

Műszaki tervezés

39 555

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

37 680

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

18 840

C1., C4. jelű terület összesen

1 038 075

C2., C3. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

40

ha

Fajlagos ár
(e Ft)

Összesen
Ft)

1000

40 000

(e

Megjegyzés
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Közmű és útépítés
Út (7,5 m)

1100

fm

165

181 500

Járda

1100

fm

12

13 200

Zöldsáv

1100

fm

15

16 500

Földmunka

180000

m2

0,4

72 000

Vízvezeték

1450

fm

28

40 600

Szennyvíz

1450

fm

32

46 400

Csapadékvíz

1100

fm

20

22 000

Gáz

0

fm

28

0

Elektromos vez.

950

fm

22

20 900

Közvilágítás

1100

fm

16

17 600

Közmű és útépítés összesen

Lecsatlakozást kell kiépíteni.

430 700

Műszaki tervezés

19 382

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

18 828

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

9 414

C2., C3. jelű terület összesen

518 324

C jelű terület mindösszesen

1 556 399

D3.1., D3.2. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

65

ha

1000

65 000

Út (7,5 m)

500

fm

165

82 500

Járda

500

fm

12

6 000

Zöldsáv

500

fm

15

7 500

Földmunka

280000

m2

0,6

168 000

Vízvezeték

720

fm

28

20 160

Szennyvíz

720

fm

32

23 040

Csapadékvíz

720

fm

20

14 400

Gáz

500

fm

28

14 000

Elektromos vez.

1350

fm

22

29 700

Elektromos alállomás
építése

1

db

300000

300 000

Közvilágítás

500

fm

16

8 000

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

673 300

Műszaki tervezés

30 299

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

29 532
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Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

D3.1., D3.2. jelű terület összesen

14 766

812 897

D2.1., D2.2. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

62

ha

1000

62 000

Út (7,5 m)

1260

fm

165

207 900

Járda

1260

fm

12

15 120

Zöldsáv

1260

fm

15

18 900

Földmunka

290000

m2

0,4

116 000

Vízvezeték

460

fm

28

12 880

Szennyvíz

460

fm

32

14 720

Csapadékvíz

460

fm

20

9 200

Gáz

650

fm

28

18 200

Elektromos vez.

210

fm

22

4 620

Közvilágítás

1260

fm

16

20 160

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

437 700

Műszaki tervezés

19 697

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

19 988

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

9 994

D2.1., D2.2. jelű terület összesen

549 379

D2.3. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

Megjegyzés

11

ha

1000

11 000

Út (7,5 m)

800

fm

165

132 000

Járda

800

fm

12

9 600

Zöldsáv

800

fm

15

12 000

Földmunka

60000

m2

0,4

24 000

Vízvezeték

960

fm

28

26 880

Szennyvíz

960

fm

32

30 720

Csapadékvíz

960

fm

20

19 200

Gáz

0

fm

28

0

Lecsatlakozást kell kiépíteni.

Elektromos vez.

0

fm

22

0

Lecsatlakozást kell kiépíteni.

Közvilágítás

800

fm

16

12 800

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

267 200

Műszaki tervezés

12 024
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

11 128

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

5 564

D2.3. jelű terület összesen

306 916

D1.1. - 1.6. jelű terület
Mennyiség
Területszerzés

Fajlagos ár (e
Ft)

Összesen (e Ft)

107

ha

1000

107 000

Út (7,5 m)

3630

fm

165

598 950

Járda

3630

fm

12

43 560

Zöldsáv

3630

fm

15

54 450

Földmunka

710000

m2

0,8

568 000

Vízvezeték

4220

fm

28

118 160

Szennyvíz

4220

fm

32

135 040

Csapadékvíz

4220

fm

20

84 400

Gáz

2050

fm

28

57 400

Elektromos vez.

1850

fm

22

40 700

Közvilágítás

3630

fm

16

58 080

Megjegyzés

Közmű és útépítés

Közmű és útépítés összesen

1 758 740

Műszaki tervezés

79 143

Projekt előkészítés és a megvalósítás projekt menedzsmentje

74 630

Egyéb járulékos költségek (marketing, PR, jogi költségek stb.)

37 315

D1.1. - D1.6. jelű terület összesen

2 056 828

Iparvágány 1.sz

1800

m

205

369 576

Iparvágány 2.sz

2150

m

205

441 437

D jelű terület mindösszesen

4 537 032

A+B+C+D jelű terület összesen

10 000 000
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. AKCIÓTERÜLET
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület morfológiája

103
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat

106
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

3. akcióterület beépítésre szánt területei
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. AKCIÓTERÜLET
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület morfológiája
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület műemlékvédelem
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület jellemzően barnamezős és szlömösödő területei
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

4. akcióterület beépítésre szánt területei
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

VONZÓ ÉS BEFOGADÓ NAGYVÁROS MAGYARORSZÁG KAPUJÁBAN
Alprogram neve:
Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központ kialakítása
Fejlesztési irány tartalma:
Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központ kialakítása a vasútállomás és a
repülőtér térségében: térségi szintű új logisztikai és gazdasági központ valamint térségi jelentőségű
intermodális logisztikai csomópont kialakítása a villamosított vasúti fővonali és vasúti csomóponti
valamint autópálya és közúti csomóponti helyzet kihasználásával. A fejlesztések megvalósításához
szükséges területek megszerzése, ipari, gazdasági, logisztikai, közlekedési területek kialakítása
területszerzéssel, a közterületek hálózatának és az építési telkeknek a kialakításával, közművek, utak,
vasúti iparvágányok építése (alap infrastruktúra-hálózat), a villamosított vasúti fővonalon lévő, meglévő
vasút állomás, vasúti teherpályaudvar és környezete komplex rehabilitációja és intermodális logisztikai
csomóponti fejlesztése.
Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai Központot a délkeleti és déli elkerülő utak
kapcsolják hatékonyan a meglévő M7 és a tervezett M9 autópályához. Ezáltal az elkerülő utak
megvalósítása a tervezett gazdasági és intermodális logisztikai központ megvalósulását, a város déli,
ipari részének fejlődését, és ezzel Nagykanizsa kiegyensúlyozott, fenntartható térbeli fejlődősét segíti
elő. A tárgyi elkerülő utak megépítésével az említetteknek megfelelően a város és a térség egyik
gazdaságfejlesztési kulcsprojektjét jelentő Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai
Központ közúti közlekedési alap infrastruktúrája kerül megvalósításra. A projekt megvalósítása
tehermentesíti a városközpontot az észak-déli irányú átmenő teherforgalom alól, ami által a
városközpont élhetőbbé, vonzóbbá válik, ami szintén elősegíti a helyi gazdaság fejlődését.
A délkeleti elkerülő úttal megépülő, tervezett kerékpár út fejlesztés a jelenleg megvalósítás alatt álló
Kapronca - Nagykanizsa kerékpár út Csónakázó-tónál lévő fogadóközpontjának a hiányzó, Kapronca
felőli, déli, városi szakasza. Ugyanakkor a kerékpár út a Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és
Logisztikai Központ kerékpáros megközelítését is lehetővé teszi a déli kertvárosokból és a Funkcionális
Várostérség déli településeiről, valamint a város legnagyobb népességű részéből, a Keleti városrészből.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. AKCIÓTERÜLET
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület morfológiája
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület műemlékvédelem
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

5. akcióterület beépítésre szánt területei
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

INTEGRÁLT FEJLESZTÉSI PROJEKT CSOMAG: AZ EGÉSZSÉGES HELYI ÉLELMISZERREL
TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE
Alprogram neve:
Integrált Területi Beruházások (ITB) Nagykanizsa és térsége fenntartható, egészséges helyi
élelmiszerrel történő ellátása érdekében
Fejlesztési irány tartalma:
Kiskanizsa és a város más mezőgazdasági jellegű részei meglévő nagy hagyományú, minőségi és
biztonságos élelmiszereket eredményező kertészeti, zöldség-gyümölcs termesztési kultúrájára és
kapacitására építve az élelmiszer termelési tevékenység technológiai, minőségi és mennyiségi
fejlesztése a város, a várostérség a régió és a szomszédos régiók piacaira való eljutásának
támogatása, szervezése elősegítése. A termelés fejlesztése gazdaságosságának hatékonyságának
növelése érdekében megújuló energiák (nap, termálvíz) összehangolt felhasználására épülő energetikai
ellátás és üvegházas termesztés rendszerének kialakítása. Nagykanizsa rurális városrészeiben
(Kiskanizsa, Bajcsa) valamint funkcionális várostérségében folyó, biztonságos és minőségi
élelmiszereket előállító zöldség, gyümölcs termesztés, mezőgazdasági termelés célzott és fókuszált
fejlesztése, versenyképességük fokozása, üzleti infrastrukturális hátterének erősítése. A kistermelői
élelmiszer-előállítás, - termelés és –értékesítés feltételeinek javítása, a hálózati gazdaság feltételeinek
támogatása a helyi termelői kör újbóli megerősítéséhez, a részben vagy egészben önfoglalkoztató
termelői kör komplex támogatása a rövidcsatornás értékesítési rendszer kialakításával Kiskanizsán és
Nagykanizsa minden alkalmas városrészében, valamint a nagykanizsai térség minden alkalmas
településén. Az élelmiszer termelési tevékenység fejlesztése, gazdaságosságának, hatékonyságának
növelése a kertészeteket működtető őstermelők, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások,
kisvállalkozások fejlesztése versenyképességük, hatékonyságuk, üzleti infrastruktúrájuk fejlesztésével,
piacra jutásuk segítésével, foglalkoztatási feltételeik javításával, alkalmazkodóképességük növelésével
emberi erőforrásaik üzleti képességeinek és vállalkozói kompetenciáinak fejlesztésével.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak komplex projekt előkészítése, tervezése,
a projekt előkészítés és végrehajtás projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés, befektetés
szervezés, eszközbeszerzés. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások iránti
fogékonyságot növelő szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése, megvalósítása.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. AKCIÓTERÜLET
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület morfológiája
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület jellemző funkció vizsgálat

132
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat

133
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat

134
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

6. akcióterület beépítésre szánt területei
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7. AKCIÓTERÜLET
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7. akcióterület morfológiája
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7. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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7. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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7. akcióterület jellemző funkció-kapacitás
vizsgálat
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7. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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7. akcióterület beépítésre szánt területei
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8. AKCIÓTERÜLET
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8. akcióterület morfológiája
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8. akcióterület jellemző szintszám vizsgálat
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8. akcióterület jellemző funkció vizsgálat
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8. akcióterület jellemző funkció-kapacitás vizsgálat
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8. akcióterület műemlékvédelem
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8. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat
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8. akcióterület beépítésre szánt területei
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2.2. A településfejlesztési akciók, valamint az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a
település egésze szempontjából jelentős fejlesztések összefüggő bemutatása és vázlatos
pénzügyi terve
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1

Program neve

Alprogram neve

Fejlesztési irány tartalma

IPARFEJLESZTÉS
ZÖLDMEZŐS
BERUHÁZÁSSAL

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa ipari
területeinek
fejlesztésére a
Nyugat-Pannon
Járműipari és
Mechatronikai
Központ részeként az
iparfejlesztéshez és
ipari
munkahelyteremtéshe
z szükséges
előfeltételek
biztosítása érdekében,
zöldmezős
beruházásokkal a
gép- és jármű-, a
mechatronikai
valamint a
világítástechnikai és
az elektrotechnikai
iparban.

Nagyszámú új ipari munkahely teremtése és a Funkcionális
Várostérség gazdaságának fejlesztése érdekében Nagykanizsa
újraiparosítása ipari területek fejlesztésével, globálisan
versenyképes iparágakba tartozó ipari befektetések
megvalósításával, K+F+I tevékenységet folytató kreatív,
innovatív vállalkozások, ipari technológiai fejlesztési
tevékenységek letelepítésével.
A beruházási jellegű fejlesztési tevékenységek fő területei: a
meglévő Ipari Park bővítése érdekében területszerzés
vásárlással, illetve kisajátítással, szennyezett talajú területek
esetén környezeti károk feltárása és elhárítása; a közterületek
hálózatának és az ipari munkahelyteremtő befektetések
megvalósítására alkalmas, beépíthető területek, azokon belül
építési telkek, építési jogi és műszaki - fizikai szempontból
történő tényleges kialakítása, közlekedési utak, iparvágányok,
közmű-hálózatok kialakítása az ipari termelő tevékenységhez
szükséges műszaki paraméterekkel és kapacitásokkal, vagyis
ipari terület alap infrastruktúra hálózatának kiépítése a
közterületeken, és ipari, gazdasági létesítményekkel beépíthető,
infrastruktúrával ellátott (úttal feltárt, a működéshez szükséges
közmű ellátással rendelkező) építési telkek kialakítása. A
fejlesztés részét képezi a meglévő
inkubátorház
továbbfejlesztése, és szorosan kapcsolódik hozzá egy új ipari
technológiai kutatási - fejlesztési (ITK) központ megvalósítása
zöld mezős, illetve barna mezős beruházással. Az ITK a

Előzetes és indikatív, a tervezés jelenlegi stádiuma szerint
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Kapcsolódó
Operatív
programok
GINOP1
(TOP1)
(TOP6)

Forrásigény
(Mrd Ft)1
10 Mrd Ft

közszféra valamint a Nagykanizsán már jelenlévő, illetve
betelepülő, magas hozzáadott értékű termelési és gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások, továbbá a Nagykanizsa és
Funkcionális Várostérsége fejlesztésében érdekelt, meglévő,
illetve betelepülő egyetemi intézmények együttműködésével
kerül megvalósításra.

VONZÓ ÉS BEFOGADÓ
NAGYVÁROS
MAGYARORSZÁG
KAPUJÁBAN

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa,
Magyarország tengeri
és délnyugat-európai
kapuja - a határon
átnyúló korszerű
szolgáltatásokat
nyújtó nagyváros befektetőket vonzó
urbanizációs
hátterének fizikai
biztosítása érdekében.

A fejlesztés integráns részét képezi a jelen projektcsomag és a
fejlesztés jelenlegi és következő szakaszainak komplex projekt
előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és végrehajtás
projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés, befektetés
szervezés, eszközbeszerzés.
Komplex városfejlesztési akció a városi szövet rehabilitációjával
a gazdaságfejlesztés urbanizációs hátterének fizikai biztosítása
érdekében, Nagykanizsa, a korszerű szolgáltatásokat nyújtó,
határon átnyúló nagyváros kialakítása céljából. Ma is meglévő
kedvező adottságai alapján Nagykanizsa a kiegyezés és 1914
között közismerten ebben a szerepben segítette elő
Magyarország fejlődését, amit a nemzetközi gazdasági
együttműködés legjelentősebb magyarországi központjaként, a
Magyar Amerikai Olajipari Rt székhelyeként és a magyar olajipar
központjaként 1920 után is - és részben 1945 után is - meg
tudott őrizni. A fejlesztés célja, hogy a városi szövet minőségi
továbbfejlesztésével, az EU vasúti és közúti közlekedési
fővonalainak
egyik
hálózati
csomópontjában,
fizikai
adottságainak
és
üzleti
kultúrája
hagyományainak
kihasználásával, országhatáron, regionális átnyúló, nagyváros
hiányos Funkcionális Várostérsége központi nagyvárosaként
Nagykanizsa be tudja tölteni a határon átnyúló térség vonzó
központjának szerepét. Ez akkor válhat lehetségessé, ha a
városi szövet megújításának eredményeként Nagykanizsa fizikai
szempontból is rendelkezik a befektetőket vonzó, európai
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összehasonlításban versenyképes életkörülményeket biztosító,
megfelelő színvonalon kialakított urbanizációs háttérrel, aminek a
kialakítása a 2007 - 2013 EU költségvetési periódus
támogatásainak segítségével elindult. A 2014-2020 EU
költségvetési időszakban szükséges a városközpont további
közterületeinek, valamint alulhasznosított, szlömösödő, illetve
barnamezős
területeinek
komplex
rehabilitációja,
alulhasznosított, az építészeti és kulturális örökség
szempontjából értékes ingatlanainak rehabilitációja, biológiailag
aktív zöldfelületeinek, az aktív és egészséges életmódhoz
kapcsolódó közösségi infrastruktúrájának valamint az oktatási nevelési és kulturális célokat szolgáló közcélú létesítményeinek
fejlesztése, komplex rehabilitációja, energetikai megújítása, a
városban hozzáférhető széles sávú IKT szolgáltatások
fejlesztése.
1. Komplex közterület rehabilitáció energiatakarékos
korszerű közvilágítás kialakításával együtt, a 2007-13
időszakra tervezett áthúzódó fejlesztések megvalósításával
(Eötvös tér, Deák tér, Széchenyi tér, Kossuth tér). Zala megye
első nagyvárosi közparkja, a városközpont hagyományos
zöldterülete, a Sétakert, valamint a közvetlenül hozzá
kapcsolódó közösségi rekreációs létesítmények teljes
funkcionális és energiahatékonysági megújítása.
2. A Sétakert zöldterületének és egészséges életmódhoz
kapcsolódó közösségi infrastruktúrájának rehabilitációja,
valamint a célterület és a Belváros / Fő utca kapcsolatának
erősítése (Batthyányi utca), érdekében komplex közterület és
ingatlan rehabilitáció, vasúti árok feletti híd újjáépítése,
energiatakarékos, korszerű közvilágítás kialakítása.
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TOP2, TOP3

1,307 Mrd Ft

TOP2, TOP3

1,750 Mrd Ft

3. Komplex közterület rehabilitáció folytatása a közlekedési
területek átalakításával, a zöldfelületi rendszer fejlesztésével,
közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésével, közművek
felújításával, fejlesztésével (indikatív lista: Ady Endre u. felső
szakasza, Zárda utca Fő u és Zrínyi u közti szakasza, Nagyváthy
u. folytatása Zrínyi utcáig, Király utca a Sabján Gy. u. és
körforgalom között, Sugár út, Csengery utca Kisfaludy és Fő utca
között, Vásár u. - Kalmár u. csomópont, Petőfi S. u. – 7-es
számú főút csomópont, Múzeum tér – Rozgonyi u. kikötése).

TOP2

1,760 Mrd Ft

4. Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai
Központ kialakítása a vasútállomás és a repülőtér térségében:
térségi szintű új logisztikai és gazdasági központ valamint térségi
jelentőségű intermodális logisztikai csomópont kialakítása a
villamosított vasúti fővonali és vasúti csomóponti valamint
autópálya és közúti csomóponti helyzet kihasználásával. A
fejlesztések
megvalósításához
szükséges
területek
megszerzése, ipari, gazdasági, logisztikai, közlekedési területek
kialakítása területszerzéssel, a közterületek hálózatának és az
építési telkeknek a kialakításával, közművek, utak, vasúti
iparvágányok építése (alap infrastruktúra-hálózat), a villamosított
vasúti fővonalon lévő, meglévő vasút állomás, vasúti
teherpályaudvar és környezete komplex rehabilitációja és
intermodális logisztikai csomóponti fejlesztése.
5. A vasúti teherpályaudvar körüli barna mezős
rehabilitációs területen munkahelyteremtő beruházások
környezeti, műszaki, fizikai, építési jogi és piaci előfeltételeinek
megteremtése (környezeti kármentesítés és alap infrastruktúra
kiépítése).

TOP1

2,350 Mrd Ft

TOP1, TOP2

0,940 Mrd Ft
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6. Önkormányzati tulajdonú közcélú létesítmények, óvodák,
iskolák
komplex
energetikai
megújítása
az
energiahatékonyság növelése érdekében a hőszigetelés, a fűtési
és a világítási rendszer korszerűsítésével.

TOP3

0,658 Mrd Ft

7. Szociális városrehabilitáció (Dózsa György úti volt
laktanya rehabilitációja érdekében), rehabilitációra kerülő
épületek komfort nélküli, gazdaságosan fel nem újítható,
halmozottan hátrányos helyzetű népesség által lakott lakásokban
élők lakhatásának megoldása
8. Városközpont biológiailag aktív zöldfelületeinek növelése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a
kockázatmegelőzés előmozdítása érdekében (EU 2020 5.
tematikus célkitűzés), hogy a belváros újra vonzó lakóhely
legyen, és előmozdítsuk a városi lakóterületek szétterülésének
megállítását és a kompakt város kialakulását, a megszűnő
felszíni parkolóhelyek pótlása mélygarázsokban, illetve
parkolóházakban, a kerékpár út hálózat városközponti hiányzó
szakaszainak kiépítése.

TOP4

0,280 Mrd Ft

TOP2, TOP3

0,930 Mrd Ft

9. A fent részletezett projektcsomag integráns részét képezi
a fent említett projektek komplex projekt előkészítése,
tervezése, a projekt előkészítés projekt menedzsmentje

TOP7

0,600 Mrd Ft

10. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Nagykanizsán a társadalom összetartozásának erősítése és
helyi gazdasági fellendülése érdekében
Nagykanizsa közösségi és kulturális tereinek fizikai
rehabilitációja, illetve fejlesztése. Innovatív, területi közösségi
szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása,
illetve eszközfejlesztése. Közterek közösségi tér funkcióinak
bővítése.

TOP5
(CLLD)

1,5 Mrd Ft

156
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

11. Helyi közösségszervezés az ITS-hez és a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva
Megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító
megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok
szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének
javítása, közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és
programokkal történő támogatása. Helyi aktivitást, társadalmi
szolidaritást elősegítő programok, tevékenységek megvalósítása.
helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások
népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése. Helyi vállalkozások
információs adatbázisainak és online elérhetőségének
kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások
biztosítása. Helyi hagyományokra épülő kézműves (népi)
mesterségek újratanítása a kulturális intézmények, a civil, a
kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének
keretében, szakmaismertető és bemutató programsorozatok,
kiállítások, helyi tehetségek, kreatív személyek sikeres
életpályák bemutatása, vándorkiállítások szervezése, a helyi
identitás és kötődés erősítése érdekében. Versenyképesen a
munkaerőpiacon program elindítása. Közösségi terekhez
kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és
környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.
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TOP5
(CLLD)

0,800 Mrd Ft

A GAZDASÁG
FEJLESZTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
URBANIZÁCIÓS
HÁTTÉR
SZOLGÁLTATÁSAINAK
BŐVÍTÉSE

A
konferenciaturizmust
szolgáló, a
vendéglátási
szolgáltatásokat
erősítő, az
egészséges életmód,
a sport és rekreáció
iránti társadalmi
igények kielégítését
szolgáló, minőségi
szállásférőhelyeket
biztosító
multifunkcionális
városközponti
létesítmény
létrehozása Integrált
területi Beruházások
(ITB) keretében.

A gazdaság fejlesztéséhez szükséges befektetések
megvalósulásához
nélkülözhetetlen,
a
szolgáltatások
szempontjából is vonzó urbanizációs háttér hiányzó elemeinek
pótlása érdekében koncentrált fejlesztés megvalósítása a
belvárosban az üzleti és a konferencia turizmus fellendítésének
megalapozása érdekében. A tervezett multifunkcionális belvárosi
létesítmény rendeltetése a befektetők fogadásához szükséges,
jelenleg hiányzó urbanizációs háttérszolgáltatások mellett az is,
hogy a Funkcionális Várostérség lakossága, valamint a
szomszédos fürdőváros, Zalakaros turistái számára színvonalas
nagyvárosi vendéglátási és rekreációs lehetőségeket, közösségi,
családi rendezvényeikhez nagyvárosi minőségű urbanizációs
kereteket és szolgáltatásokat biztosítson.
A jelen projektcsomag komplex projekt előkészítése, tervezése,
a projekt előkészítés és végrehajtás projekt menedzsmentje,
befektetés ösztönzés, befektetés szervezés, eszközbeszerzés.
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GINOP4
(TOP1)

5 Mrd Ft

INTEGRÁLT
KÖZÖSSÉGI ÉS
ALTERNATÍV
KÖZLEKEDÉSI
RENDSZER
KIALAKÍTÁSA

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa és
térsége fenntartható,
integrált közösségi és
alternatív közlekedési
rendszerének
kialakítása érdekében.

