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Vezetői összefoglaló
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HKFS) készítése során kiemelt cél volt, hogy
valamennyi beavatkozás, tervezett fejlesztés olyan kérdésekre reagáljon, amely hozzájárul a helyi közösség
fejlődéséhez, a városi társadalom felelősségvállalásának növekedéséhez, az egyes városrészek
megújulásához, valamint ezek mellett a városi stratégiákban megfogalmazott célokhoz, kiegészítve a TOP
pályázatok keretében megvalósítandó projekteket.
A széles bázis véleménye alapján összeállított HKFS akciói révén a kijelölt akcióterület minden városrészének
közösségi fejlődése biztosítottá válik, hiszen a stratégia megvalósítása során 250 millió forint fordítható
közösségi rendezvényekre, képzésekre, valamint további 387,5 millió forintból újulhatnak meg a közösségi
terek, közösségi házak, sportpályák.
A 48 hónapos megvalósítást felölelő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 6 beavatkozás típus került
nevesítésre az alábbiak szerint:
-

A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése.

Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése.
Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése (kulcsprojekt).

Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása (kulcsprojekt).
KRESZ park fejlesztése (kulcsprojekt).

Hirdi Közösségi Ház fejlesztése (kulcsprojekt).

A megpályáztatott és a kiemelt kulcsprojekteken keresztül Pécs és az egyes városrészek fejlődésével
párhuzamosan a helyi közösségek is megerősödnek, biztosítva ezzel Pécs stabil társadalmi és gazdasági
hátterét a HKFS megvalósítását követően is.

A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
Pécs régi és erős civil hagyományokkal rendelkező város, melyet jól példáznak a helyi polgárok által
megvalósított programok, gondozott parkok, létrehozott közösségi helyszínek, értékek nagy száma, valamint
a Pécsért végrehajtott eredményes civil akciók, mint például a NATO lokátor Pécsre telepítésének
megakadályozása. Azonban a civil kezdeményezések, akciók a legeredményesebb fejlesztéseket,
értéknövelést csak az Önkormányzat támogatásával tudják elérni. A város és a civilek, valamint a vállalkozói
szféra között az elmúlt időszak párbeszéde az Európa Kulturális Főváros (a továbbiakban: EKF) program
győztes pályázatának kidolgozásával indult meg, majd szintén az EKF program által biztosított ún. ESZA
városrészi programokkal folytatódott, melyben a felújított közterületek, beruházások társadalmasítása zajlott
le, kiegészítve olyan lakossági fórumokkal, amelyek az egyes városrészek (Belváros, Uránváros) jövőképét
tárták fel. A program keretében 2012 tavaszán készült el a Belváros.Like címet viselő tanulmány, melynek
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keretein belül fókuszcsoportos adatgyűjtés valósult meg a kiskereskedők, franchise kereskedők, vendéglátók
részvételével, valamint szakmai egyeztető fórumokra is sor került a városrész jövőképe kapcsán. A
Belváros.Like program zárásaként egy speciális közösségi akció valósult meg a Belvárosban, programokkal,
kedvezményekkel, kiállításokkal. A sikeres társadalmi akció nyomán azóta minden évben megrendezésre
kerül egy hasonló civil, vállalkozói szférát és a városi lakosságot megmozgató rendezvény a „Belvárosi
Shopping Napok”. A Belváros.Like társadalmasításába összesen 18 vállalkozó, 4 városi cég, 100 diák került
bevonásra, a program révén lezajlott akción pedig több mint 1000 ember vett részt.
Uránváros kapcsán megvalósult társadalmi akció elsősorban a helyi problémák feltárására fókuszált. A 2012
tavaszán lezajlott 6xUránváros programsorozat keretében tematikus lakossági fórumok segítségével tárták
fel a városrész problémáit, feladatait. A lakossági fórumokat művészeti programok egészítették ki a városrész
közterületein. A programsorozatba több mint 300 ember került bevonásra. A társadalmi akció
eredményeképpen elkészült „Folytassa Uránváros” tanulmányban megfogalmazott eredmények a városrészt
érintő TOP források felhasználása során feldolgozásra kerültek.
Az EKF program társadalmasítási tapasztalatainak újra gondolásával az Önkormányzat megkezdte a 20142020 közötti fejlesztéseinek előkészítését. Első lépésként megindította az uniós támogatások lehívásához
szükséges dokumentumok, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), a Városfejlesztési Koncepció, az
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), valamint az Integrált Területi Program (ITP) kidolgozását. A
dokumentumokat a városi tulajdonú cégek, a helyi vállalkozók, számos civil szervezet képviselői és helyi
szakember véleményezte, alakította. E széleskörű együttműködés és együttdolgozás eredményeképpen
kerültek kijelölésre Pécs fejlesztési irányvonalai.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata emellett úgy döntött, hogy a TOP forrásból végrehajtható
fejlesztéseit társadalmilag is megerősíti, ezért 2015 tavaszán meghirdette az online és postai úton is kitölthető
Pécs2020 konzultációt, melyet 6506 pécsi polgár küldött vissza kiértékelésre. A visszaérkező válaszok
társadalmi megerősítést biztosítanak a város vezetésének arra vonatkozóan, hogy a városi projektekben a
gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a közösségfejlesztést, a lakókörnyezet javítását és a képzések
modernizálását helyezze fókuszba.
A konzultációnak köszönhetően az önkormányzat több kérdésben megerősítést kapott a lakosságtól, többek
között a közlekedésfejlesztésben megkezdett program helyességéről és annak folytatásának
szükségességéről:
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A lakosságtól érkezett válaszok alapján meghatározott fejlesztési célok városrészi és szakterületi
specifikációja érdekében további kérdőíves egyeztetések történtek. Két városrészi konzultációt bonyolítottak
le 2016 tavaszán, melyek eredményeképpen Uránváros és Kertváros lakosai jelölhették ki a főbb fejlesztési
területeket, ismertethették az általuk fontosnak vélt problémákat, feladatokat. A kertvárosi kérdőív kapcsán
3671, míg Uránváros esetében 981 válasz érkezett. A Kertvárosban élők kifejthették a véleményüket arról,
hogy képzelnék el az új rendelőintézetet, hol fejlesztenének közösségi tereket, játszótereket, milyen
közlekedésfejlesztési igényeik vannak, milyen közterületi beavatkozást tartanának szükségesnek. A feltett
kérdések társadalmi fontosságát mutatja, hogy számos esetben szoros eredmény született a felkínált
lehetőségek tekintetében, mint például a rendelőintézet elhelyezése, illetve a játszótérfejlesztés helyszíne
kapcsán.
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Az uránvárosiak kifejthették véleményüket, jelezhették elégedettségüket a helyi szolgáltatásokkal, a
fejlesztendő célterületekkel, az egészségügyi ellátással, valamint a kulturális intézkedésekkel kapcsolatosan.
A feltett kérdések helyességét, a társadalmi érdeklődést és érdekeltséget jól mutatja az alábbi két kérdésre
érkezett sok eltérő válasz.
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A konzultációknak köszönhetően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a két városrész vonatkozásában
konkrét, teljes társadalmi egyetértésen alapuló fejlesztéseket fogalmazhatott meg, továbbá már a
rendelkezésére állnak olyan, a helyi lakosok akaratát tükröző közösségi fejlesztési javaslatok, amelyeket teljes
egészében fel tudott használni a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésekor.
A stratégia elkészítésében a korábbi programok tapasztalatai, eredményei is felhasználásra kerültek. Az előző
projektciklusban megvalósított városi fejlesztések, beavatkozások közül az egyik legkiemelkedőbb a
Pécsbánya, Hősök tere, György-telep és Pécs-Somogy településrészeket érintő szociális városrehabilitációs
projektek voltak. A projektek keretében 2013-ban mindegyik célterületen helyi támogató csoportok alakultak
a problémák feltárása és kezelése érdekében. Emellett az újabb, a terület érintő pályázatok előkészítéséhez
kérdőíves felmérés készült, mely tartalmazta a keleti városrészben élők közösségi igényeit is. A 308 kitöltött
kérdőív alapján megfogalmazott közösségi és társadalmi célok kiemelt helyet kaptak a HKFS területi
célkitűzéseiben. A helyi támogató csoportok révén azonban nem csak a lakossági észrevételek jutottak el a
városhoz, hanem az itt tevékenykedő civil szervezetek észrevételei, javaslatai is.
Az új szociális városrehabilitációs projektek előkészítése kapcsán 2016 nyarán lefolytatott több, mint 300 fő
véleményét tartalmazó kérdőíves megkérdezés eredményei (a projekthez szükséges alapvető információk
mellett) azonosítják a problémás területeket, melyeket az alábbi ábra összegez:
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Szintén városrészi problémák feltárásában van jelentős szerepe a Peer Gynt projekt keretében megvalósított
lakossági fórumok sorozatának. A fórumok lehetőséget teremtettek a Belváros keleti felének lakói számára
a problémáik, fejlesztési ötleteik, szükségleteik bemutatására. A 8866 fős akcióterületen szervezett 23
lakossági fórum eredménye megjelenik a HKFS-ben is. A programba bevont civil szervezeteken keresztül a
HKFS készítéséhez számos olyan javaslat is érkezett, amelyek a terület problémái mellett a helyi lakosság
aktivizálásának módjait is magukban foglalják.
A szociális városrehabilitációs és a Peer Gynt projekteknek köszönhetően a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok bevonása is megtörtént a fejlesztések előkészítése során.
2016 nyarán kezdődött a lakosságmegkérdezése a kerékpáros és zöldterületi fejlesztésekkel kapcsolatban,
mely kutatások eredményei a pályázati kiírások célrendszerében vissza fognak tükröződni. A kutatásokban
összesen 3500 fő vett részt. A zöldterületi kutatások eredményeiből megállapítható, hogy a pécsiek 80%-a
nem, vagy csak részben, illetve közepesen elégedett a parkok, valamint a parkosított területek állapotával, így
egyértelműen kiemelt feladatként azonosítható a zöldfelületek közösségvezérelt rendbetétele.
A kerékpáros kutatás eredménye alátámasztja, hogy a pécsiek szükségesnek tartják a hálózat bővítését, a
meglévő utak összekötését, valamint az e-bringa rendszer kialakítását. Ezek a fejlesztések a TOP-6.4.1
forrásokból valósulhatnak meg, míg kiegészítő elemként kerékpártámaszok, szervizhelyek kialakítása lehet
szükséges a városi egyéb infrastrukturális beruházások keretében.
Pécs városa a lakosság és a civil szektor bevonása mellett a vállalkozói réteggel is folyamatos konzultációt
folytatott annak érdekében, hogy a fejlesztési igényeiket, ötleteiket felmérje, valamint, hogy megismerhesse
azokat a hiányosságokat, amelyekben a város, mint partner tud számukra segítséget nyújtani (például
járdaépítés, buszmegálló áthelyezés, buszjáratok sűrítése stb.).
A cél érdekében a Pécsi Városfejlesztési NZrt. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen
készített egy kérdőívet a helyi vállalkozások számára, amelyet 31 helyi kis- és középvállalkozás (kkv) töltött ki.
A kérdőív mellett a városfejlesztési társaság képviselői személyesen is egyeztettek a helyi gazdaság
meghatározó cégeivel. A HKFS készítéséhez tehát a városban működő kkv-k elképzelései, igényei is
felmérésre kerültek.
A város képviseletében a Pécsi Városfejlesztési NZrt. vett részt a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban:
PTE) és a Pécs-Baranyai Kereskedelemi és Iparkamara által megvalósított „Tudás-Park” létrehozása a Pécsi
Tudományegyetem