Nagykanizsa és Funkcionális Város Térsége települései
viszonylatában az intermodalitás erősítése, illeszkedve az IKOP
keretében megvalósuló fejlesztésekhez, amelyek az elővárosi
közösségi közlekedési rendszer fejlesztését szolgálják (pl.
Nagykanizsa-Zalaegerszeg közötti elővárosi típusú vasúti
összeköttetés fejlesztése) a helyi és helyközi autóbuszos
közlekedéssel
kombinálva,
összehangolt
intermodális
rendszerben. Szervesen kapcsolódik a szintén a fejlesztés
keretében kialakításra kerülő városi kerékpáros és gyalogos
közlekedési rendszer útvonalaihoz. A helyi valamint helyközi
közösségi közlekedés új rendszere a gazdasági célú mobilitást
erősíti.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés,
befektetés szervezés, eszközbeszerzés, a közösségi és
alternatív
közlekedés
iránti
fogékonyságot
növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
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IKOP5
(TOP3)

2 Mrd Ft

TÉRSÉGI
ÖKOTURISZTIKAI
HÁLÓZATI KÖZPONT

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa és
Funkcionális
Várostérsége térségi
jelentőségű
ökoturisztikai,
rekreációs és
közösségfejlesztési
lehetőségeinek
kihasználására

Integrált fejlesztési akció Nagykanizsa és Funkcionális
Várostérsége térségi jelentőségű ökoturisztikai, rekreációs és
közösségfejlesztési lehetőségeinek kihasználására a Mura régió ökoturisztikai hálózatának középpontjában, a nagykanizsai
kórház stratégiai fejlesztésével összehangolva. Az egészséges
életmód terjesztése a térségben a határon átnyúló térség
ökoturisztikai hálózatának magyarországi csomópontjaként.
Közösségfejlesztési és rekreációs tevékenységek fizikai
kereteinek fejlesztése kreatív elemekkel megerősítve. Térségi
célcsoport-orientált kínálat kialakítása, komplex termékfejlesztés.
Az új közcélú létesítményekben a magas hőmérsékletű
termálvizet
megújuló
energiaforrásként
hasznosító
mintaprojektek.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés,
befektetés szervezés, eszközbeszerzés. Az egészséges életmód
iránti fogékonyságot növelő szemléletformáló és közösségi
tevékenységek tervezése, szervezése, megvalósítása.
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GINOP4
(TOP1,
TOP2)

2 Mrd Ft

NAGYKANIZSA
ENERGETIKAI
MEGÚJÍTÁSA

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
megújuló energiák
felhasználásával
Nagykanizsa
energetikai
megújítására,
intézmények,
lakóépületek, ipari,
gazdasági
létesítmények és a
közvilágítás
energiahatékonyságá
nak fokozására

Épületek hőszigetelése, komplex épület felújítási beruházások
keretében, fűtésük és használati melegvíz ellátásuk energetikai
megújítása megújuló energiákra támaszkodva (például
hőszivattyús, napelemes, napkollektoros megoldásokkal) lokális
rendszerben. A közvilágítás rendszerének energia megtakarítást
eredményező megújítása a városrehabilitációs akcióval
összehangolva, a legkorszrűbb LED alapú technológiákkal. Az
önkormányzati
létesítmények
beltéri
világításának
energiatakarékos korszerűsítése.
Nagykanizsa energetikai megújítása érdekében a központi
költségvetési szervek nagykanizsai intézményei, valamint a nonprofit szektor közcélú létesítményei, a lakosság lakásai
energiahatékonyságot növelő beruházásai a hőszigetelés
növelésével, a fűtési és világítási rendszerek korszerűsítésével,
a megújuló energiaforrások (geotermikus és napenergia)
felhasználási arányának növelésével.

KEHOP5
(GINOP4,
GINOP6,
TOP2, TOP3)

8 Mrd Ft

GINOP2
(TOP1)

2 Mrd Ft

A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés,
befektetés szervezés, eszközbeszerzés. Az energiahatékonyság
és a megújuló energiaforrások iránti fogékonyságot növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
K+F+I FEJLESZTÉSE

Integrált Területi
Beruházások (ITB) a
városban folyó K+F+I
tevékenység és fizikai
feltételei fejlesztésére
a
gazdaságfejlesztéssel,

A gazdaságfejlesztéssel, iparfejlesztéssel összehangolva a
városban folyó K+F+I tevékenység és fizikai feltételei fejlesztése.
A város kedvező térszerkezeti adottságait, fejlett urbanizációs
hátterét valamint a város és térsége vonzó természeti
környezetét
kihasználva,
a
gazdaságfejlesztéssel,
iparfejlesztéssel összehangolva a városban folyó K+F+I
tevékenység és fizikai feltételei fejlesztése kiemelten a
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iparfejlesztéssel
összehangolva

vízkezelési technológiák, az energiahatékonyság, a geotermikus
energia és a megújuló energiák, valamint a világítástechnika, a
járműipar és az infokommunikációs technológiák területére
fókuszálva, a Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központ ipari és K+F+I technológiai fejlesztéseivel
összehangolva, az S3 stratégia lehetőségeit kihasználva. A
K+F+I és technológiai fejlesztési tevékenység egyik potenciális
motorja a GE, Nagykanizsa legtöbb ipari munkahelyet működtető
gazdasági szereplője, a legnagyobb Magyarországi befektető.
Ugyancsak fontos szerepet játszhatnak a Nagykanizsán működő
további nagyvállalatok, valamint a versenyképes hazai, illetve
külföldi kis- és közepes vállalkozások. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város és a Murától a Balatonig terjedő funkcionális Várostérsége
Magyarország tenger felőli, Olaszország és Franciaország felé
néző kapujában, meglévő és dinamikusan fejlődő egyetemi
oktatásával ideális feltételeket biztosít a fiatal, kreatív tehetségek
mikrovállalkozásainak fejlesztésére irányuló START UP
programok megvalósításához, amely a tervezett fejlesztések
legújabb, és nagyon jelentős potenciállal rendelkező irányát
jelenti.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, eszközbeszerzés. Az
innováció valamint a kutatás-fejlesztés és a hálózatos KFI
együttműködések iránti fogékonyságot növelő szemléletformáló
tevékenységek tervezése, szervezése, megvalósítása.
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A GAZDASÁG
FEJLESZTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
MÉRNÖKKÉPZÉS,
EGYETEMI KÉPZÉS
FEJLESZTÉSE

Integrált Területi
Beruházások (ITB) a
nagykanizsai
mérnökképzés és
egyetemi képzés,
valamint fizikai
feltételeik
fejlesztésére a
gazdaságfejlesztés
érdekében az
iparfejlesztéssel és a
gazdaságfejlesztéssel
összehangolva

A gazdaságfejlesztés érdekében az iparfejlesztéssel és a
gazdaságfejlesztéssel összehangolva a városban folyó
mérnökképzés és egyetemi képzés, valamint fizikai feltételeik
fejlesztése. Az egyetemi képzés és az egyetemi képzés
bemenetét biztosító teljes oktatási nevelési vertikum fejlesztése
Nagykanizsán az alábbi fő egyetemi kimeneti területekre
összpontosítva:
- Ipar: vízkezelési technológiák, logisztika, energiahatékonyság,
geotermikus energia és megújuló energiák, világítástechnika,
járműipar, faipar és bútorgyártási design, infokommunikációs
technológiák;
- Ipari és kereskedelmi menedzserképzés;
- Európai nyelvek: horvát, szerb, német, francia, olasz, spanyol,
angol;
- Közel-keleti nyelvek.
A projektcsomag a KKV-kkal együttműködve kerül
megtervezésre és megvalósításra. Végrehajtása nagyon fontos
eszköz a fiatalok elvándorlásának megállítása érdekében. Az
egyetemi képzés és a START UP tevékenység fejlesztésének
fontos szerepe van abban, hogy Nagykanizsa vonzó legyen a
tehetséges, jól képzett fiatalok számára.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, eszközbeszerzés. A
mérnöki és menedzsment tudományok valamint az európai és
közel-keleti
nyelvek
iránti
fogékonyságot
növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
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GINOP2
EFOP6

1 Mrd Ft

DÉLNYUGATI
ÉS
DÉLKELETI
ELKERÜLŐ ÚT

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa
közlekedési
rendszerének és
térségi kapcsolatainak
fejlesztése valamint
intermodális
csomóponti
adottságainak
kihasználása
érdekében.

Nagykanizsa délkeleti és déli elkerülő útjainak megépítése. A
délkeleti elkerülő útnak a közlekedésfejlesztési tervlapon ábrázolt
2.1., és 5. számú szakasza jogerős építési engedéllyel
rendelkezik. Az elkerülő út megépítésével a jelenleginél sokkal
kedvezőbb pozícióba kerülnek a Nagykanizsa déli részén
működő vállalkozások, ipari üzemek, ezáltal az útépítés a helyi
gazdaság fejlődését közvetlenül elősegíti. A délkeleti és déli
elkerülő utak a meglévő úthálózatnál még hatékonyabban
kapcsolják a rehabilitációra és fejlesztésre kerülő vasútállomás
területén és a környező városi területeken kialakításra kerülő
Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai
Központot a meglévő M7 és a tervezett M9 autópályához. Ezáltal
az elkerülő utak megvalósítása a tervezett gazdasági és
intermodális logisztikai központ megvalósulását, a város déli,
ipari
részének
fejlődését,
és
ezzel
Nagykanizsa
kiegyensúlyozott, fenntartható térbeli fejlődősét segíti elő. A
tárgyi elkerülő utak megépítésével az említetteknek megfelelően
a város és a térség egyik gazdaságfejlesztési kulcsprojektjét
jelentő Térségi Integrált Intermodális Gazdasági és Logisztikai
Központ közúti közlekedési alap infrastruktúrája kerül
megvalósításra. A projekt megvalósítása tehermentesíti a
városközpontot az észak-déli irányú átmenő teherforgalom alól,
ami által a városközpont élhetőbbé, vonzóbbá válik, ami szintén
elősegíti a helyi gazdaság fejlődését.
A tervezett elkerülő út biztosítja Nagykanizsa meglévő és
tervezett északi iparterületeinek és üzleti központjának a
jelenleginél
sokkal
kedvezőbb
megközelíthetőségét
Horvátország legközelebbi középvárosa és ipari központja,
Kapronca felől, ezáltal a projekt megvalósítása nagyban
elősegíti, hogy Nagykanizsa betölthesse a határon átnyúló térség
központi nagyvárosának, üzleti és logisztikai központjának
szerepét Horvátország viszonylatában.
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GINOP1
KEHOP

6 Mrd Ft

AZ EGÉSZSÉGES
HELYI
ÉLELMISZERREL
TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS
FEJLESZTÉSE

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa és
térsége fenntartható,
egészséges helyi
élelmiszerrel történő
ellátása érdekében

A délkeleti elkerülő úttal megépülő, tervezett kerékpár út
fejlesztés a jelenleg megvalósítás alatt álló Kapronca Nagykanizsa
kerékpár
út
Csónakázó-tónál
lévő
fogadóközpontjának a hiányzó, Kapronca felőli, déli, városi
szakasza.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás
projekt
menedzsmentje.
A
fenntartható
városfejlesztés és a városi életmód iránti fogékonyságot növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
Kiskanizsa és a város más mezőgazdasági jellegű részei
meglévő nagy hagyományú, minőségi és biztonságos
élelmiszereket eredményező kertészeti, zöldség-gyümölcs
termesztési kultúrájára és kapacitására építve az élelmiszer
termelési tevékenység technológiai, minőségi és mennyiségi
fejlesztése a város, a várostérség a régió és a szomszédos
régiók piacaira való eljutásának támogatása, szervezése
elősegítése. A termelés fejlesztése gazdaságosságának
hatékonyságának növelése érdekében megújuló energiák (nap,
termálvíz) összehangolt felhasználására épülő energetikai ellátás
és üvegházas termesztés rendszerének kialakítása.
Nagykanizsa rurális városrészeiben (Kiskanizsa, Bajcsa)
valamint funkcionális várostérségében folyó, biztonságos és
minőségi élelmiszereket előállító zöldség, gyümölcs termesztés,
mezőgazdasági termelés célzott és fókuszált fejlesztése,
versenyképességük fokozása, üzleti infrastrukturális hátterének
erősítése. A kistermelői élelmiszer-előállítás, - termelés és –
értékesítés feltételeinek javítása, a hálózati gazdaság
feltételeinek támogatása a helyi termelői kör újbóli
megerősítéséhez, a részben vagy egészben önfoglalkoztató
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GINOP4
KEHOP5
VP
(TOP3)

3 Mrd FT

termelői kör komplex támogatása a rövidcsatornás értékesítési
rendszer kialakításával Kiskanizsán és Nagykanizsa minden
alkalmas városrészében, valamint a nagykanizsai térség minden
alkalmas településén. Az élelmiszer termelési tevékenység
fejlesztése, gazdaságosságának, hatékonyságának növelése a
kertészeteket működtető őstermelők, egyéni vállalkozók,
mikrovállalkozások,
kisvállalkozások
fejlesztése
versenyképességük, hatékonyságuk, üzleti infrastruktúrájuk
fejlesztésével, piacra jutásuk segítésével, foglalkoztatási
feltételeik javításával, alkalmazkodóképességük növelésével
emberi erőforrásaik üzleti képességeinek és vállalkozói
kompetenciáinak fejlesztésével.

KOMPETENCIAFEJLES
ZTÉS A
FOGLALKOZTATHATÓ
SÁG ÉRDEKÉBEN

Integrált Területi
Beruházások (ITB)
Nagykanizsa és
térsége
népességének
kompetenciafejlesztés
e érdekében

A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, befektetés ösztönzés,
befektetés szervezés, eszközbeszerzés. Az energiahatékonyság
és a megújuló energiaforrások iránti fogékonyságot növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
Nagykanizsán és térségében az egész életen át tartó tanulás
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók
készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá
az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci
igényekhez való jobb igazítása. A program célcsoportjába
alapvetően a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, átképzésre
szorulók, megváltozott munkaképességűek tartoznak.
A teljes oktatási nevelési, szakképzési és felnőttképzési vertikum
valamint a közösségi pszichológiai és pszichiátriai gondozó
hálózat összehangolt fejlesztése Nagykanizsán és térségében a
fenti célok valóra váltásához szükséges megoldásokkal, a bevált
166

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

EFOP2
(TOP6)

3 Mrd Ft

európai és magyarországi gyakorlatokban kifejlesztett és
alkalmazott eszközök használatával és innovatív, kreatív új
eszközök kialakításával a megoldandó konkrét problémának
megfelelően.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, eszközbeszerzés.
A
társadalmi felzárkóztatás iránti fogékonyságot növelő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
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BEFOGADÓ, CSALÁDÉS IDŐSBARÁT
KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA

Integrált Területi
Beruházások (ITB) a
befogadó, család- és
idősbarát környezet
kialakításához
szükséges közösségi
szolgáltatások és
fizikai feltételeik
fejlesztése érdekében.

Az idős korosztály társadalmi aktivitásának és egészségének
megőrzése, a gyermeket vállaló fiatal családokat támogató
családbarát társadalmi és gazdasági környezet kialakítása, az
ország, illetve a térség kevésbé fejlett településeiről betelepülő
munkavállalók és családjaik integrálódásának elősegítése
érdekében szükséges közösségi szolgáltatások és fizikai
feltételeik fejlesztése.
A gyermeket vállaló fiatal családokat támogató családbarát
társadalmi és gazdasági környezet kialakítása, az idős korosztály
társadalmi aktivitásának és egészségének megőrzése, az
ország, illetve a térség kevésbé fejlett településeiről betelepülő
munkavállalók és családjaik integrálódásának elősegítése
érdekében szükséges közösségi szolgáltatások és fizikai
feltételeik fejlesztése.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje, eszközbeszerzés.
A
befogadó város szellemét és a társadalmi kohéziót erősítő
szemléletformáló tevékenységek tervezése, szervezése,
megvalósítása.
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EFOP1
(TOP4,
TOP6)

2 Mrd Ft

BEFEKTETÉS
ÖSZTÖNZÉS,
VÁLLALKOZÁS
FEJLESZTÉS,
VÁROSFEJLESZTÉS
ESZKÖZTÁRÁNAK
KIALAKÍTÁSA

Integrált Területi
Beruházások /
Befektetések (ITB) a
helyi és térségi
gazdaságfejlesztés,
befektetés ösztönzés,
iparfejlesztés,
vállalkozásfejlesztés
és városfejlesztés
tervszerű, szervezett
és eredményes
végrehajtásához
szükséges szervezeti
és finanszírozási
eszközök kialakítása
érdekében.

A gazdaságfejlesztéshez és iparfejlesztéshez befektetők és
vállalkozások szükségesek. A helyi társadalomban és
gazdaságban
meggyökeresedő
gazdaságfejlesztés
és
iparfejlesztés érdekében a nagyvállalati befektetések
ösztönzésével párhuzamosan a helyi, térségi, illetve
magyarországi mikro-, kis-, és közepes vállalkozások fejlődését
is ösztönözni kell a vállalkozásfejlesztés helyi szinten kialakításra
kerülő bevált eszköztárának alkalmazásával. A gazdaság
fejlődéséhez
szükséges
nagyvállalati
befektetések
megvalósításának csak egyik előfeltételét biztosítják a fizikai,
infrastrukturális fejlesztések, amelyek nélkülözhetetlenül
szükséges, de nem elégséges feltételei a multinacionális
befektetésekből
megvalósuló
munkahelyteremtő
beruházásoknak. Ahhoz hogy az utóbbiak megvalósulhassanak
módszeres, szervezett és tudatos befektetésösztönző
tevékenységet kell folytatni az ehhez szükséges eszköztár
alkalmazásával, ami ennek a beavatkozásnak a keretében
történhet meg. Nagykanizsán a gazdaságfejlesztés egyedi
jellegű, kiemelkedően fontos dimenziója a kis- és
nagykereskedelem fejlesztése is, amiben az önkormányzati
gazdaságfejlesztő szervezet fontos katalizátor szerepet játszhat.
A beavatkozások egyúttal nagy volumenű, bonyolult operatív
városfejlesztési
feladatok
összehangolt,
ütemezett
önkormányzati megtervezését és végrehajtását jelentik, aminek
hatékony megvalósításához szükséges a városfejlesztés
stratégiai irányítási és operatív megvalósítási rendszerének,
szervezeti és jogi eszközeinek továbbfejlesztése. Különösen
fontos a stratégiai irányítás megerősítése és az operatív
városfejlesztés eszközeinek továbbfejlesztése. Hasznos
lehetőség a Város és funkcionális várostérsége számára egy
professzionális városfejlesztő társaság létrehozása és
működtetése, amely a gazdasági válság elmúlása után,
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GINOP7
(TOP7)

2,4 Mrd Ft

szabadon felhasználható városfejlesztési bevételeket is tud
termelni az Önkormányzat számára a közszféra és a
magánszféra
strukturált
együttműködésén
alapuló
városfejlesztés Magyarországon is bevált eszköztárának
rendeltetésszerű használatával.
A jelen projektcsomag és a fejlesztés következő szakaszainak
komplex projekt előkészítése, tervezése, a projekt előkészítés és
végrehajtás projekt menedzsmentje. A hatékony és eredményes
gazdaság- és városfejlesztés eszközei, bevált megoldásai iránti
fogékonyságot növelő szemléletformáló tevékenységek
tervezése, szervezése, megvalósítása.
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3. Anti-szegregációs program
3.1. Anti-szegregációs helyzetelemzés
3.1.1. Bevezetés
Társadalmi rétegződés és szegregáció a városokban
A városi népesség a társadalmi hovatartozás szempontjából közel sem homogén. A demográfiai,
kultúrföldrajzi, gazdasági aktivitásbeli jellemzők egy adott társadalom szerkezetéről adnak információt.
A társadalom tagjai koruknál, ismereteiknél, képességeiknél fogva eltérő anyagi megbecsültséggel és
lehetőségekkel rendelkeznek. Ezt, a társadalom egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt relatív helyzetet
nevezzük társadalmi státusznak. A városokon belül az egyes társadalmi csoportok között lévő
társadalmi távolság jellemzően összefügg a térbeli, lakóhelyi távolságukkal. A társadalmi csoportok
térbeli távolsága, illetve a területi megoszlásukban levő különbségek a disszimilaritási index
segítségével mérhetők, míg egy adott csoportnak az összes többihez viszonyított elkülönülését a
szegregációs index adja meg.
A Városfejlesztési Kézikönyvben2 foglaltak szerint azon területeket kell szegregátumnak nyilvánítani,
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 év közötti) lakosokon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.
Szegregációval veszélyeztetett területnek nevezzük azokat a városi területeket, ahol a fenti mutató 4050% közötti értéket vesz fel. A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elő,
illetve segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutató is létrehozható. Szegregátumnak azokat a
területek tekintjük, ahol a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Városban jelenleg nincsen a Városfejlesztési Kézikönyv szempontrendszere
szerint meghatározott szegregátum. A KSH által a 2011-es népszámlálási adatok alapján elkészített
kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató
kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumnak.
Bizonyos tömbök helyzetét problémásnak találjuk, és feltételezésünk szerint fennáll a slumosodás
(térbeli leromlás és társadalmi státusz csökkenése egymást erősítő folyamata) megindulásának
lehetősége. Éppen ezért ezeket a területeket veszélyeztetettként kezeljük, és az Anti-szegregációs
tervben elsősorban ezek problémafeltárását és helyzetelemzését végezzük el.
Esélyegyenlőséggel kapcsolatos városi koncepciók
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik a 2013-2018-as időszakra vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal3 (továbbiakban: HEP), melyet a Közgyűlés 2013. június 27-én
fogadott el A HEP célja az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, a
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének, illetve a diszkriminiációmentesség és
szegregációmentesség biztosítása. A HEP a helyzetelemzés alapján a feltárt problémák komplex
kezelésének érdekében intézkedési tervet tartalmaz.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság:
Városfejlesztési kézikönyv. Második, javított kiadás. 2009. január 28.
3 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2013-2018. Elfogadva: 2013. június
27-én.
2
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Az utóbbi években készült részstratégiák és elfogadott rendeletek figyelmet fordítanak a hátrányos
helyzetű lakosság problémáira, kapcsolódnak az anti-szegregációs törekvésekhez. Kiemelten az alábbi
dokumentumok tartalmaznak anti-szegregációs elemeket:
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. 2007-13.
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve. 2007-2013.
 Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat fejlesztési terv és önkormányzati
minőségfejlesztési program 2011-2017.
 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Zala megye.
2013-2018.
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciója. 2011-2016.
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006.(III. 1.) számú rendelete a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló
42/2007. (IX.25.) számú rendelete
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2007. (V. 16.) számú rendelete az
önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról.
 Nagykanizsa MJV szociális szolgáltatástervezési koncepciója. 2012-2015.
 A Nagykanizsai kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója.
3.1.2. Módszertani háttér
Módszerek
Az Anti-szegregációs terv elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtésekor különböző módszereket
alkalmaztunk. Az adatfelvétel 2013 szeptembere és novembere között zajlott.
A népszámlálás adatai és az önkormányzati adatszolgáltatás (elsősorban a szociális segélyezési
statisztikák) alapján újabb térképeket hoztunk létre, melyek a következő változók térbeli,
városrészenkénti eloszlását mutatják be:
 0-14 évesek aránya a lakónépességen belül;
 15-59 évesek aránya a lakónépességen belül;
 60 év felettiek aránya a lakónépességen belül;
 100 főre jutó népességváltozás 2001 és 2011 között;
 a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül;
 felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában;
 foglalkoztatottak aránya a 16-64-eves népességen belül;
 foglalkoztatott nélküli háztartások aránya;
 rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú népességen belül;
 alacsony komfortfokozatú lakások aránya;
 a kiürített bérlakásokból kiköltözöttek új lakóhelye;
 a szociális segélyezettek térbeli elhelyezkedésének ábrázolása segélyfajtánként: aktív korúak
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), átmeneti segély,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
 jövedelmi helyzet: személygépkocsik száma és kora az egyes városrészekben.
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Az adatgyűjtési munka megkezdésekor műhelytalálkozót szerveztünk, amelyen a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályainak (Pályázati Iroda, Szociális Osztály, Művelődési és Sport Osztály) munkatársai
vettek részt.
Emellett szakértői interjúkat készítettünk a Polgármesteri Hivatal Helyi Esélyegyenlőségi Programjáért
felelős munkatársával, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójával és a
Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége (DRVSZ) elnökével.
Mindezek mellett egy kvalitatív terepkutatást végeztünk a szegregációval veszélyeztetett Ligetvárosban.
A terepkutatás során 3 lakossági interjúra, családlátogatásokra, terepbejárásra és egy 6 fős spontán
fókuszcsoportra került sor.
Segélyfajták Nagykanizsa Megyei Jogú Városban
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006.(III. 1.) számú rendelete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról” szabályozza a Város által
nyújtott támogatási formákat. A rendelet legutóbb 2012. február 23-án módosult. A rendelet a következő
szociális ellátásokat sorolja fel:










Pénzbeli szociális ellátások:
időskorúak járadéka,
aktív korúak ellátása,
ápolási díj,
Pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátások:
átmeneti segély,
eseti gyógyszer hozzájárulás,
lakásfenntartási támogatás,
Természetbeni szociális ellátások:
méltányossági közgyógyellátás,
köztemetés,
adósságkezelési szolgáltatás.

A gyermek családi környezetben történő ellátása, nevelése, a gyermek családból történő kiemelésének
elkerülése érdekében az alábbi pénzbeli vagy természetbeni gyermekvédelmi ellátások állapíthatóak
meg:
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 térítési díj hozzájárulás
3.1.3. Az IVS-ben meghatározott városrehabilitációs akcióterületek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának Aktualizálása és Kiegészítése
c. dokumentum 3-6. munkarészében4 foglaltak alapján a 8 db városrész a következőképpen
helyezkedik el:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának Aktualizálása és Kiegészítése c. dokumentum 36. Munkarészek Egységes Szerkezetbe Foglalt Egyeztetett Dokumentációja. Városfejlesztés Zrt. Budapest, 2012. 04. 16.
4
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3.1.4. A városrészek főbb jellemzői
Demográfiai jellemzők
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakónépessége 2013. január 1-én 49 070 fő volt. A lakónépesség
száma csökkenő tendenciát mutat, 1990 óta összesen 4 982 fővel csökken a népesség az elmúlt 23 év
során. Legutóbb 2000 és 2001 között történt növekedés a város lakosságszámában (+1 076 fő). Az
alábbi ábra a lakónépesség számának változását mutatja be az 1990 és 2013 közötti időszakban.

2001 és 2011 között összesen 3 080 fővel csökkent a lakónépesség száma. Ebből a természetes
fogyás 1 938 fő volt, 4 379 élveszületésre 6 317 haláleset jutott. Nagykanizsáról ugyanebben az
évtizedben 1 142 fő vándorolt el.
Az egyes városrészek lakosságszámát az alábbi táblázat mutatja5:
Városrész
Déli városrész
Keleti városrész
Kiskanizsa és Bajcsa városrész
Miklósfa - Bagola városrész
Palin és Korpavár városrész
Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrész
Városközpont
Északi és északkeleti városrész
Külterület
Nagykanizsa összesen6

Lakónépesség száma
(fő)
2452
17437
5911
2443
2243
1049
8829
8129
509
49026

A 2001-es népszámlálás időpontjához képest 2011-re a következő három városrész lakosságszáma
emelkedett: Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrész (116,9%), Városközpont (108,3%), és az
Északi és északkeleti városrész (104,8%). Bár a Külterület nem tartozik az IVS-ben lehatárolt
városrészek közé, érdemes megemlíteni, hogy a két cenzus között eltelt időszak alatt megduplázódott a
lakossága: 244-ről 509 fősre nőtt. A többi városrészben a lakosság létszáma csökkent, legnagyobb
mértékben a Keleti városrészben (83,3%), illetve Kiskanizsa és Bajcsa városrészben (89,6%).

5
6

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás adatai.
Tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (24 fő) adatait is.
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A városi lakosság7 12,7%-át teszik ki a 14 év alattiak. Arányuk a legmagasabb Palin és Korpavár
(15,3%), illetve Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrészekben (17,4%). A kiskorúak
legalacsonyabb arányban a Keleti városrészben (11,6%) és Kiskanizsa és Bajcsa városrészben
(11,7%) élnek.

A városi lakosság valamivel kevesebb, mint kétharmadát, 62,9%-t teszik ki a 15 és 59 év közötti
lakosok. Az aktív korú lakosság legnagyobb arányban Palin és Korpavár (64,5%), illetve Sánc,
Szabadhegy és Csónakázó-tó városrészekben (64,8%) található. A Külterületen arányuk meghaladja a
kétharmadot (69,9%). A Déli városrész az egyetlen terület, ahol az aktív korúak aránya nem éri el a
60%-ot.

A következőkben leírt adatok forrását a 2011-es népszámlálás adatai alkotják. Ellenkező esetben külön jelöljük az adatok
forrását.
7
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A város lakosainak átlagosan közel egynegyede (24,8%) időskorú. A 60 év feletti népesség legnagyobb
arányban jellemzően a város délnyugati területein él (Déli városrész 27,2%, Kiskanizsa és Bajcsa
városrész 27,3%). Arányuk a legfiatalosabb korösszetételű Palin és Korpavár (20,2%), illetve Sánc,
Szabadhegy és Csónakázó-tó (17,7%) városrészekben, illetve a Külterületen (17,7%) a
legalacsonyabb.

Az egyes életkori csoportok nemenkénti alakulását vizsgálva megállapítható, hogy míg a 14 év alatti és
a 15-17 év közötti korcsoportok nemenkénti aránya közel azonos, addig a 18-59 év közöttiek esetében
már 10% különbség van a nők javára. A 60 évesnél idősebbek körében a nők ennél is magasabb
számban vannak jelen, ami azt jelzi, hogy magas az egyedül élő idős nők aránya.
Az öregedési index értéke 2009 óta növekvő tendenciát mutat, 2012-ben 135,5% volt. A város
lakossága fokozatosan öregszik, ezzel párhuzamosan egyre alacsonyabb a 14 éven aluliak aránya.
Iskolai végzettség
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
a város egészére nézve átlagosan 14,4%. Ezt jóval meghaladja a Déli városrész adata, ahol a városon
belül kiemelkedően magas a 8 általános osztálynál kevesebbet végzettek aránya (26%). A
legkedvezőbb a helyzet Palin és Korpavár (8,9%), Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrészben
(11%) és a Városközpontban (11,4%).
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Az alábbi térképen látható, hogy a felsőfokú végzettségűek (a 25 éves és idősebb népesség
arányában) legnagyobb arányban jellemzően Palin és Korpavár városrészben (27,6%), illetve a
Városközpontban élnek (23,1%). Mindkét városrész adata jóval meghaladja a városi átlagot (16,7%). A
legkevesebb diplomás a Keleti (12,6%) és Kiskanizsa és Bajcsa (12,5%) városrészekben él.
Iskolázottság tekintetében a Külterület helyzete a legkevésbé előnyös, itt a legmagasabb az általános
iskolát sem végzettek (32,6%), illetve legalacsonyabb a diplomások aránya (8%).
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Foglalkoztatás
2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten 61%-os volt. Egyes
városrészek között akár 18,7 százalékpontos eltérés is lehet a foglalkoztatottság tekintetében. A legjobb
helyzetben Miklósfa - Bagola városrész (63,2%), Palin és Korpavár (62,8%) és a Keleti városrész
(62,7%) lakói vannak. Egyértelműen a legkedvezőtlenebb a Déli városrész lakóinak helyzete, itt az aktív
korúak mindössze fele állt foglalkoztatásban 2011-ben. A Külterület foglalkoztatás tekintetében is a
többi városrész mögött marad (44,5%).

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat8 2013. november 20-ai állapotra vonatkozó adati szerint
Nagykanizsán a munkavállalási korú népesség száma összesen 33 413 fő, ebből 2 504 főt tartottak
nyilván álláskeresőként. Zala megye összes nyilvántartott álláskeresője ugyanebben az időszakban
14 653 fő volt.
A nyilvántartott álláskeresők közül 1 020-an több, mint 365 napja folyamatosan szerepelt a
nyilvántartásban. Járadék típusú ellátást 251-en kaptak, míg segély típusú ellátásban 141 fő részesült.
Foglalkoztatást helyettesítő járadékot és rendszeres szociális segélyt 848-an kaptak. A város relatív
mutatója (azaz a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség százalékában) 7,49%. Ez
a mutató valamivel kedvezőbb, mint a megyei (7,7%), de a régión belül így is Zala megye helyzete a
legkedvezőtlenebb (régiós arány: 4,4%). Nagykanizsa relatív mutatójának az országos mutatóhoz
viszonyított aránya 1,11.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Településsoros munkanélküliségi adatok, 2013. november.
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2013
8
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A belső városrészek helyzete ennél kedvezőtlenebb képet mutat: a Déli városrészben ugyanez a szám
47,5; a Városközpontban a városi átlagnál valamivel több, 37,6 a 100 háztartásra jutó foglalkoztatott
nélküli háztartás. A legkedvezőbb helyzetben Palin és Korpavár városrész (25,9)és Sánc, Szabadhegy
és Csónakázó-tó városrész (27,7) háztartásai vannak. A Külterület háztartásainak felében nincs
foglalkoztatott családtag.

Városi szinten az aktív korú (15-59 év közötti) lakosság 32,9%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A Déli városrészben ez az arány 45,7%. Az összes városrészben legalább 30
százalék a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya. A legkedvezőbb helyzetben
Miklósfa - Bagola van (30,4%), ezt követi Palin és Korpavár (31%).
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A Városfejlesztési Kézikönyvben foglaltak szerint azon területeket kell szegregátumnak nyilvánítani,
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 év közötti) lakosokon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.
Az átlagos szegregációs mutató Nagykanizsa Megyei Jogú Városban a 2011-es népszámlálási adatai
alapján 7,9%. A városrészek közötti szórásban Palin és Korpavár városrész helyezkedik el a
legkedvezőbb helyen, itt a mutató értéke 5%. Ezt követi Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrész
és a Városközpont (mindkét városrészben 6,9%). A szegregációs mutató legmagasabb értéket a Déli
városrészben (16%) és a Külterületen (22,8%) kapott.
Jövedelmi helyzet
A jövedelmi helyzet egyik szemléletes indikátora a személygépkocsik megléte, ezen belül járművek
kora és értéke. 2011-ben Nagykanizsán 1000 lakosra 314 gépkocsi jutott. Az alábbi térkép a
személygépkocsik számát és korát városrészenként ábrázolja a legfrissebb, 2013-mas nyilvántartás
adatai alapján. A sötétkék oszlopok a városrész gépjárműállományán belül a 3 évesnél fiatalabb
gépjárművek számát jelzik, a világoskék pedig ugyanígy a 20 évesnél idősebb autók számát. Az új
gépkocsik legnagyobb számban az Északi és északkeleti városrészben (127), a Városközpontban
(104), illetve a Keleti városrészben találhatóak (98). Az utóbbi 3 évben a legkevesebb új autót Sánc,
Szabadhegy és Csónakázó-tó (8), Miklósfa-Bagola (14) és Palin és Korpavár (19) városrészekben
vásárolták. A 20 évesnél idősebb személygépkocsik száma a Keleti városrészben a legmagasabb (92),
ezt követi Kiskanizsa és Bajcsa (46) és az Északi és északkeleti városrész (44).
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Lakásállomány
Nagykanizsa Megyei Jogú Városban 2013. január 1-én összesen 22 448 db lakás volt. Ez a szám
mindössze 16-tal magasabb, mint az előző év január 1-ei adata. A lakások száma 1990 óta
folyamatosan növekszik, azonban a növekedés üteme 2010-től kezdve feltehetően a gazdasági válság
következtében megtorpanni látszik.

A 2001-es és a 2011-es népszámlálás városrészekre bontott adatait összehasonlítva látszik, hogy
ebben az időszakban legdinamikusabban Sánc, Szabadhegy és Csónakázó-tó városrész (143,2%) és
az Északi és északkeleti városrész (122,7%) lakásállománya fejlődött. Említésre méltó, hogy a
Külterület lakásállománya 2,5-szeresére nőtt (113-ról 288 db-ra). A Déli, Keleti és Kiskanizsa és Bajcsa
városrészek lakásállománya nőtt a legkisebb mértékben.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya Nagykanizsán 3,8%. Ennél jóval kedvezőbb a helyzet a
Keleti (0,6%!), illetve Palin és Korpavár városrészekben (2,8%). Kimagasló a teljes lakásállományon
belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya Miklósfa - Bagola városrészben, itt több, mint minden
tizedik lakás (11,6%) ilyen típusú.
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Bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.
(IX.25.) számú rendelete szabályozza a bérlakások használatát és kezelését. A lakások cserére történő
megpályáztatására évente több alkalommal is sor kerül, amelynek keretében lehetősége nyílik a
bérlőnek jobb körülmények közé kerülni. Ilyenkor azonban rendeltetésszerű állapotban kell leadnia a
bérlakását, tekintettel arra is, hogy ő felújított lakásba költözik. Az önkormányzat a bérlakások bérleti
díjának fizetéséhez lakbértámogatást is nyújt, amennyiben a rendeletben meghatározott rászorultsági
feltételek fennállnak (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2007. (V. 16.) számú
rendelete az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról.). A rendkívüli szociális krízishelyzetben9
lévők soron kívül kerülhetnek bérlakásba.
A nagykanizsai Vagyongazdálkodó és Szolgáltatót Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2009-ben jött létre a
Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft., valamint a nagykanizsai Ingatlankezelési
Intézmény (IKI) összeolvadásával. Jelenleg ez az intézmény látja el az önkormányzati
lakásgazdálkodással és a nem lakás célú bérlemények kezelésével kapcsolatos feladatokat. Az
intézmény jelenleg kb. 1400 ingatlan kezelését látja el (2012-ben 1460), a pályázatok kiírását és
elbírálását leszámítva (a pályázatok a Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya írja ki
és Nagykanizsa MJV Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el) minden, a bérleményekkel
kapcsolatos ügy a Zrt. hatáskörébe tartozik.
A rendszerváltást követő privatizációs hullám során közel 3700 bérlakás került eladásra. Jellemzően a
jobb anyagi helyzetben lévő lakók engedhették meg maguknak, hogy a bérleményüket megvásárolják,
így az önkormányzat a jól fizető bérlők jelentős részét elvesztette. Ezzel párhuzamos a nagy volumenű
privatizáció során jelentősen romlott a városi bérlakás állomány minősége is, hiszen főként a rosszabb
minőségű, alacsony komfortfokozatú lakások maradtak önkormányzati kézben. 2010-ben a lakások egy
része újra elidegeníthetővé vált10, így 2010-ben 25, 2011 és 2012-ben pedig 2-2 lakást értékesített a
Zrt.
Jelenleg 1460 bérleményt kezel a Zrt., de ezek száma az időközben bekövetkezett bontások és
értékesítések miatt folyamatosan csökken. A városnak a következő években várhatóan nem lesz
lehetősége, hogy új bérlakásokat építsen vagy vásároljon. Szociális lakásokkal a város nem
rendelkezik.

Ha a kérelmező lakása (kivéve önkormányzati bérlakások) elemi csapás vagy egyéb ok miatt lakhatásra alkalmatlanná vált
és a kérelmező laksáhelyzetét nem tudja más módon megoldani.
10 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2009. (XI.09.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások elidegenítéséről.
9
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2012 év végén az 1460 bérlakásból álló állomány egyharmada összkomfortos lakásokból állt, majdnem
fele (48%) komfortos lakás volt. Egytized volt a komfort nélküli, és 6% a félkomfortos lakások aránya. Az
önkormányzat összesen 39 db szükséglakással rendelkezett. Az összes lakásbérleményből 3 lakás volt
életveszélyes állapotú, 29 db pedig bontandó. A bontandó lakásokban 2012 végén összesen 11 család
élt.

Forrás: Önkormányzati adatok.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a fiatalok támogatása érdekében egy 44 lakásból álló
Garzonházat tart fenn. A lakásokat 35 év alatti fiatal házasok és élettársak vehetik igénybe
lakásigényük rendezéséig, maximum 60 hónapos időtartamra. Ez alatt az átmeneti időszak alatt
lakáscélú takarékosságra ösztönzés is zajlik.
Ezen kívül a város fenntart egy Nyugdíjasházat is, amely 2 épületből és összesen 35 egy- és másfél
szobás lakásból áll. A bérleti jog a lakók élete végéig szól. Ugyanitt üzemel az Egyesített Szociális
Intézmény működtetésében a 40 fős, nappali ellátást nyújtó idősek klubja.
2008-ban vezették be a költségalapú lakbérrendszert, ekkor sor került egy jelentősebb lakbéremelésre,
azóta viszont 5 éve lakbérek változatlanok. A lakbéreket a lakásfenntartási támogatás enyhítheti, amit
évente vizsgálnak felül. Jelenleg a bérlők közel egyharmada részesül lakásfenntartási támogatásban
(2012-ben 344 fő). A kifizetett lakásfenntartási támogatások éves értéke 26 millió Ft.
Ami az ingatlanok fenntartását, karbantartását és állagmegóvását illeti, sok éves elmaradással küzd az
intézmény. Jó pár éve, éves szinten kb. 20-25 millió Ft jut erre a célra, a valós igény azonban ennek
sokszorosa lenne. Alapvetően csak a tüneti kezelésekre jut pénz, a kisebb karbantartásokra és
javításokra. 2012-ben 23 millió Ft-ot fordítottak karbantartási költségekre. Jelenleg közel 200 lakás áll
üresen, vagy azért, mert az épület eladásra vár, vagy pedig azért, mert annyira rossz állapotban van,
hogy lakás céljára már nem alkalmas. A lakások kiadható állapotba való hozására (címjegyzékes
felújításra) fordítható összeg 2012-ben 32 millió Ft volt.
A Zrt.számára jelentős problémákat okoz a lakbérek meg nem fizetése. A cég kintlévősége 2009 óta
folyamatosan emelkedik, a lakás célú bérlemények kintlévősége 60 millió Ft-ról 140 millió Ft-ra
emelkedett ez időszak alatt. A Zrt. 2009-ben megalakította a jogi csoportot, amely kizárólag a
tartozások behajtásával foglalkozik. Feladata a fizetési meghagyások kibocsátása (erre két hónapnyi
elmaradás után kerül sor először), illetve ők foglalkoznak a peres eljárások előkészítésével és a
végrehajtókkal történő kapcsolattartással is. A Zrt. az utóbbi időben több lépést is tett a kintlévőségek
hatékonyabb kezelése érdekében, pl. a behajthatatlanság miatt legalább egy éve szünetelő eljárásokat
újraindították, a 100 legnagyobb tartozással rendelkező bérlőnél havi rendszerességgel bérlemény
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ellenőrzést tartanak, melynek során személyesen is felszólítják a bérlőt a fizetési kötelezettség
betartására.
Nagykanizsán két területen koncentrálódnak nagy mértékben önkormányzati bérlakások: a Dózsa u.
73-75. és Csengery u. 117. szám alatt. A város 2008-as anti-szegregációs terve a 2001-es
népszámlálási adatok alapján mindkét területet szegregátumként és potenciális szociális
városrehabilitációs akcióterületként azonosította be. Előbbi egy volt laktanya épület (ismertebb nevén
Citromsziget), ami jelenleg felszámolás alatt áll. Az önkormányzat 2009-ben fogott hozzá az épület
kiürítéséhez, melynek során a rendesen fizető bérlők számára cserelakást ajánlott fel, a hátralékkal
rendelkezők ellen viszont kilakoltatási eljárást indított. Jelenleg 23 bérlő él még a tömbben, közülük 10
lakó lakásbérleti jogviszonya rendezett, 13 bérlő ellen pedig folyamatban van a kilakoltatási eljárás. A
98 bérlakásos tömbből 38-an voltak jogosultak cserelakásra, ők többnyire a város belső területein
jutottak új lakáshoz. A cserelakásra jogosultak új lakóhelyét az alábbi térkép ábrázolja, látható, hogy az
új lakások nem tömbösítve, hanem elszórtan helyezkednek el a városon belül. A tervek szerint a
kilakoltatási moratóriumot követően rövid időn belül sor kerül a Dózsa u. 73-75. teljes kiürítésére. Az
épület eladásával a Zrt. van megbízva, de mivel egy nagy, felújításra szoruló műemlék épületről van
szó, jelen gazdasági helyzet közepette elég rosszak az értékesítési esélyek.
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A másik, 2008-ban azonosított szegregátum a Csengery u. 117-es szám alatt található, ez a
Ligetvárosnak nevezett bérlakástelep11. A területen összesen 189 bérlakás található. Ezek kétharmada
még 1916-ban épült, az akkori honvédkórház részeként. 2001-2002 során a Széchenyi terv keretében
két ütemben 72 bérlakás építésére került sor. Ezen kívül a Szociális Építőtábor Egyesület által
kezdeményezett és megvalósított építőtáborok során 21 lakás kapott homlokzati és födémszigetelést,
továbbá sor került a lakások nyílászáróinak szigetelésére is. A felújítási programban helyi
lakbérhátralékkal rendelkező lakók is aktívan részt vettek, a felújítási munkálatokban való
közreműködésük révén a Zrt. naponta 5000 Ft-ot írt jóvá tartozásukból. Ezeket a munkálatokat
leszámítva a városnak már hosszú ideje nem volt lehetősége a régi, nagyon rossz fizikai állapotban
lévő épületek felújítására. A bérleti szerződés szerint a bérlemény belső tereinek karbantartása a bérlő,
míg a külső karbantartási munkálatok elvégzése a fenntartó felelőssége. Ehhez mérten a Zrt. főleg
kisebb külső javításokat végzett az épületeken, mint pl. az ereszcsatornák karbantartása. A
megüresedett lakásokat felújítást követően adja csak ki a Zrt., jelenleg a régi lakások 10% áll üresen
emiatt. Gyakori probléma, hogy az üresen hagyott lakásokat feltörik, a még meglévő felszereléseket (pl
gázbojler) pedig elviszik, így a felújítások még nagyobb ráfordítást igényelnek.
Habár az intézmény 10 éve már csak határozott időre köt szerződést a bérlőkkel, így is nagy problémát
okoznak a lakbérhátralékok. A 150 millió Ft-os kintlévőségből mintegy 32 millió Ft esik a ligetvárosi
bérleményekre.
A telepen sok a problémás lakó, ami miatt igen rossz híre van a városrésznek, a rendőrség szinte napi
rendszerességgel jár a területen. Ligetváros további lecsúszását a Zrt. igyekszik elkerülni – például
azzal, hogy a Citromszigetről csak néhány családot költöztettek ide – de mivel a telepet (a 2001-2002ben épült házakra vonatkozó elidegenítési tilalom miatt) felszámolni nem lehet, és mert városban itt
találhatóak a legolcsóbb önkormányzati bérlakások, nehéz ez ellen a folyamat ellen védekezni. A
telepen lakókkal a Zrt. egy külön alkalmazottja tartja a kapcsolatot, aki szükség esetén közvetít a
fenntartó és a lakók között.
A közelmúltban indult el Ligetváros szociális városrehabilitációs programja, melynek keretében 3 tömb
(24 lakás) széleskörű felújítására kerül sor. A város korábban a Komplex telepprogram keretében is
pályázott ligetvárosi fejlesztésekre (többek között ebben szerepelt egy közösségi ház kialakítása), ez a
pályázat azonban tartaléklistára került, így nagy valószínűséggel már nem kerül megvalósításra.
Szociális segélyezés
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006.(III. 1.) számú rendelete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról” szabályozza a Város által
nyújtott támogatási formákat.
2012-ben összesen 300 fő részesült rendszeres szociális segélyben, ez az aktív korú lakosság 8,4%-át
jelenti. Egy évvel korábban 70 fővel kevesebben kapták ezt a típusú támogatást. Az alábbi térkép a
rendszeres szociális segélyben részesülők térbeli eloszlását mutatja a segélytípusok szerint. 2013-ban
október hónap végéig összesen 468-an kaptak valamilyen típusú rendszeres szociális segélyt
(nyugdíjas 5 éven belül, egészségkárosodott, egyéb).