bázisán

címet

viselő

projektben,

melynek

keretében

elkészült

a

város

Tudásmenedzsment stratégiája és a Pécsre vonatkozó befektetői igényfelmérés. A két dokumentum a helyi
közösségre, annak fejlesztésére vonatkozó megállapításai részét képzik a HKFS-nek. Habár a dokumentumok
elsősorban szekunder adatokra épülnek, a készítők több vállalati vezetővel is személyes interjút folytattak le.
Így rendelkezésre állnak olyan információk, amelyek a vállalati fejlesztések társadalmi és közösségi hatásaira,
valamint a kkv-k társadalmi felelősségvállalási hajlandóságára mutatnak rá.
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Pécs 2010-től több olyan nemzetközi projektben is részt vett, melyek a helyi gazdaságfejlesztést tűzték ki
célul, kiemelt fókuszba helyezve a városi piacok fejlesztését. A CENTRAL MARKETS és URBACT MARKETS
projektek esetében egyaránt helyi támogatócsoportok kerültek felállításra, melyben a helyi gazdasági
szereplők mellett az Önkormányzat, szakmai szervezetek és a vásárlók is képviseltették önmagukat. A
projektek eredményeképpen a város minden piaca vonatkozásában helyi akciótervek jöttek létre. Pécs annak
érdekében, hogy folytassa ezt a fajta párbeszédet csatlakozott a 2016 tavaszán indult URBACT RETAILINK
városhálózathoz, mely a Belváros kereskedelmének fejlesztését tűzte a zászlajára.
A számos kutatásból, felmérésből, tanulmányból, lakossági fórumból jól látható, hogy a város az egész
területét lefedve, minden stratégiai problémára külön fókuszálva vonta be a megoldások előkészítésébe a
lakosságot, ezzel közvetlenül segítve a HKFS előkészítését is. A felmérések során a városvezetés a
párbeszédre mindig nagy hangsúlyt fektetett, hiszen amellett, hogy a kérdőívek kiküldésre kerültek, az
ezekkel kapcsolatos tudnivalókról minden alkalommal sajtótájékoztatók, sajtóhírek jelentek meg, csakúgy,
mint a későbbi eredményekről.
A Pécsi Helyi Közösség (a továbbiakban: PHK) és az általa a projekt munkaszervezetének működtetésére
létrehozott Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület (a továbbiakban: HACS) minden városrészre, társadalmi
csoportra, fejlesztési célonként lebontott városi stratégiai és projektdokumentumok felhasználásával állította
össze a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát. A HKFS összeállításában a PHK és a HACS minden alapító
tagja, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a METIS-Hungária Kft., a Pécsi Kulturális Központ,
a MyPro Consulting Kkt., a Pécsi Amatőr Szabadidősport Egyesület-Fittbike SE, a Pécsi Székesegyház
Nagycsaládosok Egyesülete, az Apáczai Óvoda és ÁMK, a Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek
Szabadabb Mozgásáért, a RÁNA Nonprofit Közhasznú Kft., a Sopianae Kulturális Egyesület, a Bányászok
Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete is részt vett. Pécs Megyei Jogú Város 95/2017 (04.27.). döntése értelmében
átszervezte az Apáczai Óvoda és ÁMK működését, melynek kulturális feladatait részben a szintén PHK és
HACS tag Pécsi Kulturális Központ, részben pedig a Csorba Győző Könyvtár vette át. Ennek tekintetében az
Apáczai Óvoda és ÁMK-t mind a PHK-ban mind a HACS-ban a Csorba Győző Könyvtár váltotta, aki az alapító
tagok mellett aktívan részt vett a HKFS felülvizsgálatában. A stratégiához a város és partnerei által minden
input biztosított volt, amelyekre alapozva a PHK és a HACS különböző javaslatok rendezése és felülvizsgálata
után felállíthatta a stratégia célrendszerét. A PHK és a HACS alapító tagságának összetételét az előírásokon
túl az egyenlő erőviszonyok megteremtése, valamint a programok, fejlesztések megvalósításának
tapasztalatával rendelkező partnerek bevonása, továbbá a civil szervezetek vonatkozásában a széles
társadalmi bázis, az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek képviselete indokolta. A
HACS szervezeti struktúrája, a működésének szabályozottsága lehetővé tették a HKFS maradéktalan, minden
érintett csoport igényeit tartalmazó kidolgozását és lehetővé teszik a megvalósítását.
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A HKFS az előkészítő kutatásoknak, a városi tanulmányoknak és egyéb dokumentumoknak köszönhetően
városrészre, fejlesztési célra, közösségi és társadalmi igényre lebontva készül. A HKFS így teljes egészében
az érintett csoportok akaratát tükrözve készült.
Tekintettel arra, hogy a HKFS bázisa a város lakosainak véleménye alapján, a lakosság megkérdezésével
alakult ki, a megvalósuló fejlesztések várhatóan nagymértékű társadalmi elégedettséget és részvételt
váltanak ki, melyek az egyes városrészek közösségi életének, a helyi együttműködések, a helyi gazdaság
fellendülését eredményezhetik, ezzel segítve a város fejlődését.
Összefoglalva, a HKFS alapját a Pécs2020, Uránváros, Kertváros konzultációk eredményei, a szociális
városrehabiltációs projekt kapcsán készült lakossági vélemények és a helyi támogató csoportoktól érkezett
visszajelzések, a Peer Gynt projekt lakossági fórumai, a városi stratégiai dokumentumok közösen adják. A
felmérések, lakossági fórumok több, mint 15 000 ember véleményét tartalmazzák, mely több, mint a város
lakosságának 10%-a, így a HKFS reprezentativitásához és megalapozottságához kétség nem férhet.
2017. augusztus 1-én kelt támogatói döntés kézhezvételét követően megkezdődött a HKFS módosítása,
átdolgozása a támogatási szerződés megkötésének feltételeként. A HKFS átdolgozását a HACS
munkaszervezete végezte az alábbi feltételek mentén:
-

A csökkentett megvalósításra fordítható összegnek megfelelően, azaz a HKFS átdolgozása az 50%-

os mértékű támogatáscsökkentésre. Ennek megfelelően a HKFS-ből kikerültek a következő
beavatkozástípusok:
o
o
-

Az egészségvédelemhez szükséges infrastrukturális háttér megteremtése,
Az egészségvédelemhez szükséges rendezvények.

A 3. beavatkozási terület esetében a tevékenységek közül az Közfinanszírozott és területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek,
védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek/épületek felújítására (beleértve az épületgépészetet),
átépítésére, bővítésére vonatkozó intézkedések elhagyása. A 3. beavatkozási terület teljes
egészében kikerült a HKFS-ből.

-

Helyi erőforrásokra építő gazdaságfejlesztés a helyi lakosok bevonásával beavatkozás típus

integrálásra került A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése és az
Összefogáson

alapuló

beavatkozástípusokba.

közösségfejlesztés,

rendezvények,

események

szervezése

Az átdolgozás során nagy hangsúlyt fektetett a PHK és a HACS a HKFS társadalmasítására. A szeptemberben
megrendezett (2017. szeptember 25-26.) négy különböző városrészi helyszínen megszervezett társadalmi
egyeztetéseken a lakossági tájékoztatás mellett cél volt a lakosság véleményénekmegismerése, a
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nyilvánosság, közvélemény részéről érkező észrevételek beépítése az újra tervezési folyamatba. A
társadalmasítási fórumok így nemcsak a nyilvánosság biztosítását, hanem a beavatkozások visszaigazolását,
elfogadottságát is alátámasztották. A HKFS átdolgozása 2017. szeptember 28-ig megtörtént.

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása

Pécs népessége a Központi Statisztikai Hivatal 2016.01.01-i helységnévtárban található becslése alapján
145 347 fő, míg a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 2017. augusztusi adatai szerint város
állandó népessége 146 925 fő. A város lakosságszáma a pályázati felhívás akcióterületre vonatkozó
lehatárolása tekintetében egy akcióterületnek számítható (felső korlát 150 000 fő). A pályázat a helyi
résztvevők döntése értelmében ennek megfelelően került előkészítésre, azaz a HKFS Pécs egész területének
vonatkozásban készült el.
Pécs az elmúlt évtizedekben a legtöbb fejlesztését a lehető legkomplexebb módon hajtotta végre, azaz
kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a beruházások ne csak egy városrészben valósuljanak meg, hanem
minden önálló identitással rendelkező terület egyenlő arányban részesüljön a forrásokból. Ennek kiemelt
példája az Európa Kulturális Fővárosa program, mely során a lehető legtöbb közösségi tér újult meg, úgy,
hogy minden városrész bevonásra került a fejlesztésbe. De említhetjük példaként Pécset teljes egészében
lefedő csapadékvíz elvezető projekteket, vagy azt az oktatási programot, mely a teljes várost érintette (óvoda
és iskola felújítás, infrastrukturális fejlesztés). A város által generált fejlesztések mellett számos civil szektorból
érkező kezdeményezés valósult meg, melyek minden esetben, úgy kerültek támogatásra az Önkormányzat
által, hogy ne okozzanak területi különbségeket. Jól látható tehát, hogy Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata átfogóan, a teljes várost érintően hajtotta végre a fejlesztési elképzeléseit, mely elven Pécs
a 2014-2020 közötti források lekötésének előkészítésekor sem szakított. Az Önkormányzat által elkészített
stratégiai dokumentumok (IVS, ITS, ITP) mindegyike komplex, az egész várost átfogó módon került
elkészítésre, azaz a bennük megfogalmazott célrendszer kompakt egészként kezeli Pécset, és az egyes
városrészi és ágazati (gazdaság, ipar, kultúra) stratégiákat, prioritásokat ennek rendeli alá.
A fentiek mentén a 2016. június 20-án regisztrált helyi akciócsoport, a Pécsi Helyi Közösség úgy határozott,
hogy a HKFS akcióterülete Pécs teljes területét lefedi (16 277 ha), a HKFS-t és célkitűzéseit eszerint állítja
össze.
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1.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által érintett terület földrajzi, társadalmi és gazdasági
koherenciája, homogenitása, közös jellemzők.