A Ligetvárosban készült terepkutatás tapasztalatait részletesen a Hivatalosan veszélyeztetett és egyéb alacsony státuszú
területek c. fejezetben foglaljuk össze.
11
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FTH) 2011 óta biztosít az önkormányzat. 2011-ben 844-en (a
munkanélküliek 30,94%-a), 2012-ben viszont már 1024-en (35,2%) részesültek FHT-ban. 2012-ben 144
volt azoknak a száma, akik nem tudtak 30 nap munkaviszonyt igazolni és emiatt elestek az FHT
jogosultságtól. 2013-ban október hónap végéig összesen 931 munkanélküli kapott foglalkoztatást
helyettesítő támogatást. Az alábbi térkép a 2013-ban FHT-ban részesülők térbeli eloszlását ábrázolja.

187
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

2013. október végéig 957 fő részesült átmeneti segélyben, a segély átlagos összege 6 830 Ft volt. Az
alábbi térképen az átmeneti segélyben részesülők területi eloszlása látható. A legmagasabb átlagos
összegű átmeneti segélyt Sánc, Szabadhely és Csónakázó-tó városrészben kapták a rászorulók,
átlagosan több, mint 8 000 Ft-ot. Ezt követi Palin és Korpavár (7 000 Ft feletti átlagos összeggel). A
segélyezettek elsősorban a belső városrészekben tömörülnek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a következőképpen alakult 2008 és
2012 között:

Forrás: HEP

188
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Készítette: Városfejlesztés Zrt

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2013. október végéig 417 gyermek részesült, a támogatás
átlagos összege 7 264 Ft volt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 1 418-an kaptak ugyanebben
az időszakban. A támogatottak a városon belül a következőképpen helyezkednek el:

A lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesítettek szám 2008 és 2012 között az
alábbi diagramban foglaltak szerint alakult. Az elmúlt három év során az igénylők a jellemzően a gázdíj
és a közös költség megfizetéséhez, kisebb arányban pedig az önkormányzati bérlakás bérleti díjának
megfizetéséhez kértek támogatást.
2013. október végéig adósságcsökkentési támogatásban 109 fő részesült (ebből 39 eseti és 70
rendszeres támogatás volt). 215-en kaptak pénzbeli lakásfenntartási támogatást, 1062 fő pedig
természetbenit. Így 2013. novemberéig összesen 1277 fő kapott lakásfenntartási támogatást az
önkormányzattól.

Forrás: HEP
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Közszolgáltatásokkal való ellátottság
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közszolgáltatásait a város lakóin kívül a környező települések lakosai
számára is nyújtja. A város lakossága a közszolgáltatások nagyobbik részét helyben eléri. A város
önkormányzati feladatként végzi a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az
alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek ügyeleti ellátást, a védőnői és iskola-, ifjúsági orvosi
ellátást.
A háziorvosi szolgálatok száma nem változott a 2008 és 2012 közötti időszakban. Felnőttek és
gyermekek részére szervezett 3 db, csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatásból 18 db
volt a városban. A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma 2008-2009-ben 11 volt, 2010
óta 10-re csökkent. Az ellátás lefedi a települési igényeket, a 3 közös felnőtt-gyermek háziorvosi ellátás
a külső városrészekben működik a könnyebb elérhetőség érdekében.
Az alapellátást nyújtó szolgáltatók és szolgáltatások a háziorvosi szolgálatokon kívül a következők: 30
védőnői szolgálat (20 körzeti védőnő és 10 iskola-ifjúsági védőnő), anyatejgyűjtő állomás, 2 ifjúságorvosi szolgálat, 10 iskola-orvosi szolgálat, 9 területi fogorvosi szolgálat, fogszabályzás, fogászati
röntgen, hétvégi fogáaszti ügyelet.
A város járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátását a Kanizsai Dorottya Kórház végzi.
Az ápolási és közgyógyellátásban részesülők száma a következőképpen alakult 2008 és 2012 között:

Az időskorúak részére biztosított nappali ellátást a 64 év feletti lakosság mindössze 1%-a veszi
igénybe, ez az arány változatlan az utóbbi években:

év
2008
2009
2010
2011
2012

64 év feletti
nappali ellátásban részesülő
lakosság
időskorúak száma
száma
fő
fő
%
7747
108
1%
7887
110
1%
8011
106
1%
8129
100
1%
8283
100
1%
Forrás: HEP
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Az idősek és fogyatékkal élők bentlakásos ellátásba vételére az nagy a túljelentkezés, azonnali
bekerülére egyáltalán nem volt lehetőség az utóbbi években. A várakozás időtartama változó.
Különösen magas az Idősek Otthonába várakozók listája. A zalakomári idősek otthona és a
nagykanizsai kórház ápolási osztályának megnyitásával valamelyest csökkent a bentlakásos
intézmények iránti igény.
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód megsértése miatt nem került sor szankció megállapítására. A pénzbeli ellátások és
a közszolgáltatások megszervezése során az önkormányzat pozitív diszkriminációval segíti a hátrányos
helyzetű csoportok hozzáférését. Ez bizonyos szabályozási eszközökkel, illetve a nyilvánosság
eszközeinek alalmazásával történik. Ezekbe az eljárásokba bevonják a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot is.
Bölcsődék
2008-2010-ig 3, 2011-től már 4 bölcsőde működik Nagykanizsa Megyei Jogú Városban. A férőhelyek
száma ezáltal a 2010-es 210 főről 314 főre emelkedett. Így az összes bölcsödőbe jelentkező gyerek
számára biztosított a felvétel (az összes férőhelyhez képest 2012-ben 90%-os volt a kihasználtság),
ezáltal az édesanyák munkaerő-piacra történő visszatérése is. Fontos azonban kiemelni, hogy nem
készül összesítés azokról a gyerekekről, akiket szociális szempontból vesznek fel az intézményekbe.

év

bölcsődék
száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma12

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma

2008

3

298

nincs adat

190

2009

3

292

nincs adat

210

2010

3

293

nincs adat

210

2011

4

277

nincs adat

314

2012

4

285

nincs adat

314

Forrás: HEP

12

Munkanélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő.
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Esélyegyenlőség a közoktatásban
Óvodák
A 2013/2024-es tanévben Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén 13 feladatellátási helyen összesen
1 739 óvodás korú gyermek nevelése történik a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda intézmény 12
tagintézményében. Az előző tanévben az intézmények kihasználtsága 91%-os volt, helyhiány miatt az
utóbbi 6 évben nem kellett elutasítani a jelentkezőket.

év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai
feladatellátási
helyek
száma

óvodába
beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

1627

61

1670

18

1440

1

2009

1643

61

1686

18

1463

1

2010

1727

62

1723

18

1551

1

2011

1797

62

1673

17

1599

1

2012

1781

58

1615

17

1530

1

Forrás: HEP
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma Ligetvárosi és az Attila óvodákban magas. Az
áttekintett adatok alapján13 az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyerekek eloszlását tekintve
nincs 5%-ot meghaladó eltérés az egyes óvodák között. Nincsen pontos adat az óvodába be nem íratott
3-5 éves gyerekek, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű nem óvodás gyerekek számáról.
A 2012-es évben az óvodás HH-s gyerekek száma 279 fő volt, amely az óvodások 18,2%-át teszi ki.
Ebből 46 fő volt HHH-s óvodás, amely a HH-s gyerekek 16,48%-a és az összes óvodás 3%-a. Az
általános iksolába kerülve viszont a HH-s gyerekek között megugrik a HHH-sok aránya, az összes
iskolás között a HHH-s tanulók már 6,4%-ot tesznek ki.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek oktatását és nevelését az összes köznevelési intézmény
vállalja. Az óvodákban 2012-ben 22 fő SNI gyermek járt. A gyerekek tagóvodák közötti eloszlása
egyenletes. Az integráltan nem nevelhető SNI gyerekek a Szivárvány óvoda egyik 9 fős csoportja
fogadja be.
Általános iskolai oktatás
2013. január 1-étől a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) lett az általános iskolák
fenntartója: jelenleg 7 általános iskolában, 10 telephelyen zajlik a korosztály oktatása-nevelése. Ezen
belül speciális intézményként működik a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ahol fejlesztő óvodai csoportot, általános iskolai és
speciális szakiskolai csoportot működtetnek. Gyógypedagógiai oktatásban a Szivárvány Iskola 8
osztálya vesz részt.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2013-2018. Elfogadva: 2013. június
27-én.
13
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Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma

általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

1787

1758

3545

1772

50,0%

2011/2012

1799

1779

3578

1576

44,0%

2012/2013

1762

1751

3513

1862

53,0%

2013/2014

1772

1739

3511

1798

51,2%

tanév

napközis
tanulók száma

A 8. évfolyamot az összes tanuló 99%-a fejezi be eredményesen.
A Nagykanizsán élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 3 202 fő, ezen kívül 384 tanuló jár
be más településről. 5 nagykanizsai diák tanul más városban. Az általános iskolás korúak közül 792-en
hátrányos, 205-en pedig halmozottan hátrányos helyzetűek. HHH-s tanulók legnagyobb számban két
intézményben tanulnak: a Miklósfai Általános Iskolában (44 fő, az ott tanulók 21%-a), és a Szivárvány
Iskolában (15 fő, 26%). A HHH-s tanulók intézmények közötti eloszlása nem egyenletes, de a
különbség nem szegregáló mértékű.
Integráltan 136 fő SNI-s diák tanult 2012-ben az általános iskolákban, gyógypedagógiai
intézményekben pedig 81 fő tanult. Jelentős a különbség az óvodai és az általános iskolai korosztályon
belül az SNI gyerekek számában – feltehetően annak következtében, hogy az óvodás korúak körében
nem teljeskörű a sajátos nevelési igények kiszűrése.
Középfokú oktatás
A KLIK fenntartásában a következő középfokú oktatási intézmények működnek: Batthyány Lajos
Gimnázium, Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakközép Iskola és a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola két-két tagintézménnyel. A 2012/2013-mas tanévben az összes középiskolai
tanuló létszáma 4 680 fő volt.
A középiskolákban tanulók közül a HHH-s tanulók jelentős arányban jelennek meg a szakképző
iskolákban, arányuk nagyon alacsony az érettségit adó intézményekben.
A Demokratikus Roma Vezetők Egyesületének elmondása alapján a ligetvárosi óvoda szegregált
óvoda, amelynek oka az intézmény elhelyezkedése és nem egyéb szegregáló intézkedések. Az ide járó
gyerekek legnagyobb része roma származású és jelentős a hátrányos helyzetűek aránya is. Az
intézmény ezen kívül semmiben (ellátás, körülmények, stb.) nem különbözik a város többi óvodájától.
Az általános és középiskolai osztályokban nincsen szegregáció, szegregált iskola sincsen. A roma
tanulók esetében a legnagyobb vízválasztót a továbbtanulás jelenti. Az általános iskolát szinte mindenki
elvégzi. Problémát jelent a roma fiatalok lemorzsolódása 16 éves korban.
A „Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II.” című, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 azonosító számú projekt
célja a városban élő, elsősorban hátrányos fiatalok képességeinek, készségeinek fejlesztése,
társadalmi integrációjának elősegítése volt annak érdekében, hogy minél sikeresebben felkészüljenek a
pályaválasztásra és lépjenek be a munkaerő-piacra. A program megvalósítási időszaka 2011. október
15. – 2013. november 30. volt. A projekt megvalósításában Nagykanizsa hét intézménye, szervezete
vett részt: a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Halis István Városi Könyvtár, a Kanizsai
Kulturális Központ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság és a Diákiroda.
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A projekt fő tevékenységei a következők voltak:
 weboldal létrehozása14
 a Városi Diákirodában 1 fő pszichológus alkalmazása,
 idegen nyelvű tréningek 30 fő részvételével
 testvérvárosi táborok megvalósítása 60 fő részvételével
 prevenciós klubfoglalkozás egészségfejlesztő, mentálhigiénés szakember és egy
bűnmegelőzési előadó bevonásával, havi 15-25 fő részvételével. A programelemen
halmozottan hátrányos helyzetű, főleg roma származású fiatalok vettek részt.
 kézműves foglalkozások
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzata által működtetett Tehetségfejlesztő kollégiumban az
elmúlt két tanév folyamán minden szombaton átlagosan 30 gyermekkel foglalkozott 7
pedagógus és 2 fő mentor
 A Kollégiumban információs tanácsadó program is szerepelt négy alkalommal, melyeken roma
származású, hivatásukat sikeresen folytató szakemberek beszéltek a fiataloknak életútjukról és
adtak reményt a fel-, és kiemelkedésre. A programelemen összesen 92 fő vett részt.
 színjátszó szakkör
 Csillagok (b)ékessége című tehetséggondozó klub
 Egoland önismereti tréning
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által működtetett Csellengők Közösségi Házában
prevenciós előadások zajlottak filmvetítéssel egybekötve; ping-pong, csocsó, darts és biliárd
bajnokság; de az egészséges életmódról is hallhattak előadást.
 A Négyévszak Kupa őszi, tavaszi és nyári futball-bajnokságok.
 Tanulmányút keretében 20 fő látogatta meg a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetet és a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetét Tökölön.
 A középiskolásoknak tartott mentálhigiénés órák, melyeken 470 fő vett részt.
 MOZGÁS-TÉR a Vívócsarnok melletti szabad téren. A gyerekek felügyelet mellett sportolhattak,
játszhattak, beszélgethettek problémáikról a szakemberekkel.
 Sporttábor.
 A Halis István Városi Könyvtár valós és virtuális TÉT Pontján a fiatalok egyéni problémáikkal
kereshették fel az intézményt és a projektben dolgozó munkatársakat.
 A Zala Megyei és Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjainak
szervezésében két alkalommal sikeresen lezajlott Kistolmácson a Kortárssegítő képző tábor. A
kiképzett fiatalok a nyár folyamán Zalakaroson és a kanizsai strandon teljesítettek szolgálatot.
Ősztől pedig az iskoláikban nyújtanak segítséget kortársaiknak.
 A Tinipress újságíróklub és Kanizsai Anziksz ifjúsági lap kiadása.
A roma népességet célzó programok
Az 1994 óta működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységei:
 oktatási programok (hétvégi kollégium, érettségit adó felnőttképzés a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégiummal közösen, főiskolai képzés a Pécsi Tudományegyetem FEEK
szervezetével);
 kulturális programok (Nemzetiségi Nap, Roma Holocaust megemlékezés és egyéb kulturális
rendezvények szervezése);
 közösségi programok (Télapó ünnepség, „Szeretet mindenkié”, tréningek) és foglalkoztatási
programok (EXPAK AU-HU Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia 2008-2013” projekt,
konferenciák és szakmai workshopok szervezése);
14

www.miapalyank.hu
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 folyamatos partnerségi együttműködés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával,
egyeztetés a romákat érintő intézkedésekről, programokról.
A 2002-ben alakult Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete 2006-tól országos szervezet, de fő
tevékenysége továbbra is Nagykanizsára összpontosul. Eredeti céljuk a dunántúli beás közösségek
érdekképviselete volt, mára már ernyőszervezetté nőtte ki magát az Egyesület. Telephelyük a Zrínyi
utcában van, itt végzik a napi munkát. Jó a kapcsolatot ápolnak az intézményrendszerrel és az
önkormányzattal. Ligetváros az egyik legnagyobb romák lakta terület és emiatt rendszeresen járnak ki
Ligetvárosba, de az ott lakó ügyfeleik is gyakran jönnek be az irodába. Elmondásuk szerint a
ligetvárosiak kétharmadát személyesen ismerik. Évente több programot is szerveznek Ligetvárosban,
elsősorban gyerekeknek, de vannak kulturális programok is.
Foglalkoztatás és képzés
2007-ben kezdtek el egy foglalkoztatási programot, úgynevezett alternatív munkaerő piaci szolgáltatást,
amelyben sok ligetvárosi lakos is részt vesz. Jelenleg éppen közmunka programba vonták be a lakók
egy részét, ezen kívül képzéseket biztosítanak számukra, ill. az adatbázisukon keresztül ki tudják őket
közvetíteni.
2006-ban készítettek egy felmérést a hátrányos helyzetű emberek között, melyben összeírtuk a
foglalkoztatási adataikat, végzettségüket, igényeiket. Ezáltal egy jelentős adatbázis jött létre. Ezután
megkeresték a foglalkoztatókat, és megkérdezték, hogy milyen jellegű képzésekre lenne szükség. A
kereslet és kínálat összekapcsolásának eredményeképpen a képzéseiken részt vevők elhelyezkedése
javult. pl. kőműves, gipszkartonos, fűrészes szakmák esetében 50-60 %-os az elhelyezkedési ráta. Arra
is próbálnak reagálni, hogy egyre több munkavállaló megy küldföldre (pl. varrónők Horvátországba).
Közösségi programok Ligetvárosban
Az Egyesület régóta tervezi egy közösségi tér létrehozását Ligetvárosban. Korábban a területen
működő programokat a Vízművek konyhájában bonyolították le. A közösségi tér elsősorban a gyerekek
szempotjából lenne fontos, mivel vagy a házakban, vagy a téren tartózkodnak.
Tanoda program
A Tanoda program a Zrínyi utcai telephelyen működik, a résztvevők bejárása megoldott busszal. 30
férőhelyre 54 gyerek jár a tanodába az egész város területéről. Alacsony költségvetésből működik,
támogatást kapnak a résztvevők élelmezésére is. A pincében egy klubhelyiség kialakítása jelenleg zajlik
közmunkások segítségével.
Gyerekprogramok
Gyerektáborokat is szerveznek, általában 30-50 főt tudnak táboroztatni, így is több száz gyerek marad
nyaralás nélkül. Korábban önkéntesek bevonásával működtettek egy multikulturális iskolai programot.
Egyéb programok: A Fund Művészeti Iskola működtet egy tánciskolát. A Művelődési Házban hétvégi
iskola működik, ahol a gyerekeknek szombaton van lehetőségük tanulni, játszani. Az Egyesület
működtet egy tehetség klubot, amihez ösztöndíjat nem tudnak biztosítano, de támogatják a tanulást, pl.
ingyenes német nyelvoktatást biztosítanak.
A polgárőrséget roma résztvevők működtették, de 10 év után megszűnt. Önszerveződő csoport nincsen
Ligetvárosban.
Az Egyesület vezetője elmondta, hogy az egészségügyi alapellátásokhoz minden városlakó
hozzáférhet. Korábban önkéntes alapon működtettek egy gondozó hálózatot, mert a külsőbb
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területeken nagy szükség van rá. Jelenleg a közmunkások bevonásával működik a gondozás, de a
jelenleginél kiterjedtebb hálózatra lenne szükség.

3.2. Anti-szegregációs terv
3.2.1. Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása és a lehatárolt
területek helyzetének elemzése
Hivatalosan veszélyeztetett és egyéb alacsony státuszú területek
A Központi Statisztikai Hivatal a város rendelkezésére bocsátotta a 2011-es népszámlálási adatok
alapján elkészített települési kartogramot, amely jelzi, hogy mely területek tesznek eleget a
szegregátum kritériumainak, vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, illetve a fölötti értéket vesz fel. A
térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, az ilyen
területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% = szürke, 4049%=narancs, 50-100%=barna). A térkép olyan területeket is megjelenít, amelyek eleget tesznek ugyan
a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők
miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
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A 2008-ban készült Anti-szegregációs terv a 2001-es népszámlálási adatok alapján két szegregátumot
azonosít be: a Dózsa György út 73-75. számot illetve a Csengery út 117-et15.
A Dózsa György út 73-75. szám egy volt laktanya épület (ismertebb nevén Citromsziget), ami jelenleg
felszámolás alatt áll. Az önkormányzat 2009-ben fogott hozzá az épület kiürítéséhez, melynek során a
rendesen fizető bérlők számára cserelakást ajánlott fel, a hátralékkal rendelkezők ellen viszont
kilakoltatási eljárást indított. Jelenleg 23 bérlő él még a tömbben, közülük 10 lakó lakásbérleti
jogviszonya rendezett, 13 bérlő ellen pedig folyamatban van a kilakoltatási eljárás. A 98 bérlakásos
tömbből 38-an voltak jogosultak cserelakásra, ők többnyire a város belső területein jutottak új lakáshoz.
A cserelakásra jogosultak új lakóhelyét az alábbi térkép ábrázolja, látható, hogy az új lakások nem
tömbösítve, hanem elszórtan helyezkednek el a városon belül. A tervek szerint a kilakoltatási
moratóriumot követően rövid időn belül sor kerül a Dózsa u. 73-75. teljes kiürítésére. Az épület
eladásával a Zrt. van megbízva, de mivel egy nagy, felújításra szoruló műemlék épületről van szó, jelen
gazdasági helyzet közepette elég rosszak az értékesítési esélyek.
A 2011-es kartogramon a Kiskanizsa városrészen belül található Szepetneki utca egy része is
megjelölésre került, itt a szegregációs mutató mértéke 40 és 49% között van. Ez a tömb egy 15-20
családi házból álló lakóövezet, mely a 90-es évek közepén került kiépítésre önkormányzati segítséggel.
Mivel a lakosság száma és a mutató mértéke alapján nem tekinthető szegregátumnak.
Ezen kívül 50% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik a Ligetváros közelében található Ady Endre
utca, de lakosságszáma alapján nem tekinthető szegregátumnak. A Ligetvárost érintő szociális
városrehabilitációs intézkedések az Ady Endre utcai lakók számára is könnyen elérhetőek lesznek a két
terület földrajzi közelsége miatt.
A Ligetvárosban készült terepkutatás tapasztalatai
Ligetvárosnak16 hívják azt a Nagykanizsa déli peremterületén található településrészt, melyet vasúti
melléképületek, kisebb üzemek, ipari telepek valamint raktárak sora választ el a város belső területeitől.
A városrész sajátossága, hogy a Citromszigetként17 emlegetett, főként szükséglakásoknak helyet adó
volt laktanyaépületen kívül (amely jelenleg felszámolás alatt áll18), egyedül itt találhatóak egy
területrészen nagy számban önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások.
A városrész helyzetének feltérképezése céljából készített terepkutatásunk során 2013 novemberében
strukturálatlan és félig strukturált interjúkat készítettünk a telepen élőkkel, a lakásgazdálkodásban és a
szociális ellátásban dolgozó szakemberekkel, továbbá felhasználtuk a városvezetés által
rendelkezésünkre bocsátott adatokat és stratégiai dokumentumokat, valamint egy 2011 során, hasonló
céllal készített kutatás nyersanyagát és interjú leiratait. A lakossági interjúkra/beszélgetésekre általában
a megkérdezettek otthonában, néhány esetben az utcán került sor, de arra is volt példa, hogy a házak
előtt véletlenszerűen összeverődött emberek egy csoportjával készítettünk spontán „fókuszcsoportos
interjút”. Ott tartózkodásunk alatt az volt a benyomásunk, hogy megjelenésünk a helyiek fejében
óhatatlanul is összekapcsolódott a közeljövőben megvalósítani tervezett ligetvárosi szociális
városrehabilitációs fejlesztéssel. Mivel a telepen élők egyelőre igen kevés információval rendelkeznek a
programmal kapcsolatban, illetve mert meglévő információk is töredékesek, elsősorban a tervezett
felújításokkal kapcsolatos kérdéseiket, kívánságaikat szerették volna velünk megosztani.

Ez utóbbiről részletesebben A Ligetvárosban készült terepkutatás tapasztalatai c. fejezetben szólunk.
Csengery u. 117. sz. alatti szociális bérlakás telep.
17 Nagykanizsa, Dózsa u. 73-75.
18 Ld. részletesebben a Bérlakások c. fejezetben.
15
16
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Helyzetelemzésünkben igyekszünk kitérni az összes olyan dimenzióra, ami nagy hangsúllyal jelent meg
az interjúk többsége során, így kitérünk majd a lakókörnyezet és lakáskörülmények alakulására, a
munkaerő-piaci helyzet és megélhetés témakörére, a konfliktusok és a deviancia telepen megjelenő
formáira, továbbá szót ejtünk a helyi társas viszonyokról és a itt élők külső kapcsolatairól is. A
témakörök leírásakor minden esetében igyekeztünk integrálni azokat a lakossági észrevételeket,
amelyek a lakókörnyezet potenciális jobbá tételéhez vagy a fejlesztésekkel kapcsolatos elvárásokhoz
kapcsolódnak. A tanulmányban szereplő, dőlt betűvel szedett idézetek a ligetvárosi lakosokkal készített
interjúkból származnak.
A telep és lakói
Ligetvárosban, a Csengery út 117-es szám alatt összesen 189 önkormányzati bérlakás található,
melyek egyharmada új építésű ingatlan. A 72 darab másfél, illetve kétszobás sorházas lakás átadására
2001-2002-ben, az akkori Széchenyi terv keretében került sor. A telep fennmaradó része azonban már
száz évesnél is idősebb épületekből áll, melyek átfogó felújítása már hosszú évtizedek óta várat
magára. A szociális bérlakások koncentrált, telepszerű elhelyezkedéséből fakadóan a városrész mind
területi, mind társadalmi szempontból jelentősen elkülönül a város többi részétől. A telep a város
határában fekszik, a helyi lakosság körében pedig erősen felülreprezentáltak az alacsony jövedelemmel
rendelkező, gyakran megélhetési problémákkal küszködő, hátrányos helyzetű családok. A városrész
egyike azoknak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában lehatárolt
szegregált lakóterületeknek, ahol az általános iskola nyolc osztályánál alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezők, valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
mindkét mutató esetében meghaladja az 50%-ot, illetve ahol a rendszeres szociális juttatásokban
részesülők aránya magasabb, mint a városi átlag kétszerese.19
A lakókkal készített interjúk és a helyszínen tett terepbejárások alkalmával is egyértelművé vált, hogy a
lakosság korösszetétele tekintetében egy erősen fiatalodó városrészről beszélhetünk. 2009-ben a telep
549 fős lakosságának csaknem egynegyede (22%-a) 14 éven aluli volt20 (szemben ugyanezen
korcsoport 15%-os városi szintű arányával), míg a 60 év felettiek aránya alig érte el a 9%-ot (szemben
az azonos korosztályba tartozók 15%-os nagykanizsai arányával). A városrész fiatalodása a lakók
elmesélése alapján valamikor a ’80-as évek táján kezdődhetett, amit a 1980-as népszámlálás adatai is
alátámasztanak, miszerint a 60 év felettiek ligetvárosi aránya akkoriban még áltagosnak számított, a
gyereké pedig el is maradt a városi átlagtól.21
A telep lakosságának túlnyomó többségét ma már a 2-4 fiatalkorú gyerekkel rendelkező háztartások
alkotják, melyek nem ritkán már az idősebb gyerek(ek) eltartottjaival is kiegészülnek. Mindezek
következtében az egy háztartásban élők száma nehezen meghatározható, a hivatalos bérlőkön kívül a
háztartás hosszabb-rövidebb időre további rokonokkal bővülhet. Ami a családok megélhetését illeti,
bevételük jelentős részét a különböző szociális transzferek teszik ki, munkából származó jövedelemmel
csak nagyon kevesen rendelkeznek, illetve az ő foglalkoztatottságukra is főként az átmenetiség és
kiszámíthatatlanság jellemző. A telep lakóinak többsége alacsony iskolai végzettsége miatt többnyire a
munkaerő-piac legbizonytalanabb szegmenseiben tud csak jövedelemforráshoz jutni, jellemzően
szezonális vagy alkalmi munkák formájában. Mindezek következtében nem ritka, hogy ezen háztartások
többsége számára jelentős nehézséget okoz az igen rossz fizikai állapotban lévő lakóépületek
fenntartása, a közüzemi számlák rendezése vagy akár a lakbérek rendszeres megfizetése. A fizetéssel
való elmaradások felhalmozódása jó néhány esetben már kilakoltatással fenyegeti az érintetteket.
Ottlétünkkor is többen számoltak be a közelmúltban előfordult kilakoltatási esetekről, vagy a közüzemi
19A

szegregátumok lehatárolásakor (2001-ben)
Helyi adatforrás.
21 Gerencsér Tibor (1986): Szociológiai tanulmányok Nagykanizsáról. Nagykanizsa VárosiTanács. OKK Módszertani Intézet
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számlák hosszú távú meg nem fizetéséből fakadó lakhelyelhagyásokról („Mit gondol az IKV miért
mentek el azok ott fönn? Miért annyi az üres lakás itt Ligetvárosban? Hát mer nem bírták a gázt fizetne
azok se. Aztán egyszer éjjel fogták magukat és eltűntek”).
Habár számosságuk a városi arányokhoz képest jelentősen alacsonyabb, a telep másik jól
lehatárolható rétegét mégis azok az idős lakók képezik, akik már évtizedek óta Ligetvárosban élnek. Ez
a réteg többnyire egyfős háztartásokat alkot, gyerekeik már jó ideje elköltöztek, nyugdíjukból szerényen,
de megélnek, tartozásaik pedig általában nincsenek. Elsősorban ők azok, akik elmesélése alapján a
telep múltját valamint a környék markánsabb változásait rekonstruálni tudtuk.
A telep története és a környék alakváltozásai
A ligetvárosi lakóházak jelentős részét az 1916-ban épült, nagykanizsai Hadikórház megmaradt
épületeiből alakították ki még 1948-ban. A háromezer férőhelyes katonai barakk-kórház a maga
idejében egyike volt a Monarchia legnagyobb és legjobban felszerelt hadikórházainak, az első
világháború alatt különösen fontos szerepet töltött be a katonai egészségügyi ellátásban. A háború után
azonban elvesztette korábbi jelentőségét, ágyainak száma a tizedére, területe pedig felére csökkent,
végül az intézményt 1945-ben bezárták, megmaradt épületeit pedig a világháborút követő lakásínség
idején lakásokká alakították át.22 A több mint 110 lakásból álló telep ebben az időszakban kapta a
Ligetváros elnevezést23.
Kezdetben a hajdani kórház impozánsabb épületei főleg katonai tiszti lakásokként, a volt
barakképületek pedig a Magyar Államvasutak szolgálati lakásaiként funkcionáltak. A ’80-as évekig tartó
korszak egyfajta aranykorként jelenik meg az idősebbek beszámolóiban, amikor az átlagpolgárok
mellett köztiszteletben álló lakói is voltak a telepnek, a házak szépen rendben tartott kertjei pedig
nyugodt kertvárosi hangulatot árasztottak.
Az interjúalanyok többsége a környékkel kapcsolatos változásokat főként a lakosság összetételének
átalakulásával kapcsolta össze. Az idősebbek beszámolóiból többek között kiderült, hogy míg
korábban24 főleg tisztviselők, átlagemberek laktak a telepen, addig a '80-es évektől kezdve egyre
jellemzőbbé vált a szegényebb társadalmi csoportok betelepedése/betelepítése. Az állítás első részét
nem áll módunkban ellenőrizni, a '80-as évek közepéről származó kutatási eredmények25 és a 2001-es
népszámlálás foglalkoztatásra vonatkozó adatai azonban látszólag alátámasztják azt a vélekedést,
miszerint ezekben az időszakokban már jelentős volt a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
koncentrációja a területen.
A hanyatlás akkor kezdődött, amikor az idősek „kihaltak”, gyerekeik a városba költöztek („elmentek saját
építésbe”), a megüresedett lakásokat pedig nehezebb sorsú családok, vagy egy helyi lakó szavaival
élve „lumpen elemek” foglalták el. A helyiek emlékei alapján nagyjából erre az időszakra tehető a telepi
átlaghoz képest valamivel jobb módban élő családok elköltözése is, egyben ez az a korszak (’80-as és
’90-es évek), amire a későbbi beköltözők is „sötét múltként” hivatkoznak („Ligetvárosnak volt olyan híre,
hogy hú Ligetváros.”)
A telep helyzetét ekkoriban tovább súlyosbította, hogy lakosságának nagyobb részét képező, a ’80-as,
’90-es évek folyamán rászorultsági alapon tanácsi (később önkormányzati) lakáshoz jutott családok a
Harcz Lajos (2000): A nagykanizsai honvédkórház története. Haditechnika-történeti és katonaorvoslás-történeti
konferencia. Budapest, Haditechnika-történeti Társaság.
23 A telepre az itt élők ma is ezzel a névvel hivatkoznak, ezen kívül találkoztunk a „Ligi” elnevezéssel is.
24 Interjúalanyaink legkorábbi beszámolói általában a ’60-as évek elejéig nyúlnak vissza.
25 Gerencsér Tibor (1986): Szociológiai tanulmányok Nagykanizsáról. Nagykanizsa Városi Tanács. OKK Módszertani Intézet.
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társadalomnak pontosan azon rétegei közé tartoztak, akik számára a rendszerváltás a legnagyobb
nehézségekkel járt. Ráadásul mivel a városvezetés is képtelen volt teljes körűen megbirkózni a
nyakába szakadt bérlakás állomány kezelésével járó feladatokkal, különös a karbantartási/felújítási
kötelezettségekkel, Ligetvárosban az elmúlt néhány évtizedben a felújítások rendre elmaradtak, ami a
lakáskörülmények radikális romlását eredményezte. Markánsan a ’90-es években jelentkeztek először a
lecsúszás jelei, a régi és új lakók közti együttélési nehézségek és ekkor kezdtek igazán súlyossá válni a
régi épületek rossz fizikai állapotából fakadó problémák, amiket ekkoriban már sem az önkormányzat,
sem pedig a korábban még saját jövedelmükből erre áldozni tudó lakóknak nem tudtak kezelni.
Némi változást legtöbb interjúalanyunk szerint az új házak megépítése és az új lakók beköltözése
hozott, ami pozitív fordulópontot jelentett a telep életében. Eltűntek a régi, sáros utak és a házak közötti
elhanyagolt területek, gazdasági épületek, továbbá megnyílt a ligetvárosi bolt, ahol az alapvető és tartós
élelmiszerek helyben megvásárolhatóvá váltak. Azonban vannak olyan lakók - főleg azok közül, akik a
telep falusias jellegét értékelik különösen nagyra – akik a faházak, tárolók, konyhakertek és szabad
területek eltűnéséről negatívan nyilatkoznak („Mikor megépültek ezek az új épületek, megszüntették a
faházakat, tyúkólakat, mindent megszüntettek. Pedig hát az igen csak jó volt.”)
Interjúalanyaink szinte tökéletesen egybehangzó véleménye szerint az utóbbi években (áltag 4-5 éve)
egy újabb negatív tendencia vette kezdetét a telepen. Az interjúk során többen is említették az
alacsonyabb társadalmi státuszú, sok esetben roma családok "betelepítését", mint a ligetvárosi
állapotok fokozatos romlását előidéző momentumot („Nem, nem jó ez így. Sok bevándorló van itten.
Isten tudja honnan küldi ide őket az IKI26”). Az újabb beköltözők többségére jellemző, hogy azért
kerülnek a ligetvárosi bérlakások egyikébe, mert a városi lakásokkal járó közös költséget már nem
tudják kigazdálkodni.
Többször is szóba került az ún. Citromsziget – a másik jelentős nagykanizsai szegregátom –, mint a
"problémás elemek" legfőbb forrása. A Dózsa u. 73-75. sz. alatt található 98 lakásos bérlakástömb
jelenleg felszámolás alatt áll. Az önkormányzat 2009-ben fogott hozzá az épület kiürítéséhez, melynek
során a rendesen fizető bérlők számára cserelakást ajánlott fel, a hátralékkal rendelkezők ellen viszont
kilakoltatási eljárást indított. Jelenleg 23 bérlő él még a tömbben, közülük 10 lakó lakásbérleti
jogviszonya rendezett, 13 bérlő ellen pedig folyamatban van a kilakoltatási eljárás.
Mivel az önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások jelentős hányada Ligetvárosban található,
fennáll annak esélye, hogy a citromszigeti lakók az egyik szegregátumból a másikba kerüljenek. Ezen
eshetőséggel láthatóan a ligetvárosiak is tisztában vannak, hiszen a velük folytatott beszélgetések
során gyakran aggodalmukat fejezték ki a citromszigetiek esetleges beköltözésével kapcsolatosan, a
pár éve elkezdődött negatív változásokat is kifejezetten ennek a folyamatnak tulajdonítják. Mindezt
azonban nem támasztja alá az a dokumentum, melyet a Vagyongazdálkodási Zrt. a Dózsa u. 73-75. sz.
alatti lakásokról és a bérlők új lakhelyéről készített. A kimutatás szerint ugyanis a felszámolás
megkezdése óta a 98 lakásból csupán három bérlő költözött Ligetvárosba, a többiek ellen vagy
kilakoltatási eljárást indítottak, vagy a város más részeiben kaptak cserelakást. Ettől függetlenül sokak
számára jól érzékelhető jelenség a telepi lakosság pár éve lényegesen felgyorsult cserélődése, az
újabb és újabb beköltözők beilleszkedésével kapcsolatos nehézségek pedig nem kevés problémát
okoznak a telepiek életében. A lakosság gyors cserélődése pedig kétségtelenül hozzájárul a hosszabb
ideje itt élők által érzékelt lecsúszáshoz és a telepi lakosság integritásának csökkenéséhez.

26

IKI – Ingatlankezelő Intézet, a nagykanizsai Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt. elődje.
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Lakókörnyezet és lakáskörülmények
A ligetvárosi bérlakástelep Nagykanizsa hátárában helyezkedik el, mintegy 4-5 kilométerre a
belvárostól. A lakásokon és a Vízmű telephelyén kívül egy élelmiszerbolt, egy óvoda, valamint a zala
megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat Speciális Lakásotthona található még a területen. A telepet
mezőgazdasági földek, ipari létesítmények, valamint egy ma már főleg illegális szemétlerakóként és
éjszakai találkozóhelyként használatos régi homokbánya veszi körül. A területet egy, a Vízmű
telephelyéhez vezető bekötőút két részre osztja, ami a telep élete szempontjából fontos választóvonalat
képvisel, erre a későbbiekben még ki fogunk térni.
A városrész kertvárosias/falusias jellegű, amit a lakók többsége a környék számos negatív vonása
ellenére is pozitívan értékel. A saját udvarral rendelkező házak lakói közül sokan tartanak kutyát, az
állattartással kapcsolatos ellentétek azonban gyakran okoznak konfliktust a telepen. Többen azt
szerették volna megtudni, hogy amennyiben az ő házuk is felújításra kerül, vajon ideiglenes
lakóhelyükre az állataikat is magukkal vihetik-e. Régen az udvarok mellett különálló konyhakertek is
voltak a területen, ezek egy része azonban ma már nincs hasznosítva, a birtokviszonyok is
rendezetlenek. Több lakó is említette, hogy örülne, ha ezeket a kertrészeket újra művelés alá lehetne
vonni, feltéve persze, hogy javul annyit a közbiztonság, hogy az embereknek ne kelljen tartania a
terménylopásoktól.
A környék infrastruktúrájával kapcsolatos egyik legproblémásabb pontként a legtöbb lakó a
szemétszállítást említette. A ligetvárosiak csaknem kétszeresét fizetik az átlag nagykanizsai
szemétdíjnak, ennek ellenére azonban a kihelyezett szemétgyűjtők száma távolról sem elegendő a
telep egész lakossága számára, a szemétlerakásért szinte versenyfutás zajlik, a lerakók környékén
pedig nagyon hamar felhalmozódik az illegálisan elhelyezett hulladék, ami közegészségügyi
szempontból is meglehetősen aggályos. A helyzet a lakók állítása szerint a Vízmű felöli oldalon27 a
legsúlyosabb. („Négy tömbre itt ez a két kuka jut, ez aztán folyamatosan tele van, bűzlik meg jönnek rá
a bogarak. A gyerekek meg itt játszanak mellette.”) A lakók már többször, több csatornán is próbálták
elérni, hogy fenntartó járjon utána a problémának, de eddig nem sikerült megnyugtató megoldást találni
a szemét-kérdésre.
Ami a lakóházak szűkebb környezetét illeti, néhány éve még volt a telepnek játszótere és salakos
focipályája, azonban a rongálások következtében mára már szinte mindkettő teljesen eltűnt.
Ligetvárosban meglehetősen hiányoznak a közösségi terek, így a helyi társadalmi élet színterei
többnyire az utcák, az előkertek és az udvarok. A helyiek gyakran panaszkodnak amiatt, hogy még
ahhoz is buszra kell szállniuk, hogy a gyerekeket játszótérre vigyék, nem beszélve arról, hogy a fiatalok
számára sincs semmiféle találkozóhely, így jobb híján a bolt mögött és az utcákon bandáznak, nem kis
bosszúságot okozva ezzel a telep lakóinak. A DRVSZ28 által szervezett közösségi programokra jobb
híján a Vízmű épületének konyhájában szokott sor kerülni, a Szociális Építőtábor által néhány éve
tartott háztartási gazdálkodással kapcsolatos képzést pedig egy üres bérlakásban rendezték meg a
szervezők. A városvezetés a Komplex telepprogram keretében többek között egy közösségi ház
kialakítására is pályázott a telepen, de mivel a pályázatuk tartaléklistára került, a fejlesztés
megvalósítására jelenleg kevés esély van. A közösségi tér létrehozása hiányában azonban nehezen
elképzelhető, hogy a szociális városrehabilitációs fejlesztést kiegészítő programok sikerrel és hosszú
távú pozitív hatást gyakorolva valósulhatnak meg. Ugyanekkora jelentősége lenne egy helyi krízis pont
kialakításának is, ami a közösségi programokat a helyi jelenlét révén lenne hivatott támogatni.29
A telepet kettéosztó kelet-nyugati bekötőút északi oldalán.
Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége – roma civil szervezet, amely többek között tanodaprogramot is működtet a
városban, illetve folyamatos kapcsolatban áll a ligetvárosiakkal.
29 Egy hasonló kezdeményezés ötlete már felmerült egy nagykanizsai DRVSZ tevékenysége során is.
27
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A különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés igen korlátozott a telepen, posta és gyógyszertár nincs,
a ligetvárosi bolt pedig az itt lakók megítélése szerint meglehetősen drága, így a nagyobb
bevásárlásokat szinte mindenki a belvárosban, az olcsóbb boltokban bonyolítja. Korábban volt egy
zöldség nagykereskedés a környéken, mára azonban már az is bezárt. Mivel a telep kilométerekre
található a belvárostól a megfelelő tömegközlekedés kulcsfontosságú. Ligetváros helyi buszjárat köti
össze a város belső részeivel, a járatok gyakoriságával azonban távolról sem elégedettek az itt élők,
nem beszélve arról, hogy megfelelő buszváró hiányában kedvezőtlen idő esetén is a szabad ég alatt
kell állnia a buszra várakozóknak. Mindemellett sokan vannak azok is, akiknek nem futja bérletre vagy
buszjegyre, így ők vagy kerékpárral közlekednek, vagy kénytelenek kilométereket gyalogolni.
Ahogy azt már korábban említettük, a telepi lakások egyharmada a 2000-es évek elején, fennmaradó
része pedig az 1910-es évek közepén épült. Habár a lakók szerint az új, könnyűszerkezetes épületek
kivitelezése is hagy némi kívánnivalót maga után, a közel száz éves hajdani barakképületek mára már
igen rossz állapotba kerültek. Az új épületek kapcsán leggyakrabban említett negatívumok, hogy túl
vékonyak a falak, túl nagy a fürdőszoba, a lakószobák ezzel szemben meglehetősen kicsik, nincs tároló
helység továbbá, hogy az új lakásokban élőknek jelentős részének nem kis nehézséget okoz a
gázszámlák kifizetése. A régi házakban ugyanis sokan fatüzelésű kályhákkal fűtenek, ami az új
lakásokban már nem kivitelezhető. További hátrány az újépítésű sorházak esetében, hogy nem tartozik
hozzájuk elkerített udvar vagy előkert, ahol sokan szívesen gondoznának veteményest, vagy ültetnének
virágokat. Bár többen azt is hozzátették, hogy ettől nem csupán az udvarok hiánya, hanem az esetleges
lopások és rongálások potenciális veszélye is visszatartja őket („Minek ültessen az ember, ha úgyis
ellopják, letapossák?”)
A régi ingatlanok többsége jelenleg igen rossz állapotban van, a fenntartó jó néhány évtizede nem
gondoskodott a régi favázas, cementes forgácslemezből és lyukacsos téglából készült épületek átfogó
rendbetételéről. A házak szigetelése nem megfelelő, a falakról mállik a vakolat, a nyílászárók
elöregedtek, a lakások nedvesek, a fűtés korszerűtlen, továbbá a lyukacsos téglafalak és a könnyen
beomló vékony mennyezet sem képesek megfelelően megtartani a hőt, így a lakások fűtése jelentős
költségekkel jár. A régi házak energiahatékonysági szempontból igen rossz jellemzőkkel rendelkeznek.
Sokak helyzetét kis mértékben megkönnyíti a fatüzelés, de a felújítással érintett házak lakói
meglehetősen tartanak tőle, hogy a felújítást követően kénytelenek lesznek gázzal fűteni, amit jelen
körülmények között nem sokan tudnának megengedni maguknak („Hát a fát, azt csak megoldom
valahogy és fáznom se kell. De ha itt csak gáz lesz, azt biztosan nem tudom kifizetni. És sokan mások
se.”). Többek egybehangzó véleménye szerint az elmúlt évek gyorsuló fluktuációjának egyik
legfontosabb oka a közüzemi számlák rendezésével kapcsolatos problémákban keresendő, ami
véleményük szerint az eddigieknél is fokozottabban fog érvényesülni, amennyiben a felújítandó 24
lakásban megszüntetik a fatüzeléses fűtési lehetőséget.
Az általunk meglátogatott lakások többsége esetében rendezett lakásbelsőkkel találkoztunk. A lakók
többnyire hosszan számoltak be azokról a munkálatokról, amiket beköltözésük óta ők maguk végeztek
a lakásokon, melyek között leggyakrabban festés, járólapozás, a konyhabútor vagy a nyílászárók
cseréje, javítása szerepelt. („Hát, mi nagyjából inkább belül (...) festettünk, fürdőszobát csináltunk a
nagyobbik spájzból. Tíz évig nem volt itt bent víz (...) Mindent, még a derítőt is magunk csináltuk.") A
lakások eredetileg komfort nélküliként kerültek kiutalásra, melyeket a legtöbb esetben a bérlők saját
költségükön komfortosítottak, cserébe a Vagyongazdálkodó Zrt. a lakbéreket ma is a régi
komfortfokozat szerint számítja. A bérleti szerződések értelmében a lakások belső tereinek
karbantartása a bérlő felelőssége, a külső javítások és állagmegóvás azonban a fenntartó feladatkörébe
tartozik. A lakók egybehangzó állítása szerint azonban az önkormányzat a folyamatos panaszok
ellenére kizárólag kisebb munkákat végeztetett a házakon, mint például palacsere vagy az
ereszcsatornák karbantartása. A megüresedő régi lakásokat a Vagyongazdálkodó Zrt. csak felújítást
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követően adja újra bérbe, így lehetséges az, hogy a 117 régi építésű lakás csaknem egytizede jelenleg
is üresen áll. Több interjúalanyunk is nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az újonnan
beköltözők felújított lakásokat kapnak, míg nekik minden egyes javítást és felújítási munkálatot saját
költségen, önmaguknak kellett elvégezniük. Többször is felmerült, hogy az elmúlt 3-5 év során
érkezettek némelyike ráadásul nem is becsüli meg a kapott lakást („hát ezek ott bent, az új
konyhakövön vágják a fát”).
2010-ben, majd 2012-ben a Szociális Építőtábor Egyesület szervezésében szociális építőtábor valósult
meg Ligetvárosban, melynek keretében összesen 21 lakás kapott homlokzati és födémszigetelést,
továbbá sor került a lakások nyílászáróinak szigetelésére is. A felújításban az önkéntesek mellett olyan
szociális bérlakók vettek részt, akik a munkálatokban való részvételükkel a fenntartó felé fennálló
lakbérhátralékukat (naponta 5000 Ft-tal) csökkenthették. Ezáltal a program lehetőséget nyújtott az
adósságspirálba került családoknak a kilábalásra. Mind a korábban önerőből megvalósított felújítások,
kisebb javítások, mind pedig a szociális építőtábor programjában való részvételi hajlandóság a helyiek
tenni akarásáról tanúskodik. A 2011 során készült lakossági interjúk során számos olyan vélemény
hangzott el, miszerint ha a fenntartó biztosítana eszközöket és anyagot, a lakók szívesen dolgoznának
lakókörülményeik javításán. Ma azonban már ennél valamivel pesszimistább, reményvesztettebb a
ligetvárosi lakosság. Habár továbbra sokan látnak némi fejlődési potenciált, egyre kevesebb reményt
fűznek hozzá, hogy ezek valaha is megvalósulnak, illetve egyre kevésbé látják a kiutat a 3-5 éve
egyértelműen érezhető lecsúszásból („Aki normális, az ide nem jön. De aki meg itt lakik, az se tud innen
elmenni”) és attól félnek, hogy Ligetváros „a végén még rosszabb lesz, mint a Citromsziget”. A
megkérdezettek közül sokan próbálták már elcserélni ligetvárosi bérlakásukat, de a bérlők elmondása
szerint az effajta igénylések szinte minden esetben elutasításra kerülnek.
Megélhetés, anyagi helyzet
A hivatalos statisztikák szerint a nagykanizsai szinthez viszonyítva Ligetvárosban csaknem 20%-al
alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya. Az interjúalanyok beszámolóiból is az szűrhető le, hogy a telepi
lakosság megélhetése igen bizonytalan. Csak kevesen rendelkeznek stabil munkahellyel, a többség
számára a szociális segélyek mellett egy-egy alkalmi munka, a közmunka vagy olyan kiegészítő
tevékenységek, mint pl a „vasazás” vagy a „lomizás” jelentik a megélhetés legfőbb forrását.
A telep lakói közül az idősebb korosztályokba tartozók jelentős része a rendszerváltást megelőzően és
az azt követő néhány évben azon nagykanizsai gyárak és üzemek egyikében dolgozott, melyek
többsége a ’90-es évek végére végleg bezárta kapuit. Működött itt sörgyár, üveggyár, „cola gyár” és
bútorgyár, de a nagyobb létesítmények közül ma már csak az izzógyárban30 folyik termelés. A ’90-es
évek óta csak keveseknek sikerült tartósan visszatérnie a munkaerő-piacra, a fiatalabbaknak pedig már
a belépés sem minden esetben volt sikeres. Az utóbbi évek során az izzógyárban is jelentős
létszámleépítésekre került sor, ami elsősorban a szakképzetlen munkaerőt érintette, így ma már
viszonylag kevesen dolgoznak a gyár kötelékében a ligetvárosiak közül. Az itt élők többnyire Ligetváros
közelében, a Csengery út mentén lévő kisebb üzemekben és ipari létesítményekben31 tudnak/próbálnak
elhelyezkedni, jellemzően azonban csak rövid időre. A kisnyugdíjasok és munkaerő-piacon ideig-óráig
pénzkereseti lehetőséget találók mellett azonban a telepi lakosság többsége számára a szociális
transzferek jelentik a háztartási jövedelem legfontosabb forrását. 2009-ben a ligetvárosiak 48,3%-a
részesült rendszeres szociális segélyben (szemben a rendszeres szociális segélyben részesülők
14,4%-os nagykanizsai arányával).