Földrajzi jellemzők:
Pécs a Mecsek lábánál helyezkedik el, melynek köszönhetően a város egyedülálló szerkezettel bír, hiszen
középhegységi, dombsági, síkvidéki területekkel egyaránt rendelkezik. Ezek a földrajzi adottságok együttesen
befolyásolták és befolyásolják a város fejlődési irányait, terjeszkedési lehetőségeit és gazdasági adottságait.
A város sűrűn beépített része egy hosszan elnyúló kelet‐nyugati irányú várostestből – ennek mértani közepén
a történelmi belvárossal, – valamint egy ettől délre elhelyezkedő különálló városrészből áll. A kettő között
elhelyezkedő mélyvonal, a város vízgyűjtő vonala, a Pécsi-víz völgye. A Mecsek oldal beépítését korábban a
domborzati viszonyok, a kiszolgáló infrastruktúra határozta meg, jelenleg elsősorban a környezetvédelmi
előírások szabnak gátat a város északi terjeszkedésének. A város egyedülálló klímával rendelkezik a déli
fekvésének és a körülötte elhelyezkedő erdőtömböknek köszönhetően.
Pécset a következő fő városrészek alkotják:
I.

Belváros

II.

Kertváros

III.

Uránváros

IV.

Egyetemváros

V.

Keleti városrész

VI.

Pécsbánya

VII.

Nyugati városrész

VIII.

Mecsek

IX.

Somogy

X.

Vasas

XI.

Hird
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Pécs a tagolt földrajzi helyzete ellenére jól szervezett városi úthálózattal rendelkezik, mely minden városrészt
szervesen összekapcsol, a kiépített hálózatos útrendszernek köszönhetően a város minden pontja közösségi
közlekedési összeköttetésben áll.

A városrészek pontos földrajzi lehatárolását az 1. számú melléklet tartalmazza nagyobb felbontásban.

Társadalmi jellemzők:
Demográfiai jellemzők:
A város lakónépességének száma 2011. október elsején, a népszámláláskor 156 049 fő volt, mely azóta
folyamatosan csökken, és a 2012. évi TEIR adatok alapján 150 000 fő alá csökkent (TEIR, 2012: 147 719 fő). A

2016. évi KSH adat (a 2016. évi közigazgatási helynévkönyv becsült adata) alapján a város lakónépesség
száma 145 347 fő. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalának 2017. augusztusi
nyilvántartása szerint a Pécsett állandó lakhellyel rendelkező polgárok száma 146 925 fő. A
népességcsökkenés trendként figyelhető meg az összes hazai nagyvárosban, mely a népességfogyásból és
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az agglomerációs települések lakosságnövekedéséből egyaránt ered. Pécs korfája a népszámláskor öregedő
város képét mutatta, mely tendencia megváltoztatása a város egyik legnagyobb kihívása lesz az elkövetkező
években, évtizedekben. Jól alátámasztja az elöregedést az életkori összetételben mutatkozó különbségeket
összegző mutató, az ún. öregedési index, amely a száz 0‐14 éves korú gyermekre jutó 65 éves vagy idősebb
személyek számát jeleníti meg. Az öregedési index ennek az értéknek a századrésze. Pécs város egészét
jellemző öregedési index értéke 1,40, ez azt jelenti, hogy száz 0‐14 éves korú gyermekre 140 fő 65 éves vagy
idősebb személy esik.
A város versenyképességét elsősorban nem az öregedési index határozza meg, hanem az aktív keresők
aránya. Pécsett a 2011-es népszámláskor a férfiak 48,5%-a, a nők 40,7%-a volt aktív kereső státuszban,
mely az elmúlt évek lakosságszám csökkenésével sem változhatott jelentős mértékben.
A társadalom anyagi és jóléti jellemzői:
Tekintettel arra, hogy a jólét mérése számos szubjektív tényezőtől függ, így Pécs lakosságának jólétét is csak
az országos reprezentatív kutatások idevágó fejezeteit általánosítva lehetne bemutatni, ezért e

fejezetrészben elsősorban a helyi lakosok anyagi erőforrása kerül bemutatásra, melyből könnyebben
következtethetünk a jólétük megítélésére, mint az általánosító kutatásokból.

A KSH adatai alapján Baranya megyében 2013-ban 124 133,- Ft, 2014-ben 127 145,- Ft, 2015-ben
130 676,- Ft volt a foglalkoztatásban lévők nettó átlagkeresete (az adatok minden esetben az adott év IV.

negyedévére vonatkoznak). Összességében elmondható, hogy a megyei átlagkeresetek növekedése azonos

az országos trendekkel, azonban összegszerűen jóval az átlag alatt van. Pécs vonatkozásban nem állnak
rendelkezésre helyi adatok, azonban elmondható, hogy a városi átlagkeresetek a megyei fölött helyezkednek
el.

A fentiekből, és a város gazdasági szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a keresetek a megélhetés

feltételeit biztosítják, azonban jelentős fejlesztési, beruházási lehetőséget nem nyújtanak a helyi lakosoknak,
ennek egyik eredménye lehet a fiatal lakosok körében tapasztalható elvándorlás, valamint az egyetemi évek
után Pécsett maradók egyre alacsonyabb aránya.

A helyi társadalomban a város gazdasági átalakulása miatt számos olyan csoport van, amelynek nincs állandó

keresete, ezért a város kiemelt feladatnak tekinti a szociális, társadalmi és gazdasági rehabilitációra szoruló
városrészek fejlesztését, és az ott élők képzését, re/integrálását a helyi társadalomba és munkaerőpiacra,

mely az elmúlt években szociális városrehabilitációs program keretében alulról szerveződve, civil és nonprofit
szervezetek bevonásával valósulhatott meg.

Pécs kiemelt célja, hogy az elkövetkező években számos nagybefektető jelenjen meg a városban, a

beruházások eredményeként az ipari parkokban új üzemek épüljenek, új munkahelyek létesüljenek, ezáltal

növekedjen a foglalkoztatottság a városban, valamint emelkedjen az átlagkereset és a lakosság vásárlóereje.
Mindezen folyamatok a helyi gazdaság nagyobb léptékű növekedéséhez vezethetnek.
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A társadalmat körülvevő természeti és az épített környezet minősége:
Pécs az épített és természeti környezet tekintetében országosan egyedülálló, hiszen a város kulturális
infrastruktúrája részben a történelmének és a hagyományoknak, részben az Európa Kulturális Fővárosa
programnak és az azt követő kulturális alapú városfejlesztésnek köszönhetően Budapest után a legfejlettebb.
A város a több mint 2000 éves múltjából adódóan épített örökségben is unikumnak számít, elég csak a

világörökség részét képező ókeresztény sírkamrákra gondolni, melyek a török emlékekkel és a város
fejlődését szimbolizáló épületekkel együtt teszik teljesen egyedivé Pécset.

A város a Mecsek oldali elhelyezkedésének köszönhetően közvetlen kapcsolatban van a természettel, a
hegység szerves részét képezi mind a város életének, mind a látképének.

Kulturális és közösségi tőke
Pécs Magyarország legjelentősebb vidéki kulturális centruma, melyet az Európa Kulturális Fővárosa cím, és
az EKF programnak köszönhetően létrejött infrastruktúra tovább erősít. A városban a PTE-nek köszönhetően
meglévő és folyamatos utánpótlással rendelkező szellemi erőforrás stabil hátteret biztosít a kulturális

központi szerep megtartásában, mely nem csak példamutatásra ad megfelelő alapot, hanem a különféle
alulról szerveződő civil szerveződések sikerének és eredményességének is.

A KSH adatai alapján Pécsett 2014-ben 1266 db nonprofit szervezet, ezen belül 1116 db civil szervezet

(magánalapítvány és egyesület) működött. A számok jól mutatják a város civil, és alulról szerveződő
kezdeményezéseinek erősségét és potenciálját.

A városban régi hagyománya van a civil kezdeményezéseknek, a rendszerváltás után az alapítványi és

egyesületi szektor kezdeményezésére számos közpark rendbetétele mellett építették például a Tüke-kutat,
helyeztek ki emléktáblákat, emelték az Aradi vértanúk szobrait és számos olyan emléket állítottak, amelyek
ma kiemelt látványosságai a városnak.

A létrehozott emlékek mellett a pécsi civilek érdekérvényesítése is országos átlag feletti, elég, ha csak a város
fölé építendő lokátor ügyét említjük (melynek megvalósulását a civil tiltakozás akadályozta meg).

A városban meglévő szellemi tőke, civil „kurázsi”, a tükeség biztosítja, hogy a HKFS kialakításában és
megvalósításában a civilek teherbírásuknak és lehetőségeiknek megfelelően kiveszik a részüket.
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Ipari és gazdasági jellemzők:
Pécs városát az 1990-es évek gazdasági átalakulása több szempontból is előnytelenül érintette, hiszen több

ezer munkahely szűnt meg, jelentős népességcsökkenés következett be, az addig ipari túlsúlyú városnak új
stratégiai irányokat kellett keresnie.

A PTE bázisán megvalósuló humán infrastruktúrára épülő gazdasági törekvések mellett a 2000-es években
az elektronikai bérgyártás vált a legjelentősebb iparággá, melynek a 2008-as gazdasági válság vetett véget,
ismételten kiútkeresés elé állítva a várost.

Pécs városa a 2000-es évek közepétől az Európa Kulturális Évadra történő felkészülés jegyében KözépEurópa legnagyobb léptékű kulturális alapú városfejlesztési programját hajtotta végre, melyet a 2010-es

évektől jelentős gazdasági törekvésekkel egészített ki. A gazdaságfejlesztési program a 2014-2020 közötti

uniós pénzügyi periódusban fő céljaként jelölte ki a város ipari fejlesztését, melynek keretében számos ipari
fejlesztés került betervezésre, többek között ipari csarnokok kialakítása, az iparterületek megközelítését javító
közútfejlesztés, munkaerő-piaci programok, amelyek mellett számos befektetési kedvezménnyel igyekszik az
Önkormányzat a képzett munkaerőre és bérmunkára egyaránt építő vállalatokat Pécsre telepíteni. Az elmúlt

évek e téren elvégzett munkájának köszönhetően költözött Pécsre az azóta is folyamatosan bővítő IT
Services, az Amalgam, Harman és számos kisebb vállalkozás.

A városban számos olyan vállalkozás működik, amely az 1990-es évek válsága után saját erőből vált világhírű

gyártók beszállítójává, partnerévé, mint például a Matro Kft., a Seres Kft., továbbá a kesztyűgyártó
manufaktúrák.

A város helyi vállalkozói szinte bármilyen spektrumú fejlesztésben részt tudnak vállalni, így a részvételük és
támogatásuk a HKFS kialakításában és megvalósításában létfontosságú.
1.

Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek:

A HKFS lényege, hogy a civil, az igazgatási és a vállalkozási szektor közösen, alulról építkezve valósítson meg
közösségi és városi célokat egyaránt szolgáló fejlesztéseket. Pécs életében számos ilyen példa van, melyek
közül az alábbiakban 3 projekt kerül bemutatása:


Balokány-Pepita:

Az EKF program keretében létrejött Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Központ és Tudásközpont által

lehatárolt területen található a Balokány-tó, és az egykori Pepita disco épülete. A Tett-Hely Ifjúsági Egyesület
és civil társszervezetei célul tűzték ki a tó és környékének fejlesztését, melyhez Pécs Megyei Jogú Város

Önkormányzata is társult. A pályázatot a város és az egyesület közösen nyújtotta be, és valósította meg. A
volt disco épületében létrejött kultúrtér jelenleg a város egyik civil központja.