30
31

Korábban a Tungsram Rt., jelenleg a General Electric gyára.
Fűrésztelep, Avius Kft., Gyümölcskert Rt., Car Inside Kft.
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Az elkészített interjúk során azt tapasztaltuk, hogy a régebb óta itt élő nyugdíjasokat leszámítva, a
ligetvárosiak jelentős hányada rendelkezik lakbérhátralékkal, vagy egyéb elmaradással. A 2012-es
évben városi szinten 150 millió forint volt a lakbérhátralékok teljes összege, amelyből 32 millió forintot a
ligetvárosiak elmaradásai tettek ki.32 Az eladósodás ellen lényeges védelmet nyújt a lakásfenntartási
támogatás, valamint potenciális kezelést biztosít az adósságkezelő program, vagy éppen a szociális
építőtáborhoz hasonló programok megvalósítása, azonban tartós munkalehetőség hiányában az
adósságok hamar újratermelődnek, az adósságspirálból való kilábalás pedig különösen nehéz. Az
interjútapasztalatok alapján elmondható, hogy az elmaradások leggyakrabban a közüzemi díjak év végi
elszámolásához kapcsolódnak és egy-két súlyosabb esetben a szolgáltatás kikapcsolásához
elvezetnek. („ugye az év végi elszámolás miatt voltam elmaradva a gázzal, a villannyal. A gázzal
tartoztam 66e Ft-al, a villannyal meg tartoztam 30valahány ezer forinttal. Aztán ugye nem tudtuk
kifizetni, mert akkor ugye még gyerekek is voltak és meg kellett gondolni, hogy vagy kifizetek mindent,
vagy bevásárolok, mert ugye két pici gyerek volt. És ezáltal kerültem ilyen helyzetbe, hogy kikapcsolták
a gázt, meg a villanyt”) Ezen kívül többen is említették, hogy a vízszámlával kapcsolatosan már
többször érték őket kellemetlen meglepetések amiatt, hogy a fő- és almérők között jelentkezett (jó
eséllyel a a rossz állapotú vezetékek miatt bekövetkezett) csőtörésből fakadó fogyasztáskülönbséget a
fenntartó a bérlőkre terhelte. Volt olyan megkérdezett, aki egy ilyen vízszámla miatt került be az
adósságkezelő programba.
A legnagyobb kockázatok azonban mégis a gázfogyasztáshoz kapcsolódnak, ami ellen megoldást
jelenthetne a kártyás rendszerek bevezetése, erre azonban idáig csupán egy-két lakás esetében került
sor. Azok, akik kártyás gáz- vagy villanyórával rendelkeznek, egyértelműen pozitív tapasztalatokról
számoltak be, miszerint a feltöltős rendszer megkönnyíti a háztartás gazdálkodását és megelőzi a
kellemetlen meglepetéseket.
Biztonság, konfliktusok és deviancia
A konfliktusokról kérdezve a válaszokból többnyire az rajzolódott ki, hogy az együttélés súlyosabb
zavarai többnyire egy-két problémás családhoz köthetőek. A kelet-nyugati bekötőút északi oldalán
alapvetően két családot azonosítottak az ott élők, akikhez a konfliktusok nagy része köthető. A paletta a
hangos zenehallgatástól, a veszekedéseken és rongálásokon át egészen a fizikai erőszakig terjed. Az
ott élők elmondása szerint többször előfordult, hogy egy-egy ilyen ház udvarán az ott tartott
összejövetelek annyira elvadulnak, hogy a résztvevők közt verekedés alakul ki. Ilyenkor a szomszédok
igyekeznek távol maradni, azonban már arra is volt példa, hogy ilyen esetekben az éppen arra járók
váltak verbális, esetleg fizikai bántalmazás áldozatává. Egy nyugdíjas hölgy arról számolt be, hogy
felnőtt fiát egy alkalommal erőszakkal bevonszolták az egyik házba, ahol aztán súlyosan bántalmazták,
feljelentést tenni azonban nem mernek az illető ellen, mert félnek a megtorlástól.
Az itt élők - ha nem is tartják teljesen megalapozottnak a nagykanizsai szóbeszédet, miszerint
Ligetváros maga a gettó33 – távolról sem érzik kielégítően a helyi közbiztonságot. Gyakoriak a lopások,
rongálások valamint a betörések, és habár ilyen esetekben a Vagyongazdálkodási Zrt. mindig
feljelentést tesz, az ügyek felderítettsége igen alacsony. A betörések többnyire a lakatlan, a fenntartó
által lezárt lakóingatlanokat érintik, az interjúalanyok egyikének sem volt tudomása arról, hogy lakott
épületbe is betörtek volna. Sokan panaszkodtak azonban a konyhakertek és/vagy virágágyasok
megrongálása, valamint kisebb értéktárgyak udvarból való eltulajdonítása miatt.

Míg a ligetvárosi bérlakások a teljes bérlakás állomány 8%-át teszik ki, addig az ezen lakásokra jutó lakbérhátralék hányad
21%.
33 „Állítólag ezt a Ligetvárost – már többször hallottam a rádióban – hogy gettónak nevezik. Rosszat beszélnek róla, mert
állítólag valamikor Ligetvárosnak igen rossz híre volt.”
32
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A legáltalánosabb védekezési mechanizmus a betörések, zaklatások és egyéb atrocitások ellen a
bezárkózás. Az idősek nagy része sötétedés után inkább nem megy ki az utcára, illetve a buszhoz is
lehetőleg pontosan érkezik, hogy minél kevesebb időt kelljen az utcán töltenie. A szomszédok (főként
az idősek körében) általában szemmel tartják egymás portáját. Az egyik helyi férfi arról is beszámolt,
hogy pár évvel ezelőtt néhány társával együtt önkéntes polgárőrséget szerettek volna szervezni, hogy
ezáltal próbálják meg visszaszorítani a éjszakai garázdaságot, de terv végül erőforrás hiányában nem
valósult meg. A biztonságérzetet nem javítja, a területtel kapcsolatos veszélyérzetet azonban csak
fokozza, hogy a rendőrautó megjelenése mára már mindennapossá vált a telepen. A lakók véleménye
megoszlik annak tekintetében, hogy mi segíthetne a rossz közbiztonság problémáján. Egyesek úgy
gondolják, hogy a térfigyelő kamerák és fokozott rendőri jelenlét megoldást nyújthat, mások szerint
azonban a problémás lakókkal kellene valamit kezdeni, illetve kialakítani olyan helyeket a telepen,
amelyek alkalmasak a szabadidő hasznos eltöltésére.
A telepen megjelenő, jellemző devianciák közé tartozik még a családon belüli erőszak, valamint a
drogfogyasztás. A családon belüli erőszak példáiról természetesen nem az érintettektől hallottunk, így
csupán a szomszédok és a környékbeli lakók megfigyeléseire hagyatkozhatunk. Állításuk szerint egyegy családon belül nem ritkák a hangos veszekedések, melyek már több esetben is tettlegességig
fajultak. Ilyenkor volt rá példa, hogy a szomszédok értesítették a rendőrséget, de mivel az áldozat egyik
esetben sem tett feljelentést, felelősségre vonásra nem került sor.
A droggal kapcsolatos problémák a helyiek állítása szerint az elmúlt néhány év során kezdtek egyre
hangsúlyosabbá válni. A drogfogyasztás elsősorban a tizenéves és a 20-as, 30-as éveiben járó
korosztályt érinti. Az interjúalanyok többsége kizárólag marihuána fogyasztásról számolt be, azonban
egy tizenéves fiúval folytatott beszélgetés során azt is megtudtunk, hogy a fiatalok gyakran élnek olyan,
a piacon relatíve újnak számító szintetikus drogokkal is, melyek hatásai még kevésbé ismertek. Saját
tapasztalatai szerint ezek a drogok meglehetősen változó hatást gyakorolnak a fogyasztókra, sokszor
végletesen megváltoztatva azok viselkedését. A droggal kapcsolatos problémákat csak súlyosbítja,
hogy a helyiek szerint ligetvárosi fogyasztókat ellátó díler maga is itt lakik a telepen.
Fiatalok helyzete a telepen
Ahogy azt tanulmányunk bevezetőjében már említettük, Ligetvárosban meglehetősen magas a 14 éven
aluli népesség aránya. A telepen élő kisgyerekek szinte mindegyike a ligetvárosi óvodába jár, ami a
illetékes szakemberek szerint is (már csak elhelyezkedéséből fakadóan is) szegregált intézmény, de ez
egyáltalán nincs negatív összefüggésben az itt folyó oktatás/gondozás színvonalával. A 2012-es évben
a ligetvárosi óvodába járó 25 gyerek közül 16-an voltak hátrányos helyzetűek. Az intézmény jól
felszerelt, az épület felújítására pedig a szociális városrehabilitációs program keretében fog sok kerülni.
Az illetékesek szerint általános iskolák szintjén a szegregáció már sokkal kevésbé érzékelhető, a
kisiskolások körzetes iskolája a Nagykanizsa-Miklósfa településrészen található, azonban többen járnak
a belvárosi iskolák valamelyikébe is. Az igazi vízválasztót a nyolcadik osztály elvégzése jelenti, a
hátrányok ekkor kezdenek igazán kirajzolódni. Rosszabb tanulmányi eredményeik miatt a ligetvárosi
fiatalok többsége a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolába kerül, ahonnan sokan még a szakma
megszerzése előtt lemorzsolódnak, bevonásuk a felnőttképzésbe pedig meglehetősen nehéz feladat. A
közoktatási intézmények mellett a DRVSZ belvárosi helyszínen tanodaprogramot iműködtet, ami több
ligetvárosi gyereket is érint, tovább a szervezet rendszeresen szervez gyerekprogramokat
Ligetvárosban.
A spontán kialakult beszélgetések és az interjúk során többen is aggodalmukat fejezték ki azzal
kapcsolatban, hogy a fiatalok nem tudják hasznosan eltölteni szabadidejüket Ligetvárosban. Ahogy azt
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már korábban említettük, a környéken nincsen semmiféle – a szabadidő eltöltésére alkalmas –
közösségi tér, így a gyerekek többnyire a bolt mögött, a TEGYESZ Lakásotthona közelében, vagy az
utcákon gyűlnek össze. Az interjúalanyok közül többen is a bűnözés és a rendzavarás potenciális
forrásának tekintik a lézengő gyerekek problémáját. Sok idős ember panaszkodott arra, hogy gyakran
válnak a fiatalok élcelődésének céltáblájává, de mivel azok gyakran fizikai erőszakkal is fenyegetőznek,
az idősek nem merik őket rendre utasítani, inkább elkerülök a bandázó csoportokat („Rengeteg az olyan
fiatal, aki vagy még tanul, vagy nem is tanul, nem is dolgozik, bandákba verődve bizony még nappal is
beszólnak például nekem. Az ember után csúnyákat mondanak, nagyon-nagyon mocskos szájúak.”)
A fiatalabbakkal folytatott beszélgetések alapján azt is megtudtuk, hogy ők hogyan látják a kialakult
helyzetet. Ez a korosztály is úgy gondolja, hogy lakóhelyük egyik legnagyobb hiányossága a közösségi
terek és az azokat megtöltő programok hiányában rejlik. Egy tizenéves fiú például elárulta, ha újra lenne
focipálya, ő szívesen közreműködne egy ligetvárosi focicsapat megszervezésében. Örülne, ha egy
környékbeli mini bajnokságot lehetne rendezne a telepen, ahova így máshonnan érkező fiatalok is
ellátogathatnának.
Helyi viszonyok és külső kapcsolatok
Az interjúk során arra a kérdésünkre, hogy milyen emberek laknak Ligetvárosban, meglehetősen
sokféle választ kaptunk. Az így szerzett információk abban a tekintetben azonban megegyeznek, hogy
rájuk alapozva sem homogénnek, sem pedig egyetlen nagy közösségnek nem tekinthetjük a ligetvárosi
"társadalmat". A legtöbbször azzal a vélekedéssel találkoztunk, mely szerint Ligetvárosban ugyanúgy,
mint máshol, sokféle ember lakik, nem lehet általánosítani („Ugyanolyan emberek laknak itt
Ligetvárosban, mint benn a városban. Van köztük normálisabb, van köztük kevésbé normálisabb”).
A ligetvárosi miliő leginkább egy falusias, kertváros-jellegű közeghez hasonlítható, ahol a környéken
élők többsége ismeri egymást. Az interjúk során a Ligetváros szintjén megjelenő közösségi összetartás
nyomai kevésbé voltak felfedezhetőek, a helyiek társas kapcsolataira a hallottak alapján sokkal inkább
a kisebb, baráti és/vagy érdekcsoportok szerinti szerveződés jellemző. Többnyire elmondható, hogy
mindenki mindenkivel köszönő viszonyban van, de a telepi kapcsolatok az interjúalanyok többsége
szerint inkább a távolságtartás és a bizalmatlanság határozza meg („Mindenkivel köszönőviszonyban
vagyok, de viszont olyan szinten nem mélyedek bele. Én úgy vagyok vele, hogy mindenkivel
távolságtartó vagyok, a nagy részével.” ). Mindezek ellenére a megkérdezettek többsége esetében a
baráti kapcsolatok túlnyomórészt Ligetvárosra korlátozódnak, ami nagy valószínűséggel a lakóhelyi
szegregáció mértékével is kapcsolatban áll. Az interjúalanyok elmondása alapján arra
következtethetünk, hogy a család intézményének védelmi funkciója mellett a felmerülő nehézségek
megoldásában különösen fontos szerepet töltenek be a helyi szomszédsági, valamint baráti
kapcsolatok.
Ugyan a lakók elmondása szerint Ligetvárosban az utóbbi időben „egyre több a cigány” - akik
feltételezésük szerint főként a Citromszigetről érkeznek – a beszélgetések alapján nem tűnt úgy, hogy
súlyos etnikai ellentétek lennének a telepen. Többen is hangsúlyozták, hogy a kezdeti időszakban
ideköltözött cigány családok még könnyen integrálódtak a helyi közegbe, azonban az utóbbi 3-5 évben
érkezettek esetében már egyre gyakrabban okoz gondot a „legalapvetőbb együttélési szabályok be
nem tartása”.
Az etnikai törésvonalaknál sokkal egyértelműbben rajzolódott ki a területi alapú megosztottság, például
a telep Vízmű felöli oldala és a „másik rész”, illetve a felső és az alsó utcák viszonylatában. Ahogy azt
már korábban említettük, a Vízmű telephelyéhez vezető kelet-nyugati összekötő út a telepet két részre
osztja. A Vízmű oldalán élők állításuk szerint soha nem járnak át a „felső” részre, mert szerintük az ott
„tisztára Chicago”. Azt nem tagadták, hogy az ő oldalukon is akad egy-két problémás család, de abban
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biztosak, hogy a telep másik része sokkal veszélyesebb hely. Azt is többen kiemelték, hogy
amennyiben az ő tömbjük felújítására is sor kerül és nekik majd ideiglenesen el kell költözniük, biztosan
nem hajlandóak a „felső részre” költözni, inkább elmennek albérletbe. A másik oldal lakóinak
természetesen távolról sem ilyen lesújtó a véleményük a saját részükről, bár abban ők is egyetértettek,
hogy a felső utcák valóban zűrösebbek.
Ahogy azt már a lakókörnyezet leírásakor említettük, Ligetváros mintegy 4-5 kilométerre található a
belvárostól, a telepet pedig közvetlen buszjárat, illetve részlegesen megépített kerékpárút köti össze a
centrummal. Míg az iskoláskorú gyerekek és a munkahellyel rendelkezők többnyire napi szinten
megfordulnak a város belső részein, addig van olyan nyugdíjas vagy munkanélküli, aki havonta csupán
néhányszor lépi át Ligetváros "határait". A legtöbben busszal járnak be a városba, akiknek azonban
nem telik bérletre, többnyire kerékpárral vagy gyalog közlekednek. A tömegközlekedést rendszeresen
használók jórészt elégedettek a szolgáltatással, azonban örülnének, ha a járatok valamivel sűrűbben
járnának, illetve ha lenne a telepen fedett buszmegálló.
Amikor arról érdeklődtünk, hogy ki milyen okból jár a városban, legtöbben a bevásárlást, a postára és
gyógyszertárba járást, valamint a hivatalos ügyek intézését említették. A lakók jelentős része
folyamatos kapcsolatban áll a helyi szociális ellátórendszer valamelyik intézményével (pl. családsegítő
szolgálat), a szociális bérlakások kezelőjével, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, vagy éppen a
jelenleg tanodaprogramot is fenntartó DRVSZ34-szel. A Vagyongazdálkodó Zrt. részéről – habár a
bérlők bizonyos időközönként maguk is ellátogatnak az intézmény székhelyére – rendszeresen egy fő
látogatja a telepet és közvetíti a a bérleményekkel kapcsolatos problémákat. Sok esetben hallottunk
panaszt azzal kapcsolatban, hogy a lakók kérdéseikre a közvetítőn keresztül nem kapnak válaszokat,
az információszerzés gyakran gyorsabban megy, ha a bérlő maga megy el fenntartó székhelyére.
Sokan fejezték ki aggodalmukat azzal kapcsolatban is, hogy semmiféle információval nem rendelkeznek
a tervezett szociális városrehabilitációs felújításokkal kapcsolatosan, sokan aggódnak amiatt, hogy nem
tudják, pontosan mikor és hova is kell költözniük a felújítandó ingatlanból. A ligetvárosiak többsége úgy
érzi, a telep ügye nincs megfelelően képviselve. Pár évvel korábban néhányan tervezték egy ligetvárosi
civil szervezet létrehozását, de kellő támogatás hiányában a kezdeményezés elhalt.
Ligetváros nem csupán fizikai értelemben esik távol a város többi részétől, az itt élőkkel szembeni
társadalmi távolságtartás is nagyban hozzájárul a terület szegregáltságának magas fokához. A telep
lakói közül sokan panaszkodtak, hogy lakóhelyük miatt többször érte már őket negatív diszkrimináció
(például munkakeresés esetén). Az itt élők tudják, hogy a városban Ligetvárosnak nagyon rossz híre
van, az újságban/rádióban gyakran mint gettót emlegetik, szerintük lakni senki nem jön ide senki
szívesen, azokról pedig akik itt élnek, nagyon sok az előítélet kering Nagykanizsán. A ligetvárosiak
amellett, hogy túlzónak tartják az effajta szóbeszédet, inkább arról beszélnek, hogy a ligetvárosi
problémák kezelése nem csupán az itteniek felelőssége, hanem a városé is („a városnak talán inkább
észre kellene vennie az itteni problémákat, nem csak minket hibáztatni amiért nehéz a sorsunk”).
Összegzés és jövőkép
Összességében elmondható, hogy Ligetváros egy olyan szegregált településrész Nagykanizsán belül,
amely mind lakóinak szociális helyzete, mind pedig a városrész fizikai adottságai tekintetében jelentős
hátrányoktól szenved. A lakóépületek fizikai leromlottsága, a helyi infrastruktúra hiányosságai, az ott
élők beszűkült munkaerő-piaci lehetőségei, valamint a telepiek stigmatizációja jelentős mértékben
hozzájárulnak a szociális hátrányok újratermelődéséhez.

34

Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége
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Habár az elmúlt néhány évben fokozottan érezhetőek az itt élők által is említett hanyatlás jelei,
Ligetváros helyzete távolról sem nevezhető reménytelennek. A küszöbön álló ligetvárosi szociális
városrehabilitációs program jó eszköz lehet arra, hogy a telepen kedvező változások induljanak be. A
fizikai környezet fejlesztésével és megfelelő szociális programok megvalósításával, kihasználva a
ligetvárosi lakókban még élő tenni akarást, valamint a nagykanizsai civil szervezetek tettvágyát35 jó
eséllyel új pályára lehetne állítani a ligetvárosi folyamatokat. Az effajta programok azonban
mindenképpen széles körű kooperációt és a helyiek aktív valódi részvételen alapuló bevonását igénylik.
A fizikai környezet megújítása feltétlenül szociális segítségnyújtással, kiegészítő támogató programok
megvalósításával, a helyiek érdekérvényesítő képességét növelő és a munkaerő-piaci reintegrációt
elősegítő kezdeményezésekkel kell kiegészülnie.
Javaslatok Ligetváros helyzetének javítására a terepkutatás tapasztalatai alapján
1. A telep régi építésű lakóházainak felújítása, a ligetvárosi bérlakások folyamatos
karbantartása, a lakókörnyezet fejlesztése.
A szegregáció mértékének csökkentése tekintetében az egyik legfontosabb kiindulási pont a
ligetvárosi lakókörnyezet fejlesztése, az ott élők lakáskörülményeinek javítása. A nagyobb
pályázati forrásoktól függő fejlesztéseken (pl.: szociális városrehabilitáció, komplex
telepprogram) kívül, itt érdemes olyan konstrukciókat is megvalósítani, melyek az itt élők
számára nyújtanak segítséget ahhoz, hogy saját lakáskörülményeiken ők maguk javíthassanak
(pl. úgy, hogy a saját kivitelezésű felújítási munkálatokhoz az önkormányzat – eszközök, vagy
beépítésre kerülő anyagok formájában – materiális segítséget nyújt a bérlőknek. Egy ilyen
konstrukció hozzájárul az ingatlan értékének növekedéséhez (a bérlők jelentős része
rendelkezik szakmunkás képesítéssel és/vagy tapasztalattal), valamint a bérlők ligetvárosi
kötődésének erősödéséhez és a bérlemény jobb megbecsüléséhez is.
A környék élhetősége szempontjából különösen fontos lenne a szemétszállítással kapcsolatos
problémák kezelése, ami igen sok kellemetlenséget okoz az itt élőknek.
2. Közterek fejlesztése, a játszótér és focipálya felújítása, közösségi kertek kialakítása.
Mivel fontos lenne elkerülni, hogy ezek az a terek rövid időn belül újra tönkre menjenek,
érdemes lenne a felújítást úgy kivitelezni, hogy abban a helyiek is részt vehessenek (pl.
részvételi tervezés, közreműködés a terek kialakításában, az avatási ünnepség
megszervezésében, vagy az itt zajló programok kitalálásában és lebonyolításában). Mindez
nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy az itt élők még inkább sajátjuknak érezzék ezeket a
tereket, így nagyobb eséllyel megelőzhető lenne az újonnan kialakított játszótér és focipálya
gyors amortizációja. A régi konyhakertek helyén továbbá lehetőség volna közösségi kertek
kialakítására.
3. Közösségi ház kialakítása.
A szegregáció mértékének csökkentése tekintetében elengedhetetlen az olyan, helyben
megvalósuló szociális programok kialakítása, melyek nagyban hozzájárulnának a terület
fejlesztésének fenntarthatóságához. Amennyiben pl. a városrehabilitációhoz kapcsolódó soft
elemek nem a telepen valósulnak meg, azok hatásfoka lényegesen alacsonyabb lesz. A telepi
fiatalok elkallódásának megakadályozása szempontjából különösen nagy szükség lenne egy
olyan épületre (és az ott dolgozó szakemberekre), ami lehetőséget nyújtana számukra a
A DRVSZ amellett, hogy jelenleg tanodát tart fenn, számos helyi programot is szervezett a közelmúltban, továbbá
foglalkozott már egy ligetvárosi krízispont létrehozásának gondolatával is, amely a helyi jelenlét révén lényeges hozzá tudna
járulni a fejlesztő programok hatékonyságához és fenntarthatóságához.
35
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szabadidő hasznos eltöltésére (különböző oktatási, sport és kulturális és művészeti programok
formájában). A közösségi ház azonban nem csak a fiatalabb generáció számára nyújtana
kikapcsolódási lehetőséget, helyet adhatna ugyanis a helyi lakossági fórumoknak, nyugdíjas
programoknak, vagy egyéb rendezvényeknek is.
4. Helyi jelenlét javítása.
A ligetvárosi felzárkóztató programok hatékonysága szempontjából külön nagy szükség lenne a
szociális szakemberek tartós és kiszámítható jelenlétére a telepen, aminek szintén központja
lehetne a közösségi ház. Az interjúk során kiderült, hogy a bérlők sok esetben alulinformáltak,
sokszor úgy érzik problémájuk nem kerül meghallgatásra. Ennek javítása céljából a városi
intézmények részéről fontos lenne olyan bizalmi kapcsolatokat kialakítani a helyiekkel, amik a
későbbi együttműködések alapjául szolgálhatnak majd. A közösségi tér és állandó szakmai
jelenlét hiányában azonban nehezen elképzelhető, hogy a szociális városrehabilitációs
fejlesztést kiegészítő programok sikerrel és hosszú távú pozitív hatást gyakorolva valósulhatnak
meg.
5. Megélhetési viszonyok javítása, a lakbérhátralékok felhalmozódásának megelőzése.
A felzárkóztató programok fenntarthatósága nehezen elképzelhető munkaerő-piaci
reintergrációt elősegítő kezdeményezések nélkül. Mivel stabil jövedelem hiányában a
bérleményekkel kapcsolatos fenntartási költségek gyakran nehezen kezelhető problémát
jelentenek a bérlők számára, érdemes az olyan technológiák (pl.: kártyás mérőórák) és
mechanizmusok (pl.: a bérlő számára is átlátható, világos elszámolási rendszer, a fogyasztás
átláthatóvá tétele), amelyek megkönnyítik a racionális és takarékos háztartási gazdálkodást.
6. Közbiztonság javítása.
Feltételezhető, hogy a különböző fiataloknak szóló, szabadidős programoknak önmagában is
volna hatása a szubjektív biztonságérzet javulására, azonban a közbiztonság fejlesztése
szempontjából szükség lenne közösségi bűnmegelőzési programok megvalósítására, illetve a
már meglévő problémák (pl. drogfogyasztás) hatékony hatósági kezelésére.
7. Közlekedés fejlesztése.
Mivel a telep jelentős távolságra található a belvárostól, a megfelelő tömegközlekedés
kulcsfontosságú. A belvárosba vezető teljes kerékpárút kiépítése és a gyakrabban közlekedő
buszjáratok lényegesen képesek lennének enyhíteni a telep fizikai szegregáltságán.
8. Helyi közösség integritásának növelése, az itt élőkkel kapcsolatos előítéletek leküzdése.
Fontos lenne, hogy az itt élők pozitívan viszonyuljanak saját lakóhelyükhöz és egymáshoz,
amihez a különböző közösségi tevékenységek szervezése mellett elengedhetetlen a
ligetvárosiakkal kapcsolatos előítéletek elleni küzdelem. Sor kerülhetne például olyan
programokra, melyek a városiak és ligetvárosiak közös részvételére építenek, lehetőséget
nyújtva ezáltal az itt élők számára, hogy Ligetváros és a ligetvárosiak pozitív tulajdonságait
egymásnak és másoknak is megmutathassák.
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3.2.2. Tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak felmérése
1. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Funkcióbővítő Fejlesztése - Belvárosi Akcióterületi Terv
II.ütem”36
Folytatódik az első ütemben megvalósult belváros rehabilitáció. Az előző ütemben az átmenő
forgalomtól felszabadult területek közösségi célra történő felhasználásával, valamint a 2. ütemben az
akcióterület vállalkozásainak fejlesztésével a belvárosban a gazdasági potenciál erősítésével,
kihasználásával lehetőség nyílik a belváros további rehabilitációjára, megújulására. A forrást az Európai
Unió Regionális Fejlesztési Alapja és hazai költségvetés biztosítja. Az előkészítő munkálatok már
megkezdődtek, a projekt fizikai megvalósulásának befejezése 2015. év harmadik negyedévében
várható.
A fejlesztés során megvalósuló jó minőségű közösségi terek erősítik a kulturális tevékenységet, a
lokálpatriotizmust, és a társadalmi tőkét. A forgalomcsillapítás a társas, társadalmi együttlétek
gyakoribbá válását, a kereskedelmi- vendéglátói egységek gazdasági fellendülését eredményezik.
A gazdaságfejlesztési célok közül az akcióterületen található kis- és középvállalkozások fejlesztése
révén lesz kapcsolat. A megújuló belváros a gyalogosforgalom növekedésével kedvező környezetet
teremt a belvárosban található üzletek és szolgáltatók számára, amit az önkormányzat az
üzlethelységek felújításának támogatásával is ösztönöz. Ennek előmozdítása érdekében a második
ütemben lehetőség nyílik az akcióterületen működő vállalkozások számára, hogy a pályázat keretében
forráshoz jussanak üzlethelységeik megújítására, bővítésére. A projekt jelenleg 7, a belvárosi
akcióterületen belül elhelyezkedő vállalkozás fejlesztési elképzeléséhez nyújt segítséget, akik pályázati
felhívást követően kerültek kiválasztásra.
A beavatkozások nem érintik az alacsony státuszú tömböket. Mivel bérlakások felújítását, ebből adódó
költözéseket, illetve új bérlakások építését sem tartalmazza a projekt, nincsen hatással a jelenlegi
bérlakás-rendszerre és annak bérlőire.
2. „Ligetváros Szociális Célú Rehabilitációja”37
Az önkormányzat a Csengery u. 117./4-6 lakóépület felújítása mellett döntött, amely keretében 24
szociális bérlakás újul meg, kialakítva ezzel egy korszerű lakókörnyezetet. A beruházás során az
épületen, illetve a lakásokban megvalósul a külső hőszigetelés, nyílászáró csere, villamos hálózat
felújítása, belső burkolatok cseréje, gázvezeték hálózat szabványosítása, egyes lakásokban a
komfortfokozat növelés érdekében fürdőszoba kialakítása.
A projekt része a Nagykanizsai Városi Uszoda felújítása, energetikai korszerűsítése, hogy még
sikeresebben láthassa el közcélú sporttevékenységét. A cél az akcióterületen található közösségi
szolgáltatás minőségi javítása, energia megtakarítással is járó beruházáson keresztül. Ennek
érdekében a déli és északi ablakszerkezet cseréjére, a medence melletti burkolat és padlófűtés
cseréjére kerül sor.
A projekt közszféra funkciójához kapcsolódóan megvalósul a Ligetvárosi óvoda felújítása, amely
közvetlenül gyakorol pozitív hatást az akcióterület óvodás korú lakosságára. Itt az épület szigetelésére,
a kültéri nyílászárók cseréjére, villamos hálózat felújítására, fűtési rendszer felújítására kerül sor.
36
37

NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 azonosítójú projekt.
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002 azonosítójú projekt
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A beruházás közterületi fejlesztése keretében megtörténik az Erdész utcai járda és közvilágítás
meghosszabbítása 127 méteres szakaszon. Az utcában található felnőtt képző szervezet tevékenységei
keresztül hozzájárul az akcióterületen, illetve a szegregátumban élők felzárkóztatásához, ezért a
fejlesztéssel megvalósuló biztonságos megközelítése kiemelkedő fontosságú.
A peremkerületen élők (Csengery 117.) a város déli oldaláról az északi oldalon található üzemekbe
történő eljutásának megkönnyítése, biztonságos megközelítése érdekében a Csengery utcában az
Erdész utcától a vasúti átjáróig 580 méter hosszban kerékpárút kialakítására kerül sor a belvárossal
való közlekedési kapcsolat megteremtése érdekében. A kerékpárút a városközpont déli
megközelíthetőségét segíti elő, különös tekintettel az akcióterület teljes lakosságára.
Az élet és vagyonbiztonság érdekében a fejlesztéssel érintett területen 10db térfigyelő kamera kerül
elhelyezésre.
A 100%-ban támogatott 412,5 millió forintból megvalósuló fejlesztés előkészítő munkálatai az idei
évben megkezdődnek. A projekt fizikai megvalósulása a 2014. évben várható. A projekt támogatási
szerződése 2013. október 25. napon került aláírásra.
A projekt az anti-szegregációs terv helyzetelemzésének megállapításaival és javaslataival
összahangban a ligetvárosi lakók szegregációján kíván enyhíteni.
3. Kerékpár úthálózat és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a Mura és a Dráva folyók
természeti környezetében.
Projektpartnerek: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Vezető Kedvezményezett,
Kapronca Város Önkormányzata, a Međimurje Megyei Turisztikai Hivatal csáktornyai székhellyel és
Zalakaros Város Önkormányzata.
Időtartam: 2013. 03. 01 – 2014. 10. 31.
A projekt célja a Projektpartnerek városai által határolt területig érő, már meglévő kerékpárutak
összekapcsolása kerékpárutak építésével, valamint kerékpározásra alkalmas, kisforgalmú mellékutak
kitáblázásával.
Építési tevékenységek Nagykanizsán:
 Látogatóközpont építése a Csónakázó-tónál, kerékpárkölcsönzővel, nettó alapterület: 100m2. 2
épületből áll: vizesblokk és közösségi épület.Vizesblokk: 2 mosdó, 2 zuhanyzó-öltöző, 4 WC, 1
mozgáskorlátozottak számára kialakított WC, 1 gépészeti helyiség. A vizesblokk tetején
napkollektorok lesznek elhelyezve, melyek egész évben rásegítenek a víz melegítésére.
Mindkét épület fűtését pelletkazánnal látja el, melynek szintén a vizesblokkban lesz a puffertartálya (nagy melegvíz tartály, ami a kazán működésekor keletkezett fel nem használt többlet
hőt tárolja). Közösségi épület: 1 nagy többfunkciós tér (büfé, pult, infopont, értékmegőrző), 1
tároló mely egyben a büfé konyhája/raktára, 1 WC
 Kerékpárút építése a Vár utcában, Zrínyi utcai körforgalomtól a Varasdi utcáig, 1239 m
 Kerékpárút építése a Petőfi utcában, a Huszti tértől a Dózsa György útig, 833 m
 Kerékpárút építése a Teleki utcában, a Teleki-Hevesi utcai körforgalomtól a Huszti térig, 1000
m
 Mountain bike pálya építése a Csónakázó-tónál, a kilátó környékén (10 km-es amatőr pálya és
4-6 km-es profi pálya)
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 Közút felújítása Galambok és Bagola között
A projekttevékenységekben a helyi vagy környékbeli vállalkozók előnyben részesülnek.
A beavatkozások nem érintik az alacsony státuszú tömböket. Mivel bérlakások felújítását, ebből adódó
költözéseket, illetve új bérlakások építését sem tartalmazza a projekt, nincsen hatással a jelenlegi
bérlakás-rendszerre és annak bérlőire.
Anti-szegregációs program
Nagykanizsa Megyei Jogú Város anti-szegregáció programjának beavatkozásait a 6. sz. melléklet
táblázata tartalmazza.
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3.3. Mellékletek
1. tábla: 2011-es népszámlálás adataiból előállítandó mutatók

Mutató megnevezése

1. Lakónépesség száma
2. Lakónépességen belül
0-14 évesek aránya
3. Lakónépességen belül
15-59 évesek aránya
4. Lakónépességen belül
60- x évesek aránya
5. Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59
évesek) belül
6. Felsőfokú
végzettségűek a 25 éves
és idősebb népesség
arányában
7. Lakásállomány (db)

38

Nagykanizsa
összesen38

Déli
városrész

Keleti
városrész

Kiskanizsa és
Bajcsa városrész

Miklósfa Bagola
városrész

Palin és
Korpavár
városrész

Északi és
északkeleti
városrész

Külterület

49026

2452

17437

5911

2443

2243

1049

8829

8129

509

12,7

13,4

11,6

11,7

13,2

15,3

17,4

12,9

13,9

12,4

62,6

59,4

63,9

61,0

62,8

64,5

64,8

61,5

61,3

69,9

24,8

27,2

24,5

27,3

24,0

20,2

17,7

25,5

24,8

17,7

14,4

26,0

14,4

15,6

17,9

8,9

11,0

11,4

12,6

32,6

16,7

17,1

12,6

12,5

15,1

27,6

19,2

23,1

19,7

8,0

22424

1107

8467

2285

956

825

421

4353

3722

288

Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (24 fő) adatait is.
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Sánc, Szabadhegy
és Csónakázó-tó Városközpont
városrész

Mutató megnevezése
8. Alacsony komfort
fokozatú lakások aránya
9. Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
10. Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők és
rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül

39

Nagykanizsa
Déli
összesen39 városrész

Keleti
városrész

Kiskanizsa és
Bajcsa városrész

Miklósfa - Bagola
városrész

Palin és
Korpavár
városrész

Sánc,
Szabadhegy és
Csónakázó-tó
városrész

Városközpont

Északi és
északkeleti
városrész

Külterület

3,8

6,1

0,6

5,8

11,3

2,8

5,9

3,5

4,8

38,2

32,9

45,7

31,2

32,4

30,4

31,0

34,0

33,7

32,2

50,6

7,9

16,0

7,1

8,6

8,5

5,0

6,9

6,9

7,7

22,8

Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (24 fő) adatait is.
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2. tábla Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások)
(A sorok száma a település adottságaitól függően bővítendő)
Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok
neve
Déli városrész
Keleti városrész
Kiskanizsa és Bajcsa
városrész
Miklósfa - Bagola
városrész
Palin és Korpavár
városrész
Sánc, Szabadhegy és
Csónakázó-tó
városrész
Városközpont
Északi és északkeleti
városrész
Város egészére
vetített mutató

Lakónépesség
száma
(jelenlegi
népességnyilvántart
ási
adatok alapján)

Lakások száma
(jelenlegi
népességnyilvántart
ási
adatok alapján a
lakcímek száma)

LFT –ben
részesülők
aránya a lakások
számához
viszonyítva

Rendszeres szociális
segélyben részesülők40
aránya a lakások
számához viszonyítva

2 452
17 437

1 107
8 467

10,57%
6,52%

1,54%
0,65%

5 911

2 285

6,56%

1,01%

2 443

956

8,05%

1,15%

2 243

825

3,27%

0,73%

1 049

421

4,99%

0,48%

8 829

4 353

4,09%

0,48%

8 129

3 722

4,16%

0,56%

49 026

22 424

5,69%

0,70%

1 277

156

15,45%
6,87%
7,88%

Romák aránya a
lakónépességen
belül

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

10,25%
n.a.
2,91%
n.a.
5,46%
3,56%
4,97%

n.a.
n.a.
n.a.

Város egészére az
adott segélytípus
száma

40

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők aránya
a lakások számához
viszonyítva

6,32%
1 418

Ide értve a rendszeres szociális segély egészségkárosodottak, 5 éven belül nyugdíjasok és a „rendszeres szociális segély egyéb” elnevezésű segélyfajtákat.
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3. tábla: Általános iskolai közoktatás integráltsága

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint

OM
azonosító

tanulólétszám az
intézményben41
intézmény neve

Normál (általános) tanterv

Összesen

HHH

SNI

200790

Szivárvány Óvoda, Áltanos
Iskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI42

97

15

97

037506

Kiskanizsai Általános Iskola

321

6

12

321

6

12

037509

Miklósfai Általános Iskola

207

44

7

207

44

7

037508

Palini Általános Iskola

187

2

18

187

2

18

41
42

Összesen

HHH

SNI

Emelt szintű oktatás és/vagy két
tanítási nyelvű iskolai oktatás

Összesen

SNI

Összesen

97

Az intézmények beiskolázási körzete Nagykanizsa járás területe.
A Szivárvány adatsorában csak az általános iskolai korosztály létszáma szerepel, beleértve a fejlesztő nevelés- oktatásban résztvevőket is.
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HHH

Gyógypedagógiai
tagozat
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HHH

15

037510
037498
037498
037504
037507
037507

Hevesi Sándor Általános
Iskola
Nagykanizsai Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
Székhely
Nagykanizsai Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
Péterfy Tagintézmény
Rozgonyi Úti Általános
Iskola
Zrínyi – Bolyai Általános
Iskola Székhely
Zrínyi – Bolyai Általános
Iskola Bolyai Tagintézmény

543

0

18

543

0

18

435

11

12

435

11

12

352

19

26

176

13

18

404

2

7

404

2

7

455

30

12

455

12

13

414

9

16

414

9

16
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176

6

8

5. tábla: Folyamatban lévő telepfelszámolási és teleprehabilitációs program(ok) bemutatása
Nem releváns.
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Az anti-szegregációs terv program fejezetéhez
6. tábla: Anti-szegregációs program beavatkozásait tartalmazó összefoglaló tábla (Stratégiai terv)
Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás
Nincsen
bérlakáskoncepció

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Alacsony
komfortfokozatú
lakások
megszüntetése, illetve
komfortfokozatuk
emelése
Lakáscélú támogatások
elérésének javítása

Alacsony
komfortfokozatú
lakások
megszüntetése, illetve
komfortfokozatuk
emelése
Lakáscélú
támogatások
elérésének javítása

Rendezetlen lakhatási
jogviszonyú lakosság
lakhatási
jogviszonyának
rendezése

Rendezetlen lakhatási
jogviszonyú lakosság
lakhatási
jogviszonyának
rendezése

Bérlakáskoncepció
elkészítése

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Feladatgazda

Határidő

Bérlakáskoncepció
elkészítése, az alacsony
státuszú lakosság
dekoncentrált, integrált
elhelyezésének rögzítése a
célok között
Alacsony komfortfokozatú
lakások megszüntetése,
illetve komfortfokozatuk
emelése

Vagyongazdálkodási
és
Városüzemeltetési
csoport

2014. dec. 31.