KÉK-Zöld Iroda:

A projekt keretében az együttműködők kettős célrendszerben járultak hozzá a helyi közösségfejlesztéshez.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával megújult a kertvárosi Melinda-park közösségi
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háza, és jelenleg Kék-Zöld Iroda néven működik. Az épületben a haszonbérlő Kertvárosiak az Élhető

Kertvárosért Egyesület közösségfejlesztést végez, míg az Ökováros-Ökorégió Alapítvány környezeti nevelést

biztosít a legkisebbektől a legidősebb korosztálynak, ezzel is hozzájárulva a közösség fejlődéséhez és
tudatosabb életmódjához.


Szociális városrehabilitáció:

Pécs városa az egyes városrészek sajátos fejlődése és a gazdasági változások miatt több szociális, társadalmi

és gazdasági szempontból kritikusnak tekinthető városrésszel rendelkezik, amelyek felzárkózását nem lehet
megvalósítani a helyi egyesületek és más segítőszervezetek támogatása nélkül. Pécsett a 2007-2013-as uniós

pénzügyi ciklus terhére összesen 5 db szociális városrehabilitációs célú pályázat valósult meg, amelyekben a

város által megvalósított infrastrukturális fejlesztések mellett, a „szoft” (támogató, oktatás, képzési)
feladatokat civil partnerek biztosították. A projekteknek köszönhetően a célterületeken felújításra,
korszerűsítésre kerültek a közösségi házak, melyek jelenleg helyet tudnak biztosítani a lakóközösség

rendezvényei, valamint akár a munkaerő-piaci programok számára is. A felújított közösségi házak feladata,
hogy az elkövetkező években biztos pontként vegyenek részt a közösség építésében, háttértámogatást

nyújtsanak a különböző igények kielégítéséhez, valamint biztosítsák a gyermek- és más korcsoportok
számára a fejlődés lehetőségét. A fejlesztések Pécsbányán, Pécs-Somogyban, György-telepen, és a Hősők

terén valósultak meg. A kialakult helyi együttműködéseknek köszönhetően az új uniós ciklus idejére 2 új
pályázat került előkészítésre.

A fentiek a legfrissebb példák a helyi együttműködésekre, amelyek mellett természetesen számos más
kezdeményezés is megvalósult különböző szervezetek együttműködésben, akár a város bevonása nélkül is
(például civil kiállítások, vállalkozói támogatással megvalósított programok stb.).
2.

Az erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állása a stratégia céljainak megvalósításához.

A PHK gazdasági, társadalmi, humánerőforrás, esélyegyenlőségi és egyéb szektorok, tényezők tekintetében
úgy jött létre, hogy az adott területek problémáit, lehetőségeit teljes mértékben fel tudja térképezni, a
stratégia készítése során az egyes fókuszok érdekérvényesítését biztosítsa, így megalapozva a HKFS sikeres
előkészítését és megvalósítását. Pécs városa és annak lakossága, civil szektora számos programot, célt vitt

sikerre az elmúlt években, közös erővel, a helyben rendelkezésre álló erőforrásokra (humán, gazdasági,
társadalmi stb.) támaszkodva. A HACS alapításakor elsődleges szempont volt, hogy a pályázati felhívás által
előírt szervezeti arányok mellett biztosítsa az erőforrások megfelelő koordinálását is, azaz a helyi
akciócsoport tagjai Pécs teljes egészét átlássák, és leképezzék.
3.

Személyes interakciókat lehetővé tévő helyi karakter:

Az előző pontban bemutatásra került, hogy a sikeres HKFS készítése érdekében a HACS úgy került
kialakításra, hogy rálátása legyen minden, a célrendszerben szereplő szektorra. A HACS azonban sem az
előkészítés, sem a megvalósítás során nem zárt egységként kíván működni, hanem nyíltan. A HACS

kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy minden szektor a Felhívásnak megfelelő arányban
kerüljön képviselésre, ezáltal biztosítva az egyes gazdasági szektorok és városrészek egyensúlyát is.
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1 Helyzetfeltárás
A fejezetben Pécs városrészei kerülnek bemutatásra térszerkezeti, kulturális, környezeti, közszolgáltatási,
gazdasági és társadalmi szempontból vizsgálva.
A HKFS-ben meghatározott városrészek:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

I.
1.

Belváros

Egyetemváros
Uránváros

Pécs-Kelet

Nyugati városrész
Mecsek

Pécsbánya
Kertváros
Vasas

Somogy
Hird

Belváros
Térszerkezet specifikumai:

A Belváros déli határát a Tüzér utca és a Zsolnay Negyed között a vasúti sín jelenti, északi határát a Szigeti
út, Hungária út, Kodály Zoltán út, Aradi Vértanúk útja, Kálvária utca, Ady Endre út, Újvilág utca, míg keleti
végét a Ledinával párhuzamosan a Bokor utca, nyugati végpontját a Tüzér utca zárja le.

A nagyjából 26 000 lakosú terület Pécs legsűrűbben beépített és legnépesebb városrésze a maga 5571
fő/km²-es népsűrűségével.

A fenti utcák által határolt területen található Belváros eltérő szerkezetű, történelmű városrészekből áll és

alkotja Pécs központját. A Belváros a várfallal körülvett, 2000 éves múltat átölelő városmag köré épült, és a

kapcsolódó területek révén biztosítja a városközpont centrum szerepét közszolgáltatási, egészségügyi,
kulturális, kereskedelmi és közlekedési szempontból. A városrészben a 2000 éves ókeresztény emlékektől
kezdve a klasszicista épületeken át, a 60-70-es évek építészetéig minden megtalálható, kiegészülve az elmúlt
években épült ingatlanokkal. A Belváros építészeti sokszínűsége ellenére egységes arculatot mutat az

ideérkezők számára. Térszerkezeti szempontból kiemelendő, hogy a Belváros jelentős része
műemlékvédelmi oltalom alatt áll, így a városrész fejlesztésekor a tervezőknek körültekintően kell eljárniuk.

17

A Belváros Pécs turisztikailag leglátogatottabb része, hiszen itt található a város idegenforgalmi
látványosságainak túlnyomó része (Székesegyház, Zsolnay Negyed, Kodály Központ, az ókeresztény

sírkamrák, a dzsámik és a múzeumok). Az idegenforgalom mellett a kulturális intézmények, a színházak és a
koncerthelyszínek is nagyrészt a Belvárosban találhatóak. A város ezek méltó összefűzése érdekében

hajtotta végre az EKF program keretében a látványosságokhoz kapcsolódó és azokat összekötő közterületek
felújítását (Széchenyi tér, Kossuth tér, Búza tér, 48-as tér). A városrész kiemelt szerepet tölt be a pécsiek és
az idelátogatók kikapcsolódásának biztosításában, azonban a terület kiemelt hiányossága a zöld felületek

alulreprezentáltsága, illetve hiánya, vagy éppen gazdátlansága. Az idegenforgalom és a városlakók

közérzetének javítása érdekében elengedhetetlen a városrész kevésbé látogatott területeinek revitalizációja
is.

A Belváros nem csak a város idegenforgalmi és kulturális központja, hanem elsőszámú kereskedelmi
centruma is. A 2000-es évekig a Széchenyi térre beérkező utcák (Király utca, Irgalmasok és Ferencesek

utcája) és a hozzájuk kapcsolódó területek jelentették a város kereskedelmének szívét, azonban a
városrészben később helyet kapó Árkád Bevásárlóközpont megváltoztatta ezt. A változás eredményeképpen

a városfalon belüli területen elsősorban a vendéglátó funkció erősödött a korábbi kereskedelmi egységek
terhére, azonban így is számos üresen álló ingatlan van, melyek hasznosítása a város és a közösség közös
érdeke. A városrész kereskedelmi fejlesztésének fő eleme lesz az elkövetkező években az új vásárcsarnok

megépítése. A Belvárosban emellett kiemelt projektként valósulhat meg a volt Ifjúsági Ház szolgáltató
központtá és a Centrum Parkoló területének zöld parkká történő átalakítása.

Egy város életében kiemelten fontos a közszolgáltatások elérhetősége, Pécs esetében sincs ez másképpen:

a Belvárosban mindegyik közszolgáltató ügyfélszolgálata elérhető (a városi tulajdonú cégek egy helyen),

valamint a város köz- és államigazgatási központja is itt található. A fenti hivatalok mellett itt található a PTE
számos szervezeti egysége (Rektori Hivatal, Tudásközpont, valamint a Közgazdaságtudományi, Állam- és
Jogtudományi, Egészségtudományi, Bölcsészettudományi és Művészeti Karok).

A Belváros elérhetősége a legjobb Pécs tekintetében, hiszen az összes közösségi közlekedési eszköz érinti,

itt található a vasúti főpályaudvar, távolsági és helyi buszpályaudvar, melyek biztosítják a terület páratlan
megközelíthetőségét. Az autóval érkezők számára azonban a városrész térszerkezete számos nehézséget

okoz, hiszen a városfalon belüli terület csak engedéllyel közelíthető meg, és az itt található parkolóhelyek
száma nem elegendő. A belváros önálló kerékpárúttal és számos kerékpártámasszal rendelkezik, azonban az

egész városdomborzati viszonyaiból adódó észak déli lejtés miatt a kerékpáros közlekedés leginkább a
nyugat-keleti tengely mentén történik.

A lejtős elhelyezkedésből fakad a városrész egyik legjelentősebb infrastrukturális problémája: a terület déli
határát jelentő vasút mellett a vízelvezető létesítmények hirtelen lezúduló csapadék esetén nem tudják a

csapadékvizet megfelelően elvezetni, így az itt található utcák és terek nagy esők idején vízben állnak. A
felgyülemlő csapadékvíz amellett, hogy károkat okoz, a későbbiekben sem kerül a város érdekében
hasznosításra.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
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-

A sétálóutcák teljes körben történő kihasználtsága nem történik meg (Király utca, Ferencesek utcája,
Irgalmasok utcája), az üresen álló ingatlanok kihasználtságának növelése szükséges, mely
elsősorban új funkciókkal történhet.

-

A területen a zöldfelület aránya alacsony, zöld parkosítási program szükséges.
A csapadékvíz elvezetés megoldása szükséges.

Közösségi, kikapcsolódási funkciók fejlesztése elengedhetetlen.

A turisztikai látványosságok és kulturális központok környezetének fejlesztése elengedhetetlen.

A 2014-2020 között a területen megvalósuló fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében
elengedhetetlen a civil lakosság támogatásának megnyerése.

2.

A parkolási helyzet javítása szükséges.
Környezeti adottságok:

A Belvárosban szükséges a zöldterületek növelése, a jelenleg meglévő területek fejlesztése, védelme (Szent

István tér, Domus parkoló, Köztársaság tér, lakóházak közötti terek stb.) és új közösségi terek kialakítása
(Centrum parkoló).