Elkészült bérlakáskoncepció,
dokumentáció az IVS
monitoringjában

Elkészült bérlakáskoncepció ,
dokumentáció az IVS
monitoringjában

Vagyongazdálkodó
és Szolgáltatót Zrt.,
források biztosítása:
polgármester

folyamatos

Lakásstatisztika; alacsony
komfortfokozatú lakások
számának csökkenése

Lakásstatisztika; alacsony
komfortfokozatú lakások
számának csökkenése

Lakáscélú támogatások
elérésének javítása
információ- és
segítségnyújtással

Vagyongazdálkodási
és
Városüzemeltetési
csoport,
Humánigazgatási
csoport,
Családsegítő
Központ és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Vagyongazdálkodó
és Szolgáltatót Zrt.,
Humánigazgatási
csoport

folyamatos

Családsegítői segítségnyújtásról
szóló dokumentáció

Családsegítői segítségnyújtásról
szóló dokumentáció

folyamatos

Rendezetlen lakhatási jogviszonyú
háztartások számáról szóló adat;
ilyen háztartások számának
csökkenése

Rendezetlen lakhatási
jogviszonyú háztartások
számáról szóló adat; ilyen
háztartások számának
csökkenése

Rendezetlen lakhatási
jogviszonyú lakosság
lakhatási jogviszonyának
rendezése
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Eredményességet mérő
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérő
indikátor hosszútávon – 6 év

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás
Alacsony státuszú
területek helyzetének
monitorozása

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Alacsony státuszú
területek helyzetének
monitorozása

Alacsony státuszú területek
helyzetének monitorozása,
különös tekintettel az ASZTben felsorolt tömbökre

Új építési területek
kijelölése: új
szegregátumok
kialakulásának
megelőzése

Új építési területek
kijelölése: új
szegregátumok
kialakulásának
megelőzése

Új építési területek kijelölése:
új szegregátumok
kialakulásának megelőzése

Nincsen aktuális
közoktatási
esélyegyenlőségi
program
Közoktatási
esélyegyenlőségi
tervhez kapcsolódó
akciótervek
kidolgozásának, ill.
ezek
megvalósulásának
monitorozása

A közoktatási
esélyegyenlőségi
program aktualizálása

A közoktatási
esélyegyenlőségi program
aktualizálása

Közoktatási
esélyegyenlőségi
tervhez kapcsolódó
akciótervek
kidolgozásának, ill.
ezek
megvalósulásának
monitorozása

Közoktatási esélyegyenlőségi
tervhez kapcsolódó
akciótervek kidolgozásának,
ill. ezek megvalósulásának
monitorozása

Feladatgazda

Határidő

Eredményességet mérő
indikátor középtávon – 3 év

Humánigazgatási
csoport

évente dec. 31ig

Vagyongazdálkodó
és Szolgáltatót Zrt.,
Családsegítő
Központ és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Humánigazgatási
csoport

folyamatos

Dokumentáció az IVS
monitoringjával összehangoltan
évente; szükség esetén az IVS-be
bekerülő elemek a felmerülő
problémák kezelésére
Új építési területek kijelölése
esetén a lehetséges szegregációs
hatásokkal foglalkozó fejezet

Dokumentáció az IVS
monitoringjával összehangoltan
évente; szükség esetén az IVSbe bekerülő elemek a felmerülő
problémák kezelésére
Új építési területek kijelölése
esetén a lehetséges
szegregációs hatásokkal
foglalkozó fejezet

2014. május 30.

Elkészült aktuális közoktatási
esélyegyenlőségi program

Elkészült aktuális közoktatási
esélyegyenlőségi program

Humánigazgatási
csoport, Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
nagykanizsai
tankerülete

folyamatos

HHH és SNI tanulók nagyobb
aránya a szakképzésben.
Dokumentáció az ITS
monitoringjában

HHH és SNI tanulók nagyobb
aránya a szakképzésben.
Dokumentáció az ITS
monitoringjában
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Eredményességet mérő
indikátor hosszútávon – 6 év

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás
A közoktatási
esélyegyenlőség
elősegítésére van
szükség

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Továbbtanulás
elősegítése

A Helyi
Esélyegyenlőségi
Programhoz
kapcsolódó
intézkedések
kidolgozásának, ill.
ezek
megvalósulásának
monitorozása
A foglalkoztatottsági
szint növelésére van
szükség

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Feladatgazda

A közoktatási
esélyegyenlőség
monitorozása

A KLIK esélyegyenlőségi
beszámolóinak megjelenítése
az ITS monitoringjában

Továbbtanulási
lehetőségek és az
oktatáson kívüli
foglalkozások
népszerűsítése,
különös tekintettel a
HH/HHH tanulók
körében
A Helyi
Esélyegyenlőségi
Programhoz
kapcsolódó
intézkedések
kidolgozásának, ill.
ezek
megvalósulásának
monitorozása
Alacsony státuszú
lakosság
foglalkoztatásának
elősegítése

Foglalkozások biztosítása,
Útravaló programban való
részvétel

Köznevelési Iroda,
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
nagykanizsai
tankerülete
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
nagykanizsai
tankerülete

A Helyi Esélyegyenlőségi
Programhoz kapcsolódó
intézkedések
kidolgozásának, ill. ezek
megvalósulásának
monitorozása

Alacsony státuszú lakosság
foglalkoztatásának előnyben
részesítése a fejlesztési
programok megvalósítása
során – hátrányos helyzetű
lakosság foglalkoztatását
vállaló gazdasági társaságok
előnyben részesítése

Határidő

Eredményességet mérő
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérő
indikátor hosszútávon – 6 év

folyamatos

Integrációs normatíva igénylése;
nagyobb arányú részvétel az
Útravaló programban; osztályok
közötti tanulmányi eredmények
csökkenése

Integrációs normatíva igénylése;
nagyobb arányú részvétel az
Útravaló programban; osztályok
közötti tanulmányi eredmények
csökkenése

folyamatos

HH/HHH tanulók nagyobb arányú
továbbtanulása. Dokumentáció az
ITS monitoringjában

HH/HHH tanulók nagyobb
arányú továbbtanulása.
Dokumentáció az ITS
monitoringjában

jegyző

folyamatos

Dokumentáció az ITS
monitoringjában a HEP
monitoringjával összehangoltan

Dokumentáció az ITS
monitoringjában a HEP
monitoringjával összehangoltan

Polgármester,
Vagyongazdálkodás
i és
Városüzemeltetési
csoport

folyamatos

Alacsony státuszú lakosság
foglalkoztatásának előnyben
részesítése és megjelenítése a
pályázati kiírásokban. A civil
szervezetek részvételének
dokumentálása.

Alacsony státuszú lakosság
foglalkoztatásának előnyben
részesítése és megjelenítése a
pályázati kiírásokban. A civil
szervezetek és a Roma
Nemzetisági Önkormányzat
részvételének dokumentálása.
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Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás
Fiatal korosztályok
számára vonzóvá kell
tenni a várost

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Közösségfejlesztés-re
van szükség

A város lakosságának
integrációja közösségi
eseményeken

Széleskörű partnerség
elősegítésére van
szükség

Partnerség kialakítása
civil szervezetekkel és
lakosokkal

Lakáscélú
támogatások a
célcsoport részére

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása
Lakáscélú támogatások
kialakítása és elérésük
javítása (információ,
segítségnyújtás)
A megújított közterületeken a
lakosság sokféle csoportját
mobilizáló közösségi
események szervezése illetve
támogatása.
Civil szervezetek és helyi
lakosok bevonása a kulturális
és szabadidős programok
megtervezésébe és
megvalósításába, illetve az
alacsony státuszú lakosság
foglalkoztatását célzó
programokba

Feladatgazda

Határidő

Eredményességet mérő
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérő
indikátor hosszútávon – 6 év

Jegyző és
polgármester

folyamatos

Dokumentáció az ITS
monitoringjában

Dokumentáció az ITS
monitoringjában

Humánigazgatási
csoport

folyamatos

A város által szervezett illetve
támogatott programok
dokumentációja

A város által szervezett illetve
támogatott programok
dokumentációja

Polgármester

folyamatos

A közös munka során létrejött
feljegyzések és a megvalósult
programok dokumentációja

A közös munka során létrejött
feljegyzések és a megvalósult
programok dokumentációja
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Hosszútávú célok
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Az ipar fejlesztése új
befektetésekkel, zöldmezős
és barna mezős
beruházásokkal a térség
gazdasági fejlődése, a
foglalkoztatás növelése
érdekében
A logisztika, a
nagykereskedelem, valamint
a határon átnyúló vonzerőt
biztosító nagyvárosi
szolgáltatások és
kiskereskedelem fejlesztése
új befektetésekkel a térség
gazdasági fejlődése, a
foglalkoztatás növelése
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11: Az intézményi kapacitás
javítása és hatékony közigazgatás

10: Az oktatásba, a készségekbe
és az egész életen át tartó
tanulásba történő beruházás

9: A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem

8: A foglalkoztatás és a
munkavállalói mobilitás ösztönzése

7: A fenntartható közlekedés
előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban

6: A környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának
előmozdítása

5: Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés
és- kezelés előmozdítása

4: Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása minden
ágazatban

3: A kis- és középvállalkozások, a
mezőgazdasági (az EMVA keretében),
a halászati és akvakultúra- ágazat
(az ETHA keretében)
versenyképességének javítása

2: Az információs és
kommunikációs technológiákhoz
való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének
javítása

1: A kutatás, technológiai fejlesztés
és innováció erősítése

4. A stratégia külső és belső összefüggései

4.1. Külső összefüggések

EU Tematikus célkitűzés

érdekében
A hagyományos iparágak és
az élelmiszeripar fejlesztése,
a meglévő ipari vállalkozások
fejlődése előtt álló akadályok
lebontása a térség gazdasági
fejlődése, a foglalkoztatás
növelése érdekében
A kutatási - fejlesztési innovációs (K+F+I)
tevékenység fejlesztése
Nagykanizsa és térsége
turizmusának fejlesztése a
térség gazdasági fejlődése, a
foglalkoztatás növelése
érdekében
Kiskanizsa, a falusias
városrészek és a várostérség
mezőgazdasági
termelésének fejlesztése
A jó minőségű, biztonságos
helyi élelmiszerrel történő
ellátás rövid csatornás
rendszerének kialakítása
A természetes népszaporulat
és a bevándorlás
eredményeként egyaránt
növekvő számú, gyarapodó
népesség
Nagykanizsa és térsége
társadalmi kohéziójának
erősítése
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A közszolgáltatások
fejlesztése a nevelés,
oktatás, egészségügy,
kultúra, művelődés és sport
területén
A fiatal, magasan képzett
munkaerő megtartása,
arányának növelése
Piacképes tudást biztosító
egyetemi mérnök-,
menedzser-, és turisztikai
képzésképzés mérnökképzés
A bevándorló népesség
integrációja
A város és térsége hátrányos
helyzetű és tartósan
munkanélküli népességének
visszavezetése a munka
világába
A befektetők valamint a
Nagykanizsán élők,
vállalkozók és munkát
vállalók számára vonzó,
szép, egészséges,
kényelmesen használható
városi környezet kialakítása a
gazdaságfejlesztés
urbanizációs előfeltételeinek
biztosítása érdekében
Az építészeti örökség
integrált védelme, a
városközpont valamint a
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barna mezős és szlömösödő
városi területek
rehabilitációja
A közcélú létesítmények és a
városi lakásállomány
energetikai megújítása,
energiahatékonyságának
növelése
Heterogén összetételű,
gazdaságos üzemeltetésű
bérlakás állomány kialakítása
a gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó és a szociális
jellegű lakhatási problémák
megoldása érdekében
A város és térsége, integrált,
határon átnyúló közösségi és
alternatív közlekedési
rendszerének kialakítás az
elővárosi vasúti
fejlesztésekkel
összehangolva
A hagyományos
infrastruktúrák valamint az
információ- és
kommunikációtechnológiai
infrastruktúrák fejlesztése
A város és a funkcionális
várostérség harmonikus
fejlesztése, az egészséges
környezet és ivóvíz
fenntartható biztosítása
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Középtávú célok
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1.1.
Verseny-képes, hatékony
nagyvállalatok, kkv-k és
mikro vállalkozások
1.2.
Magas szintű
foglalkoztatottság
1.3.
Jelentős K+F és innovációs
aktivitás
1.4.
Mindenki számára
hozzáférhető, fejlett
információs és kommunikációs technológiák
2.1
Széleskörű és magas
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11: Az intézményi kapacitás javítása
és hatékony közigazgatás

9: A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység elleni
küzdelem
10: Az oktatásba, a készségekbe és
az egész életen át tartó tanulásba
történő beruházás

8: A foglalkoztatás és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése

6: A környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának
előmozdítása
7: A fenntartható közlekedés
előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban

5: Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés
és- kezelés előmozdítása;

4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban

3: A kis- és középvállalkozások, a
mezőgazdasági (az EMVA keretében),
a halászati és akvakultúra- ágazat
(az ETHA keretében)
versenyképességének javítása

2: Az információs és kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférés, a
technológiák használatának és
minőségének javítása

1: A kutatás, technológiai fejlesztés
és innováció erősítése

EU Tematikus célkitűzés

színvonalú közösségi
szolgál-tatások és
hatékony közigazgatás a
helyi közösséggel
partnerség-ben
2.2.
A bevándorló-kat integráló,
nyitott és szolidáris helyi
közösség
2.3.
Képzett, vállalkozásra és
munka-vállalásra alkalmas,
dinamikusan növekvő
számú népesség
3.1.
A befektetők és a lakosság
számára vonzó városi és
várostérségi környezet
3.2.
A természeti erőforrások
kiegyen-súlyozott és
hatékony felhasz-nálására
épülő alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaság
3.3.
Fenntartható és környezetkímélő közlekedési
rendszer
3.4.
Az éghajlat-változáshoz
alkalmazkodó városi
környezet
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A stratégia illeszkedik a hatályos településrendezési eszközökhöz, és a gazdaságfejlesztés valamint a
fenntartható fejlődés szempontjainak megfelelően fejleszti azt tovább. A Településfejlesztési Koncepció
a tervezett és fizikailag még ki nem alakított lakóterületek tekintetében a dokumentumban megjelenített
terv szerint veti fel a rendezési tervben kijelölt, meg nem valósult külső, a központi várostesttől
elszakadó lakóterületek és ipari terület felülvizsgálatának szükségességét a Településszerkezeti Terv
felülvizsgálata során az összvárosi szintű energiapazarlás és CO2 kibocsátás csökkentését szolgáló
kompakt város megőrzése és a város térbeli szétterülésének megakadályozása érdekében. Ezzel a
koncepcionális rendezési terv módosítási javaslattal összhangban a jelen stratégia azt kívánja
elősegíteni, hogy az összvárosi szintű energiahatékonyság javítása valamint a CO 2 kibocsátás
növekedésének akadályozása érdekében a 2014-2020 időszakban, valamint a koncepció 2030-as
távlatában a középtávú fejlesztéseket követően a munkahelyi, lakhatási, közösségi és piaci
szolgáltatási funkciók ellátását szolgáló létesítmények a város meglévő beépített területén, illetve ahhoz
közvetlenül kapcsolódva, a gazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen befektetések vonzására
legalkalmasabb autópálya melletti területeken, valamint a két központi városrészben, Nagykanizsán és
Kiskanizsán, a belvárosban, továbbá a szlömösödő és barna mezős területeken (laktanyák, vasút
teherpályaudvar körüli barna mezős közlekedési és ipari területek cipőgyár) valósuljanak meg.
A stratégia teljes összhangban van az önkormányzat gazdaságfejlesztési terveivel és elképzeléseivel,
amennyiben újabb területek építésre alkalmassá tételét ipari munkahelyteremtő beruházások céljára
irányozza elő. Az Önkormányzat és Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési terveinek megvalósítására a város északi részén, az M7
autópálya két oldalán, a korábbi önkormányzati döntésekkel már kijelölt, infrastrukturával nagyon jól
kiszolgálható gazdasági tartalékterületeken és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó, jól feltárható
területeken van gazdaságos lehetőség, ezért a stratégia ezt a területet jeleníti meg a gazdaság
fejlődéséhez nélkülözhetetlen nagy mértékben szolgáló, új ipari tőkebefektetésekből megvalósuló ipari
munkahelyteremtő beruházások végrehajtásának helyszínéül.
A stratégia összhangban van a klímaváltozás káros hatásainak kiküszöbölésére irányuló küzdelem és
az energiahatékonyság növelése stratégiai szempontjaival. Ennek megfelelően tervezi azokat az
önkormányzati létesítményeken végrehajtásra kerülő energiahatékonysági fejlesztéseket, amelyek
egyszerre segítik elő az energiapazarlás és CO2 kibocsátás csökkentését, továbbá a város és
különösen központi városrészei városi szövetének komplex megújítását, rehabilitációját. Ugyancsak az
említett stratégiával összhangban irányozza elő jelen stratégia a város lakásállományának energetikai
hatékonysági megújítását minden lakás és lakóháztípus tekintetében, a város egész területén. Az
említett átfogó energetikai felújítások szintén ugyanúgy szolgálják a város szövet integrált megújítását
is.
A Stratégia összhangban van, és szerves egységet képez az országos ágazati stratégiáknak az EU
követelményei által meghatározott szellemiségével, ami az EU tizenegy 2020-as stratégiai
célkitűzésének valóra váltását szolgálja.
4.2. Belső összefüggések
A Megalapozó Vizsgálat Helyzetfelmérése, Helyzetelemzése, Helyzetértékelése, a Koncepció hosszú
távú Jövőképe és Célrendszere, valamint az ITS középtávú Célrendszere és a megvalósításukat
szolgáló beavatkozások logikailag összefüggő rendszert alkotnak.
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5. A Stratégia megvalósításának főbb kockázatai
A Stratégia megvalósításának legjelentősebb kockázatait az alábbi külső kockázatok jelentik:
 a gazdasági válság elhúzódik, nem történnek jelentős működő tőke befektetések új ipari
termelő létesítmények megvalósítása érdekében a globális piacon versenyképes
nagyvállalkozások részéről;
 az országos Operatív Programokban megismétlődnek a 2007 - 2013 időszak strukturális
rendszerhibái, tartalmi és irányítási rendszerük a 2007 - 2013 megoldások jelentős részéhez
hasonlóan nem lesz alkalmas területi, funkcionális és ágazati szempontból integrált,
összehangolt, kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható gazdálkodási elveknek megfelelő
megvalósítására a helyi közösség közérdeke szempontjából kedvező eredménnyel;
 az országos Operatív Programok tartalmának és megvalósításuk eljárásainak definiálása nem
történik meg a szükséges ütemben és a megvalósíthatóság szakmai feltételeinek megfelelő
tartalommal;
 a tervezett Integrált Területi Program projektcsomagjainak, projektjeinek komplex projekt
előkészítésére és összehangolt műszaki-fizikai, tartalmi és pénzügyi megtervezésére, illetve a
projektek, komplex városfejlesztési akciók terveinek megfelelő építési engedélyezési és kiviteli
terveknek a kidolgozására nem kap megfelelő ütemben megfelelő mértékű forrást az
Önkormányzat, aminek következtében a fizikai megvalósítás megkezdése és végrehajtása nem
történik meg a megfelelő ütemben;
 a tervezés és a beruházás-előkészítés előrehaladását az OTrT-vel kapcsolatban felmerült
problémák akadályozzák azokban az esetekben, amelyekhez szükséges a Településszerkezeti
Terv módosítása;
 a gazdasági válság elhúzódása és a munkahelyteremtő beruházások megvalósításához
szükséges előfeltételeket biztosító önkormányzati fejlesztéseknek a fent említett strukturális
problémák miatt megtörténő jelentős mértékű késése, illetve elmaradása következtében nem
történnek meg a szükséges jelentős mértékű befektetések, amelyek a gazdaság fejlesztésének,
a foglalkoztatás bővítésének és az ipari munkahelyek teremtésének a húzóerői lehetnének a
térségben.

6. A megvalósítás eszközei és nyomon követése
6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati
tevékenységek









Városmarketing 0
Az Önkormányzat fejlesztési tevékenységének kommunikációja
Befektetés ösztönzés
Gazdaságfejlesztési támogatások a vállalkozásoknak
Mérnökképzés fejlesztése
Köznevelés, közoktatás, szakképzés fejlesztése
Egészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése
A társadalmi kohéziót és az egészséges életmódot elősegítő közösségi tevékenységek
fejlesztése
 A város biztonságos és jó minőségű élelmiszerrel történő ellátását szolgáló fejlesztések
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6.2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek
meghatározása
Az ITS megvalósításának és rendszeres aktualizálásának irányítását az Önkormányzat végzi
közvetlenül vagy erre szakosodott, ellenőrzése alatt álló, kompetens szakmai szervezete, gazdasági
társasága útján. Az ITS megvalósításának irányításába beletartozik:
 az ITS-ben előrevetített Integrált területi Beruházások projekt csomagjainak megvalósítására
irányuló operatív városfejlesztési tevékenység komplex előkészítésének és végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése a tevékenységek teljes spektrumában
 a városmarketing tevékenység irányítása és ellenőrzése
 Az Önkormányzat fejlesztési tevékenysége kommunikációjának irányítása és ellenőrzése
 Az ITS-ben előrevetített Integrált területi Beruházások projekt csomagjainak megvalósítására
irányuló befektetés ösztönzési tevékenység irányítása és ellenőrzése
 Az ITS-ben előrevetített Integrált területi Beruházások projekt csomagjainak megvalósítására
irányuló operatív városfejlesztési tevékenység összehangolása az ágazati fejlesztési
tevékenységekkel (gazdaságfejlesztési támogatások a vállalkozásoknak, mérnökképzés
fejlesztése, köznevelés, közoktatás, szakképzés fejlesztése, egészségügyi ellátórendszer és
szolgáltatások fejlesztése, sport, rekreációs valamint az egészséges életmódot) elősegítő
szolgáltatások és lakossági tevékenységek fejlesztése, a közlekedési hálózat fejlesztése,
energiahatékonyságot növelő és klímastratégiai fejlesztések végrehajtása)
 A város biztonságos és jó minőségű, egészséges élelmiszerrel és ivóvízzel történő ellátását
szolgáló fejlesztések
Az ITS-be integrálódó operatív városfejlesztési tevékenység (akcióterületi fejlesztések, városfejlesztési
akciók, városfejlesztési projektcsomagok, stb) végrehajtása közvetlenül az Önkormányzat, illetve az
általa kialakításra kerülő, irányításával és ellenőrzésével működő, Városfejlesztő társaság irányításával
és ellenőrzésével történik.
Az operatív városfejlesztési tervek végrehajtása a folyamatos ellenőrzés mellett évenként áttekintésre
és aktualizálásra kerül.
Az Önkormányzat rendelkezik azokkal a kompetenciákkal és képességekkel, amelyek biztosítják, hogy
az előkészítéshez és tervezéshez szükséges források megléte esetén a megvalósítás szervezeti
eszközeit a formálódó ITP (Integrált Területi Program) későbbiekben meghatározásra kerülő eljárási
szabályaihoz igazítva olyan konkrét szervezeti konstrukciót alakítson ki, amely Nagykanizsa MJV
szempontjából a legkedvezőbb feltételekkel és eredményekkel biztosíthatja az ITP végrehajtását, és
ezáltal az ITS megvalósítását.

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
A 6.2. pontban leírt szervezeti rendszer kiépülésével és működésének felfutásával párhuzamosan
Nagykanizsa MJV Önkormányzata biztosítja a szükséges szakmai kompetenciákat és kapacitásokat a
Nagykanizsai járás és a Funkcionális Várostérség fejlesztéseinek tervezésével és megvalósításával
kapcsolatos feladatok Nagykanizsa MJV Önkormányzatára eső része elvégzésének szakmai
irányításához és várostérségi szintű integrálásához. A térségi fejlesztések összehangolása érdekében
Nagykanizsa MJV önkormányzata együttműködik Zala megye Önkormányzatával valamint Somogy
megye Önkormányzatával. A Nyugat-pannon Járműipari és mechatronikai Központ megvalósítása
érdekében Nagykanizsa MJV Önkormányzata együttműködik Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával,
Szombathely MJV Önkormányzatával, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzatával.
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6.4. Monitoring
A 6.2. és 6.3. pontban leírt szervezeti rendszer az ott meghatározott működési logikának megfelelően
végzi az indikátorok betartásának, illetve elérésének tervekben maghatározott ütemezés szerinti
ellenőrzését. Az indikátorokhoz szükséges adatok gyűjtése az évenkénti felülvizsgálat keretében
történik meg. Az adatok forrása a jóváhagyásra kerülő Integrált Területi Programban (ITP)
meghatározásra kerülő indikátorok természetének megfelelően a KSH, az Önkormányzat vagy az
illetékes állami szervezet lehet.
Az operatív város- és településfejlesztési tevékenység ellenőrzést Nagykanizsa MJV Önkormányzata
gyakorolja a Városfejlesztő társaság felett az alábbi két szálon:
 A Városfejlesztő Társaság tulajdonosaként, stratégiai és operatív irányítójaként
 A városfejlesztő társasággal az egyes városfejlesztési akciók és fejlesztési projekt csomagok
megvalósítására megkötésre kerülő szerződések végrehajtása keretében, Megbízó, illetve
Megrendelő szerepében.
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