Környezeti szempontból kiemelt feladat a csapadékvíz elvezetésének és újrahasznosításának megoldása,
valamint a zöldterületek védelme és arányuk növelése.

A Belváros történelmi városmagként Pécs területének legjelentősebb épített örökségével rendelkezik, melyek

védelmére kiemelt figyelmet fordítanak mind a város, mind a hatóságok részéről. A cél, hogy a jelenleg
funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása a közeljövőben az épületek védelmének figyelembevétel
megtörténhessen.
3.

Kulturális erősforrások:

A Belvárosban összpontosul a város kulturális életének nagy része, így ellátottsága egyedülálló. Pécs
Budapest után a második legnagyobb kulturális infrastruktúrával rendelkezik Magyarországon. Az

intézmények mellett rendelkezésre áll a működtetéshez szükséges humánerőforrás, melynek a PTE révén
folyamatos az utánpótlása is.

A város célja, hogy a kulturális intézményeket minél jobban összekapcsolja, a civil programoknak helyet
biztosítson, valamint az intézmények által biztosított szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé tegye.
4.

Közszolgáltatások:

A Belváros, mint a város centruma egyszerre tölti be Pécs közigazgatási, oktatási, hivatali, szolgáltatási
központ szerepét.
5.

A társadalom állapota:

A mintegy 26 000 fő által lakott városrész Pécs egyik legnagyobb népsűrűséggel rendelkező területe (5571

fő/km²). Az elkövetkező évek legkomolyabb társadalmi problémáját a lakosság elöregedése adja, hiszen az
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öregedési index értéke 2,2; a legmagasabb érték a városrészek között (220 nyugdíjas korú lakosra, mindössze
100 fő 0-14 éves korú gyermek jut).

A Belvárosban az aktív korúak (15-65 éves) aránya 67 %, mely pécsi viszonylatban átlagosnak tekinthető. A

városrészben magasnak mondható a diplomások aránya (35%), mely a belső területek vizsgálata alapján a
városfallal körülvett részen a legmagasabb (45%).

A társadalom állapota jónak mondható, azonban a közeljövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a városrész
elöregedési tendenciájának megállítására és visszafordítására.

A társadalom életét meghatározó, segítő civil szervezetek jelentős része a Belvárosban rendelkezik
székhellyel és itt is fejti ki tevékenységét, melynek köszönhetően a városrész civil szervezettsége országos
szinten is egyedülálló.
6.

A gazdaság helyzete:

A városközponti szerepe sajátosságaiból fakadóan a Belváros elsősorban a szolgáltatói tevékenységet ellátó
munkahelyeknek, nem pedig a gyártásnak, iparnak biztosít helyet. A városrészben található a szolgáltatók

ügyfélszolgálata, a Kormányhivatal és az Önkormányzat irodái, Bíróság, egyetemi karok és a Rektori Hivatal,
könyvtárak, kulturális intézmények, vendéglátóipari egységek jó része, valamint a felfutó iparágnak számító
SSC vállalkozások irodái.

A Belvárosban a közeljövőben elérendő cél a szolgáltatói szektor kiszolgálása, a lehetőségek bővítése (új
SSC irodák), és az ehhez szükséges infrastruktúra (parkolók, utak) felújítása, kapacitásuk növelése.

A Belváros nem csak szolgáltatói, hanem kereskedelmi központ is, mely ágazatban a Király utca - Ferencesek

utca tengelyből a súlypont az elmúlt években átmozdult az Árkád Bevásárlóközpont területére, melynek
ellensúlyozása és a helyi gazdaság erősítése érdekében a sétáló utcák kínálatának fejlesztésére, tematikus
átalakítására van szükség.

II.
1.

Egyetemváros
Térszerkezet specifikumai:

Egyetemváros déli határát a Szigeti út, Petőfi utca és Kodály Zoltán út együttesen adja, északi kiterjedése a
Tiborc utca, Mikes Kelemen utca, Jakabhegyi út, Pacsirta utca, Édesanyák útja, Bálicsi út, Boszorkány út,
Szegfű utca, Jurisics Miklós és Damjanich utcák határozzák meg, nyugati végpontja pedig a Magyarürögi út
Tiborc utca és Szigeti út közötti szakasza.

A terület párhuzamosan fejlődött Pécs városmagjával, melynek következtében számos történelmi emlékkel

is rendelkezik, mint például Idrisz Baba türbéje, a Rókus domb török kútja. A városrész mind a múltját, mind

a jelenét tekintve közvetlen kapcsolatban van a Belvárossal. A török kiűzése után a Belvárossal
párhuzamosan indult fejlődésnek, mely folyamat az ipari forradalom időszakában csúcsosodott ki, hiszen
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ekkor létesült a Rókus domb alján a sörgyár. Pécs átalakulásával, az egyetem idetelepítésével megjelenő
igényeknek megfelelés érdekében alakította ki a városvezetés a ma Egyetemvárosként ismert településrészt.
Egyetemváros Pécs oktatási és egészségügyi centruma, önálló városközponttal (Rókus sétány, Szliven

Áruház egykori épülete), a felsőfokú mellett alap- és középfokú oktatási intézményekkel, kollégiumokkal. A

terület építészeti kialakítása eltérő, a vékony nyugati sávban elsősorban új építésű alacsony társasházak és

családi házak találhatók, míg a keleti felében főként panelházak épültek a 60-as, 70-es években. A
városrészben található Pécs egyik legrégebbi és máig üzemelő gyára a Pécsi Sörgyár.

Tekintettel arra, hogy a városrészben található egyetemi karokra (Bölcsészettudományi, Orvostudományi,
Természettudományi, Gyógyszerésztudományi, Műszaki és Informatikai Kar) összesen 11 434 hallgató jár a

PTE 2015.októberi adatszolgáltatása alapján, valamint, hogy a terület az egyik legmagasabb népsűrűséggel
rendelkezik városi összevetésben, az Egyetemvárosnak számos közfunkciót kell biztosítania.

A 1960-as, 1970-es években az addigi történelmi jellegű családi házas városrészt az egyetemi karok és a

folyamatosan növekvő lakosságszám miatt átalakították. A fejlesztést úgy valósították meg, hogy az itt lakók

és az egyetemisták kiszolgálása érdekében a panelházak között létrejöjjön egy kisebb méretű városközpont,
amely biztosítja a közfunkciók ellátását (orvos, posta, boltok, ügyfélszolgálatok, éttermek), valamint közösségi

térként is funkcionáljon. Így került kialakításra, és 2010-re az Európa Kulturális Fővárosa évadra megújuló

Rókus sétány. A területen számos más kisebb méretű közterületet is létrehoztak, melyek jövőbeni fejlesztése
elengedhetetlen. A terület legnagyobb zöldfelülete a Rókus domb, mely jelenlegi állapotában nem képes
betölteni az eredeti célját, azaz a szabadidő eltöltésének biztosítását.

A terület keleti panelházas részét az elmúlt években felújított 400 ágyas klinika választja el a nyugati családi
házas városrésztől. A „Janus Pannonius Klinikai Tömb” nem csak Pécs, hanem a régió legfontosabb orvosi
intézménye, melynek látogatószáma rendkívül magas.

A városrész közösségi közlekedési elérhetősége bármely más városrészből kiválónak mondható, a

legnagyobb közlekedési problémát a parkolóhelyek limitált száma jelenti, hiszen mind az egyetemi karokra,

mind az orvosi intézményekbe autóval is érkeznek a diákok, illetve dolgozók. A parkolóhelyek bővítése

elengedhetetlen a városrészben. Továbbá fontos megoldani az Egyetemváros közepén elhelyezkedő Sörgyár
kamionos megközelíthetőségének javítását.

A városrészre az egyetemi karok (főleg Orvostudományi Kar) miatt jellemző a külföldi diákok jelenléte. A
külföldi hallgatók magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében szükséges a terület szolgáltatói és
kikapcsolódási hálózatának fejlesztése.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
-

A területen a zöldfelület aránya alacsony, zöld parkosítási program szükséges.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
A parkolási helyzet javítása szükséges.

A Sörgyár megközelíthetőségét javítani kell.
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2.

A városrész továbbfejlesztése a PTE-vel közösen, összehangoltan.
Környezeti adottságok:

A terület környezeti szempontból kevés védett, illetve védendő értékkel rendelkezik, azonban a lakóházak

közötti területek fejlesztésére, az ottani növények oltalmára az elkövetkező időszakban nagyobb hangsúlyt
kell fektetni. A terület legnagyobb zöldövezeteit az egyetem gondozza (Botanikus kert, 400-ágyas klinika
kertje), ezek védelme és fejlődése töretlen.

Az épített örökség tekintetében leginkább védendő és fejlesztendő ingatlanok a Sörgyár, valamint az
egyetemi karok épületei.
3.

Kulturális erőforrások:

A városrész kulturális lehetőségei az egyetem miatt szélesek, főként a bölcsészkarnak köszönhetően. A
magaskultúra mellett a városrész ad helyet az egyes kari rendezvényeknek (kari napok, kisebb fesztiválok,

szaknapok stb.), valamint hagyományosan a Sörgyárban kerül megrendezésre a több ezer főt vonzó
sörmajális.
4.

Közszolgáltatások:

A városrész az alapvető közszolgáltatásokkal rendelkezik, az egészségügyi infrastruktúrája nem csak városi,
hanem regionális szinten is egyedülálló, köszönhetően a területén elhelyezkedő klinikáknak.
5.

Társadalom állapota:

Egyetemváros Pécs egyik legsűrűbben lakott településrésze, mely elsősorban a kis területen található
nagyszámú többemeletes épületnek köszönhető. Az aktív korúak aránya a terület vonatkozásában 70% felett
van. A helyi társadalom a Belváros és az egyetem által biztosított programoknak köszönhetően kulturális

szempontból kiválóan ellátott. Azonban e programok az ellenére a városrész lakói nem alkotnak erős

társadalmi közösséget, melynek fejlesztése lehet az elkövetkező évek egyik kiemelt feladata. A városrészben

rendkívül magas az albérlők száma, mely az egyetemi karok közelségégből fakad. A városrészi
közösségépítés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az itt ideiglenesen lakó hazai és külföldi

egyetemisták bevonása megtörténjen, hiszen az elköteleződés kialakításával növelhető a diákok Pécsen
maradásának esélye.

A helyi civil szervezetek főbb jellegzetessége, hogy elsősorban az egyetemistákra fókuszálnak, ezért kiemelt

cél, hogy a helyi közösségek fejlesztését célzó szervezetek kerüljenek a közeljövőben támogatásra,
létrehozásra.
6.

Gazdaság helyzete:

Egyetemváros gazdasága nagymértékben a szolgáltatói szektorra koncentrálódik, kiemelten erős a

vendéglátásra és a diákok igényeire épülő szolgáltatóipara, melynek továbbfejlesztése az elkövetkező évek
feladata lesz.
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A további beavatkozásokat az egyetemi fejlesztések mértékéhez igazodva kell végrehajtani, mind az itt lakók,
mind az ide érkezők igényeit figyelembe véve.

A városrész esetében kiemelt figyelmet kell szentelni Pécs egyik „brandjének” számító Sörgyár fejlesztési

elképzeléseire, melyek csak akkor lehetnek sikeresek, ha azok a városi akarattal megegyező irányban
történnek.

III.
1.

Uránváros
Térszerkezet specifikumai:

Uránváros déli végpontját a Budapest-Pécs vasútvonal jelenti, keletről a Tüzér utca, északról a Szigeti út
határolja, nyugati végpontját a Kovácstelep mellett végig húzódó Magyarürögi-vízfolyás határozza meg.

Uránváros urbanisztikai szempontból az ország egyik legjobban megtervezett városnegyede, mely
önmagában biztosítja az ott lakók számára a közfunkciókat, a kikapcsolódást, a kiváló közlekedést, az orvosi

ellátást és az oktatást is. Uránvároshoz tartozik Kovácstelep, mely családi házas jellegű településrész és
önálló közszolgáltatásokkal nem rendelkezik.

Az 1950-es években a bányák (főként az uránbánya) megnövekedő munkaerőigényének köszönhetően a

városvezetés és a bányák vezetése önálló városrész megépítését tűzte ki célul, melynek terveit Dénesy Ödön
készítette el. A kivitelezés 1955-ben indult, az utolsó lakást 1974-ben adták át, a fejlesztés során több mint
7000 lakás épült. Uránváros az 1970-es és 1980-as években az ország egyik legnagyobb presztízsével
rendelkező városrésze volt, mely a bánya bezárásával és az elöregedő lakosságával a 1990-es években és a

2000-es évek elején komoly társadalmi válságba került. Azonban a városrész jól megtervezett kialakításának
és az itt lévő számos szolgáltatásnak köszönhetően Uránvárost a pécsiek, elsősorban a fiatalok újra

felfedezték, melynek következtében a településrész elöregedési folyamata lelassult, a közterein új generációk
jelentek meg.

Uránváros úgy került kialakításra, hogy minden lakossági igényt kielégítsen, így központi terén (Uránbányász

tér) és annak környezetében található posta, kereskedelmi és szolgáltatói egységek, orvosi rendelők, piac,
színház. A városrészben emellett számos rekreációs terület és sportpályák is találhatóak. A városrész
zöldfelületei közül kiemelkedik a Szilárd Leó park, amely az Uránbányász térrel együtt az EKF program
keretében került felújításra. A felújított zöldfelület mellett azonban számos olyan közterület, park, szolgáltatói

létesítmény (Olimpia üzletház) van a városrészben, melyek az elmúlt időszakban elhanyagoltakká,
gazdátlanná váltak, ezek felújítása elengedhetetlen az elkövetkező években. Uránvárosban is fellelhető a
csapadékvíz elvezetésének problémája csakúgy, mint minden, a vasút által délről határolt területen.

A városrész elérhetősége város minden másik pontjáról megfelelő és sűrű. Az autós közlekedés kiválóan
megoldott, azonban a parkolók számát az 1950-es, 1960-as években meglévő gépjárműlétszámhoz tervezték,
így szükséges a területen a parkolóhelyek számának növelése.
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A városrész lakossága kicserélődött az elmúlt években, egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatalok a
területen, így szükséges az egyes szolgáltatói és egyéb funkciók fejlesztése is.

Az Önkormányzat felmérve a problémákat megkezdte a piac és annak környezetét rendbetevő pályázatok
előkészítését, valamint a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztését.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
2.

A területen a zöldfelület aránya alacsony, zöld parkosítási program szükséges.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
Játszóterek fejlesztése, számának bővítése.

Sportolási helyszínek fejlesztése, számuk növelése.
A közbiztonság fejlesztése szükséges.
A parkolási helyzet javítása.

A csapadékvíz elvezetés megoldása.
Környezeti adottságok:

Tekintettel arra, hogy a városrész esetében a zöldfelületek mindegyike az 1960-as években lett telepítve,
sürgető feladat, hogy azok megfelelő védelmet, gondozást kapjanak, illetve bővítésük megtörténjen.

A városrész csakúgy, mint minden pécsi terület, amely délről határos a vasútvonallal, küzd a csapadékvíz
elvezetés problémájával, amelynek megoldása kiemelt feladat.

A városrész nem csak a hazai urbanisztika egyik legfontosabb helyszíne, hanem számos olyan köztéri

alkotással rendelkezik, amelyek egyedivé teszik., Ezeknek a szobroknak, épületeknek a védelme kiemelt
feladatot kell, hogy képezzen a közeljövőben.
3.

Kulturális erőforrások:

A városrész színházzal és kulturális központtal rendelkezik, melyek megfelelően biztosítják a városrészben
lakók szórakozását minden korosztály igényei szerint.

A városrészben található „Kreszpark” évi 1000-1500 látogató fogad. A parkban a Pécs város baleset
megelőzési bizottsága és a Kulturált közlekedéssel a gyerekekért Alapítvány szakemberei végeznek

közlekedésbiztonsági oktatásokat, emellett a Free Mobility Egyesület szervez mozgáskorlátozottak részére is
foglalkozásokat. A park infrastruktúrája erősen felújításra szorul.
4.

Közszolgáltatások:

A városrész kiváló tervezésének és kialakításának köszönhetően a közfunkciók jelentős részét biztosítani

tudja az itt lakók számára, melyek közül kiemelkedik az önálló rendelőintézet, posta és az Uránbányász tér
köré csoportosuló szolgáltatói központ.
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5.

Társadalom állapota:

A nagyjából 25 000 fő lakosú városrész napjainkban is jelentős társadalmi átalakuláson megy keresztül,
melynek során az idősödő lakosságot egy fiatalabb, gyermekes társadalmi csoport váltja fel, ezzel új életet
lehelve Uránváros életébe.

A társadalmi szerepvállalás tekintetében a városrészben még a bányász múlt a meghatározó (például
Ércbányász Egyesület stb.), de a közeljövőben kiemelt cél, hogy az új társadalmi rétegek is létrehozzák a
közösségi terek fejlesztéséhez szükséges szervezeteiket, közösségeiket.
6.

A gazdaság helyzete:

A városrész az uránbánya megszűnését követően komoly válságba került, hiszen az itt élő munkaerőnek új

foglalkozás, új munkahely után kellett néznie. Habár a területén új, jelentős foglalkoztató nem telepedett meg,

és a lakosságának nagy része munkaerő-piaci váltásra kényszerült, a városrész megtartotta szolgáltató
jellegét.

A városrészben a közeljövőben a fő gazdasági cél a meglévő szolgáltatói szektor fejlesztése, a helyi gazdaság

felpörgetése (piac fejlesztése) mellett a munkaerő számára a városban található nagy/foglalkoztatók könnyű
elérhetőségének biztosítása.

IV.
1.

Nyugati városrész
Térszerkezet specifikumai:

A nyugati városrész keleti határát a Magyarürögi út és vízfolyás jelenti, déli végpontját a Pécs-Budapest
vasútvonal határozza meg, északról a Mecsek lankái jelentik terjeszkedésének korlátját, míg nyugati vége a
város közigazgatási határa.

A városrész sok évszázadon át nem képezte Pécs szerves részét, területén önálló funkcióval rendelkező
települések működtek. A korábbi önállóságnak köszönhető, hogy a városrész meglehetősen vegyes
szerkezetet mutat.

A területet kettéosztja a 6-os számú főút, melytől délre található az ún. Bolgárkert terület. Az egykor
kertészeteknek helyt adó településrész ma a város egyik ipari és kereskedelmi zónája, hiszen itt található a
hiper- és szupermarketek jelentős része.

A főúttól északra helyezkedik el Pécs egyik legdinamikusabban fejlődő zónája, Rácváros, Patacs, és
Magyarürög nyugati része, mely területen az egykori önálló települések magja mellé gombamód
szaporodnak az új építésű társas és családi házak, melynek köszönhetően a városrész vált Pécs legfiatalabb

lakónépességgel rendelkező zónájává. A terület fő problémája a fejlődő közösségeknek helyet biztosító terek

hiánya, a Mecsekről leérkező vizek elvezetése, és a kis utcás szerkezetből fakadó parkolási és közlekedési
anomáliák.
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Ahogy a területen egyre nyugatabbra haladunk, úgy változik meg a városrész képe, hiszen a családi házakat
felváltják a kisméretű hétvégi házak, és egyre nagyobb méretű kertek, szőlők.

A városrész elérhetősége kiváló, hiszen önálló buszpályaudvarral rendelkezik, területéről elkerülő úton az
autópálya is könnyedén elérhető. A hegylábi utcákból azonban a közösségi közlekedési szolgáltatás
nehezebben érhető el a városi átlaghoz képest.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
2.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
Közszolgáltatások bővítése, meglévők fejlesztése szükségszerű.
Játszóterek felújítása, létszámuk bővítése.

Úthálózat felújítása, korszerűsítése szükséges, kiemelten a szűk hegyi utcákon.
Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése szükséges.
Sportinfrastruktúra fejlesztése.

A parkolási helyzet javítása szükséges.

A csapadékvíz elvezetés megoldása szükséges.
Környezeti adottságok:

A terület hegylábi elhelyezkedésének köszönhetően számos környezeti értékkel rendelkezik, melyek

védelme kiemelt városi feladat. Tekintettel arra, hogy a városrész nagy része újonnan beépült, így jelentős

méretű közterülettel nem rendelkezik, mely kapcsán a közösség bevonásával közösségi terek létrehozása az
elkövetkező időszak egyik legfontosabb tennivalója.

Épített örökség tekintetében a városrészben kiemelt figyelmet kell fordítani az egykori önálló
településközpontokban álló templomok és épületek védelmére.
3.

Kulturális erőforrások:

A helyi közösségi szerveződések az elmúlt években egyre erőteljesebbé váltak, melynek támogatása fontos

feladat a közeljövőben. A településrész kulturális lehetőségei helyben korlátozottak. A közösségek
tevékenységét az egyetlen tér a Patacs településrész elöregedett művelődési háza szolgálja, melynek
felújítása és bővítése szükségessé vált. A helyi erőforrás hiányát kompenzálja, hogy a funkciók a szomszédos

városrészekben könnyen elérhetőek, mind közösségi közlekedéssel, mind autóval. Az Uránváros nyugati
határán található Harmadik Színház gyalogosan is elérhető a városrészből.
4.

Közszolgáltatások:

A városrész lakói közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézésüket elsősorban a Belvárosban, vagy a

szomszédos Uránvárosban intézhetik, ugyanis a Nyugati városrész kialakítása elsősorban a lakófunkciókra
koncentrálódott.
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5.

Társadalom állapota:

A városrész lakói elsősorban a tehetősebb rétegekből kerülnek ki, az itt élők nagy része aktív korú. A

városrészben a társadalmi aktivitás az elmúlt években indult meg. A cél, hogy a kezdeti aktivitás kitartson és
segítségével a helyi közösség tovább fejlődjön.
6.

Gazdaság helyzete:

A városrész déli része ipari és kereskedelmi zóna, melynek köszönhetően a terület munkahelyekben gazdag,

azonban ezeket az állásokat elsősorban a más településrészből érkező munkavállalók töltik be, nem az itt
élők.

A városrész északi részén csak kiskereskedelemhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó foglalkoztatók vannak,
az itt lakók munkahelyei a város más pontjain vannak.
V.
1.

Mecsek
Térszerkezet specifikumai:

Mecsek városrész nyugati határát a Magyarürögi út jelenti, délről a Tiborc, Mikes Kelemen, Jakabhegyi,
Pacsirta, Édesanyák, Bálicsi, Boszorkány, Szegfű, Jurisics Miklós és Damjanich, Aradi vértanúk, Kálvária, Ady

Endre, Hársfa utcák határolják, keleti végpontját a Rákos Lajos, Gödör utca jelentik, északi kiterjedését pedig
a Misina, Tubes és a Lapis határozzák meg.

A városrész átalakulása az elmúlt száz évben jól visszatükrözi Pécs fejlődését, hiszen míg az 1900-as évek

elején a területből csak a Tettye és városfal feletti részek voltak lakottak, a többi területen vagy erdő vagy
gyümölcsöskert volt, addig mára a lakott hegyoldal egészen a Mecsek természetvédelmi területéig felér. A

nagyjából 20 000 fő lakosú városrészt ma elsősorban a tehetősebb réteg lakja, a déli részén található
társasházak mellett elsősorban a családi és újépítésű társasházi jellegű épületek a jellemzők.

Tekintettel arra, hogy az országos kutatások során kiemelt azonosító elem Pécs kapcsán a Mecsek és az
ottani látnivalók (Tettye, Állatkert, TV-torony stb.), a városrész turisztikailag a Belváros után közvetlenül a
második leglátogatottabb. Az EFOP-3.3.6. konstrukció keretében a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően

Közhasznú Egyesület, a Janus Pannonius Múzeum, valamint a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium
Nonprofit Kft. konzorciuma által benyújtott természettudományos élményközpont kialakítására és

működtetésre vonatkozó pályázat vonatkozásában 2017. augusztus 25-én támogatói döntés született. A
projekt keretében a Pécsi Állatkert tevékenysége a konzorciumi partnerek közreműködésével újabb

funkcióval bővül, hiszen a területén kerül kialakításra a Mecseki természettudományos élményközpont, mely

Pécs és Baranya megye tanulóinak ad lehetőséget arra, hogy természettudományos ismereteiket modern
eszközök és tanulási módszertanok alkalmazásával bővítsék. Az idegenforgalmi érdeklődés fenntartása

érdekben az EKF program keretében megújult a Tettye területe és a hozzá tartozó sétányok mindegyike. A
fejlesztések azonban itt nem értek véget, hiszen a felújított és szolgáltatásaiban kiegészült Állatkert 2016
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tavasza óta várja a látogatókat, valamint a város a Misina tető fejlesztését is előkészítette, csakúgy, mint a
Mecseki Parkerdő védelmét célzó programokat.

A Mecsek városrész legrégibb eleme a Tettye és a városfal felett húzódó területek, melyek építészetileg
egyedülálló családi házas kialakítással rendelkeznek a meredek utcákon felkúszó, különböző méretű és
színvilágú házacskákkal. A török korral egyidőben lakottá vált Tettye mellett leghamarabb a Makár, Havihegy,

Kispiricsizma, Gyükés és Rigóder, alacsonyabban fekvő területek váltak lakottá, szerkezetük elsősorban
családi és alacsony társasházakból épül fel.

A Donátus, Deindol, Szkókó, Bálics elnevezésű területek korábban, mint szőlőtermő területek, gyümölcsösök
szolgálták ki a várost, azonban a lakosságszám növekedésével párhuzamosan váltak a tehetősebb városi
rétegek páratlan panorámával rendelkező családi házas övezetévé.

A Mecsekoldal az orvosi ellátáson felül más közfunkcióval, vagy jelentősebb szolgáltatással nem rendelkezik,
közösségi terei nincsenek.

A városrész elérhetősége tömegközlekedési eszközzel jónak mondható a városközpontból, illetve
Uránvárosból, azonban kelet-nyugati átjárhatósága érdekében csak az elmúlt években született megoldás.
Az autós közlekedés jónak mondható, azonban a téli hónapokban számos meredek utca
megközelíthetősége nehézkes, valamint a parkolás számos helyen szintén nem megoldott.

A Mecsekoldal fekvéséből következően erősen kitett a csapadékvíznek, melynek elvezetésére az elmúlt
időszakban számos lépés történt, azonban a rendszer fejlesztése továbbra is szükséges.
A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
2.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
Sportinfrastruktúra fejlesztése.

Játszóterek fejlesztésé, bővítése.

A parkolási helyzet javítása szükséges.

A csapadékvíz elvezetés megoldása szükséges.
Környezeti adottságok:

A városrész hegyvidéki jellegénél fogva komoly természetvédelmi értékekkel rendelkezik, melyek védelme

komoly kihívás a város számára a város terjeszkedése és a Mecseki Parkerdőben tapasztalható fapusztulás
miatt egyaránt.
3.

Kulturális erőforrások:

A Mecsekoldal kialakításánál fogva önálló kulturális erőforrással nem, csak turisztikai kínálattal rendelkezik.
Az itt élők kultúra iránti igényüket a Belvárosban tudják kielégíteni.
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4.

Közszolgáltatások:

A Mecsekoldal kialakításánál fogva önálló közszolgáltatási funkciókkal nem rendelkezik (egy-két
rendelőintézet és iskola található itt). Az itt élők a közszolgáltatásokat a Belvárosban érhetik el.
5.

Társadalom állapota:

A teljes Mecsekoldal lakossága körülbelül 20 000 fő, az itt élők között az egyik legmagasabb a városban a
diplomások (40%) és az aktív korúak aránya (70%), valamint itt a legalacsonyabb az öregedési index.

A fentiekből jól látható, hogy a társadalom ebben a városrészben az egyik legkiegyensúlyozottabb, azonban
tekintettel az elsősorban családi házas környezetre a terület jelenleg csak szomszédsági kötelékekkel
rendelkezik, komolyabb civil szerveződések csak az elmúlt időszakban jelentek meg a területen (Donátusi
Baráti Kör).

A társadalmi cél a terület vonatkozásában további érdekérvényesítő és közösségépítő erővel rendelkező
szervezetek létrehozása, valamint az itt élők életkori jellemzőinek hosszú távú fenntartása.
6.

Gazdaság helyzete:

Tekintettel arra, hogy a városrész elsősorban lakóövezet, gazdasági tevékenység a területen nem
számottevő, kivételt képez ez alól az idegenforgalom, mely a látványosságokon és a hoteleken keresztül
jelentős profitot termel a város számára, melynek tovább fejlesztése kiemelt városi cél.

VI.
1.

Pécsbánya
Térszerkezet specifikumai:

Pécsbánya déli határát a Hársfa út szerpentinje határozza meg, nyugati végeit a Rákos Lajos, Gödör utca,
Karolina külfejtés, Gyesztenyés utca jelentik, északi kiterjedését a Kémes út határolja, keleti végpontja a
Komlói út.

A terület nevéből fakadóan ezer szállal kötődik a bányászathoz, a lelőhelyeket már a XVI. században
felfedezték, azonban üzemszerű kitermelésre csak a XIX. században került sor. A bányászok lakhatásának

biztosítása érdekében került sor az első telepek létesítésére 1855-ben. A mecseki szénbányászatot
iparszerűen megkezdő Dunagőzhajózási Társaság (DGT) az 1855-ben megkezdett fejlesztést egészen az
1900-as évek folytatta, melynek során a lakótelep folyamatos bővítése mellett, templomot, rendőrséget,

kórházat emeltetett a területen. Pécsbánya emellett számos természeti értékkel rendelkezik, melyek közül
kiemelkedik a „gesztenyés” természetvédelmi terület.

A területen bányászott feketeszén mennyiségéről tesz tanúbizonyságot az 1850-es években kiépített
vasútvonal, melyen keresztül az ásványkincs eljutott a mohácsi kikötőbe, azonban a bányabezárással
párhuzamosan a vasúti sín felszámolása is megkezdődött.
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A területen a bányászattal a XX. század végére hagytak fel, legutoljára a Karolnia külszíni fejtés állt le, mely
jelenleg komoly tájsebként várja a rekultivációt.

Pécsbányán a volt bányászkolónia házai ma Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában vannak, mint szociális
bérlakások.

A területen élő lakosság általában alulképzett, magas közöttük a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel

rendelkezők aránya. Az itt élő emberek hosszú távú elhelyezkedése, tartós munkavállalása szinte esélytelen,
ugyanis a gazdasági átalakulás következtében a képzetlen munkaerő iránti igény meglehetősen alacsony
Pécs városában.

Az 1990-es években megkezdődött gazdasági átalakulás számos kedvezőtlen folyamatot indított el a

területen, melynek eredményeképpen a bánya bezárt, a területén található ipari műemlékek kifosztásra
kerültek, a kórház megszűnt, a lakosság körében a munkanélküliség fokozatosan nőtt.

A kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak, az itt élők alacsony képzettségének, a leromló infrastruktúrának,

megszűnő közszolgáltatásoknak köszönhetően megkezdődött a terület szegregálódása. A területen a fiatal

képzetlen, alacsony iskolázottságú lakosok száma megnőtt, a meglévő infrastruktúrát a helyi népesség
felélte, a páratlan természeti kincsek mellett illegális hulladék lerakóhelyek jöttek létre. Az elmúlt 20 évben a

területen megszűnt a postahivatal, a kórház, két iskola és a polgárőrség, valamint a tűzoltóság és a rendőrség
is.

A kialakuló problémákat Pécs város vezetése is érzékelte, melynek felszámolása érdekében a városrész
napjainkban a szociális városrehabilitáció egyik fő célpontjává vált. Az elmúlt években ennek a programnak

a keretében megújult a Kórház utca és a Közösségi ház, de a program a területen élők integrálása érdekében
tovább folytatódik.

A városrész a városközpontból és Pécs-Keletről is közvetlen buszjárattal megközelíthető.
A városrész társadalmi problémái mellett számos térszerkezeti problémával rendelkezik, ilyen többek között

az üresen álló, funkciónélküli ingatlanok magas száma (például bányászati központ, kórház stb.), a
közúthálózat gyenge állapota, valamint a közfunkciók hiánya és a közösségi összefogás elmaradása.
A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
-

A szegregációs folyamatok megállítása, a szegregáció felszámolása.

A városrészben található „Gesztenyés” nevű, szelídgesztenye liget fokozott védelme és fejlesztése.
A Közösségi Ház megkezdett fejlesztésének folytatása.

Közösségi rendezvények szervezése, közösségi események szervezése.
Munkaerő-piaci tanácsadás elindítása.
Közbiztonság növelése.

A bányászati sebek rekultivációja kiemelt cél.
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-

Az üresen álló ingatlanok új funkcióval való megtöltése, melyek hozzájárulnak a lakosság
integrálásához.

2.

Környezeti adottságok:

A városrész egyedülálló környezetben fekszik, erdőkkel körül ölelve, azonban területén számos

rekultiválandó tájseb, és megvédendő zöld terület (Gesztenyés) található. A rekultiváció és a zöldfelület
védelme az elkövetkező évek kiemelt feladata lesz.

Építészet tekintetében az ipari műemlékek megóvása és funkcióval megtöltése lehet a városrész legnagyobb
kihívása.

Városi érdek, hogy a területen létrejött illegális szemétlerakók felszámolása megtörténjen a közeljövőben.
3.

Kulturális erőforrások:

A városrész önálló közösségi házzal rendelkezik, melyben az üzemeltető egyesület számos műsort,

programot, tanfolyamot szervez a közösségnek. A szociális városrehabilitáció keretében megindult
programok folytatása a közösség fejlesztése érdekében prioritást élvező feladat.
4.

Közszolgáltatások:

Pécsbánya a gazdasági átalakulással párhuzamosan számos közfunkciót elvesztett, melyek miatt az itteni
lakosok a közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladataikat a Belvárosban kénytelenek intézni.
5.

Társadalom állapota:

A helyi társadalom bemutatásához Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Antiszegregációs tervének 2016ban felülvizsgált dokumentuma nyújtott kiemelt segítséget. Az Antiszegregációs terv adataiból

megállapítható, hogy a városrészben, kiemelkedően magas a fiatal korosztály aránya (19-28 év), valamint a

49 év feletti korosztálynál már a nők aránya felülreprezentált az azonos korosztályú férfiak számához

viszonyítva. Az Antiszegregációs tervhez készített kutatás alapján a lakosság 42%-a az elmúlt 10 évben
költözött a területre, ők jellemzően önkormányzati lakásokban laknak. 1-2 fős családokat találunk a területen,
ezen belül is nagyon magas az egyedül élők aránya (34%). A területen a 3-4 fős háztartások aránya 23%. A

gyermektelen vagy nyugdíjas háztartások aránya tehát nagyon magas, 73,9%, az egy- és kétgyermekes
családok aránya viszont csak 21,7%. Pécsbányán nagyon magas a legfeljebb alapfokú végzettségűek aránya

(55%), mely utal a telepen lévő munkanélküliség nagyságára is. A 19-28 év közötti fiatal korosztályból
meglepően sokan rendelkeznek csak általános iskolai végzettséggel. A 2014-es önkormányzati segélyezési
mutatókból kiindulva Pécsbánya-telepen az összlakosság száma 653 fő, ebből 13% kap lakásfenntartási

támogatást, foglalkoztatást helyettesítő ellátásában 5% vesz részt, 8,2% jut rendszeres szociális segélyhez,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt pedig a lakosság 3,5%-a kap. A segélyezésben a terület
lakosságának 29,8%-a részesül.
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A fenti adatokból jól látható, hogy a városrészben a társadalom helyzete kritikus, a szociális városrehabilitáció

folytatása elengedhetetlen, mely mellett számos más munkaerő-piaci, társadalmi, közösségfejlesztési és
egyéb program megvalósítása szükséges a településrész fejlesztéséhez, az életszínvonal emeléséhez.
6.

Gazdaság helyzete:

A területen élő aktív korú lakosság munkalehetőségeit a Karolina külszíni fejtés bányaipari tevékenysége
biztosította az 1990-es évek végéig. A bányászok kiszolgálására irányuló széles körű szolgáltató funkciók
(iskola, óvoda, postahivatal, kórház stb.), valamint a bányászathoz kötődő egyéb gazdasági funkciók a

foglalkoztatottságot magas szinten tartották, a megélhetést a helyiek számára biztosították. A bánya
bezárásával 1990 után e funkciók szükségtelenné váltak és leépültek. A bányászok elköltözésével a terület
népességszáma is csökkent, a fogyasztóképes keresletet jelentő népesség helyett alacsony jövedelemmel
rendelkező társadalmi csoportokba tartozók költöztek ide egyre nagyobb számban. A hátrahagyott

bányaépületekben néhány gazdasági társaság működik még, mint pl. a Neolit Kft., vagy a Mecsek-Ballon Kft.,

de ezek munkaerő-felvevő képessége alacsony. Az alacsony képzettségű munkaerő iránti igény nem jellemző
Pécsre, és a helyi vállalkozásokra sem.

A városrészben tapasztalható gazdasági helyzet súlyosságát mutatja, hogy a segélyezésben részesültek
aránya 29,8%.

A súlyos gazdasági válságban lévő városrész számára kiemelten fontos, hogy a közelében, illetve területén
új munkahelyek létesüljenek, képzés valósuljon meg az itt élők számára, melyek segítségével megkezdődhet
Pécsbánya felzárkózása Pécs más területeihez.

VII.
1.

Pécs-Kelet
Térszerkezet specifikumai:

Pécs-Kelet nyugati határát a Komlói út, Hársfa út, Újvilág utca, a Ledinával párhuzamosan a Bokor utca és a
Mohácsi út jelentik, délről az 578-as út és Nagykozári út határolja. A városrész keleti határa délről észak felé

az újhegyi Cinege dűlővel kezdődik, majd a Deák Ferenc utca, Homokvölgy utca, Bogádi út, Kishegyi dűlő,
Szabolcsfalu mentén tovább haladva, György-teleppel zárul.

A városrész több, egykor önálló településből jött létre, mint Pécs keleti végpontja. A településszerkezetet
jelentősen meghatározza az egyes területek korábbi identitása, a városrész ezért a középpontban

elhelyezkedő buszpályaudvaron és hipermarketen kívül nem rendelkezik sem közszolgálati funkciókkal, sem
jelentős szolgáltatásokkal, melyekből kifolyólag az itt lakók nem tudják a felmerülő gondjaikat, problémáikat
helyben megoldani.
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A DGT annak érdekében, hogy a munkaerő minél közelebb legyen a kitermeléshez Pécs közigazgatási
területén kívül 1850-ben kezdte meg kolóniái kiépítését. Az első kolónia a Szabolcsfalutól északnyugatra

található ma György-telepnek nevezett terület volt, mely városrészben 1913-ra már 729 lakás volt, valamint

orvosi rendelő, tűzoltó szertár, villany és vízvételi lehetőség. György--telep centrumát, a Hősök terét 1938-ban
avatták fel, emléket állítva az I. Világháborúban, illetve a bányászat során elhunytak számára. György telep az

1950-es évektől elvesztette súlyát, a területén lévő, elsősorban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok

leromlottak, az egykori bányászlakosságot felváltotta egy képzetlenebb, a városi szövetbe kevésbé
integrálódott társadalmi csoport, melynek következtében a területen jelentős szegregátum jött létre.

György-telephez hasonló fejlődési íven ment keresztül István-akna is, melyet a DGT 1925-ben kezdett építeni,
az akkor fejlettnek számító lakótelep fejlődésének a bányabezárások, majd a lakosság kicserőlédése vetett
véget.

Pécs-Kelet legnagyobb méretű településrésze Meszes, melynek területén a DGT 1922-ben kezdte meg
kolóniái kiépítését. 1925-re már 179 lakást építettek, valamint 1927-re elkészült a városrész arculatát mai napig
meghatározó víztorony. Meszes fejlesztésének második üteme az 1950-es években indult a szénbánya

vállalat kezdeményezésére, melynek keretében a mai Komlói út két oldalán szocreál stílusú téglaépítésű
ingatlanok épültek, a program keretében összesen 2000 lakás létesült.

Tekintettel arra, hogy az 1800-as évek végén kialakult településrészek főként a lakhatásra fókuszáltak, más
közfunkciók kielégítésére nem, így a városrész jelenleg valós kulturális, közösségi és kereskedelmi központ

nélkül működik. Ezen a problémán próbált enyhíteni az EKF program Pécs-Kelet közösségi tereit érintő
fejlesztési eleme.

A városrész a gazdasági átalakulás következtében jelentős társadalmi válságon ment keresztül folyamatosan
növekvő munkanélküliséggel, melynek következtében északkeleti részein (Hősök tere, György-telep, Istvánakna) jelentős szegregátumok jöttek létre.

A szegregátumok és az ott tapasztalható leromlott infrastruktúra fejlesztése érdekében indult meg az elmúlt
években a terület szociális városrehabilitációja, amelynek eredményeképpen számos ingatlan megújult, a

helyi lakosság képzésekben, kulturális programokban vehetett részt, és a Török István utcai Közösségi Ház
is megújult. A program célja, hogy napjainkban és az elkövetkező években mind társadalmilag (képzések,

munkaerő-piaci programok, közösségfejlesztés), mind infrastrukturálisan hozzájáruljon a szegregációs
folyamatok megállításához, a létrejött szegregátumok felszámolásához.

A szociális városrehabilitáció ellenére a városrész közterületeinek jó része továbbra is gazdátlan, az
ingatlanállomány állapota leromlott, a közösség szervezése centrum hiányában nehézkes, az egykori PécsPécsvárad vasútvonal mentén a csapadékvíz elvezetése problémát jelent.

A vasúti síntől délre ipari és gyárterület található Pécs első ipari parkjával és számos nagy gyártócsarnokkal
(BAT, HONSA).
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Az egykori ipari és bányásztelepektől eltérően, Újhegy és Meszes északnyugati része családi házas,
tehetősebb társadalmi rétegek által lakott településrészek.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:












2.

Szegregátumok felszámolása.
Utak felújítása.

Közszolgáltatások fejlesztése.

Munkaerő-piaci tanácsadás biztosítása.

Közparkok, játszóterek fejlesztése, számuk növelése.
Közbiztonság növelése.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.

Közösségfejlesztő rendezvények megszervezése, a szükséges infrastruktúra fejlesztése.
Sportinfrastruktúra fejlesztése.

A csapadékvíz elvezetés megoldása szükséges.

A közös identitás mellett a közösség fejlesztése szükséges.
A szociális városrehabilitáció folytatása.
Környezeti adottságok:

A városrész Mecsek hegylábi elhelyezkedéséből fakadóan számos természeti értéket rejt, mely mellett a volt
bányaingatlanok jó része is ipari műemléknek számít, csakúgy, mint Pécs-Kelet jelképének számító víztorony.

A természeti értékek és ipari műemlékek esetében a közeljövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a felhagyott
bányák és ingatlanok törvényi előírások szerinti rekultivációjára, illetve védelmére.
3.

Kulturális erőforrások:

A térszerkezet elemzése során már bemutatásra került, hogy a sok korábbi önálló identitású városrész nem
rendelkezik kifejezett társadalmi központtal, a város célja az elmúlt években két terület társadalmi és
kulturális fejlesztésére fókuszált. A Feketegyémánt tér, mint Pécs-Kelet potenciális rendezvény és kulturális
központja újult meg az EKF program keretében, míg a Hősök tere és a Török István utcai volt mozi épülete a
György-telepre fókuszáló szociális városrehabilitációs projekt keretében újult meg.

Pécs a két projekttel megkezdte a városrész társadalmi életének újjászervezéséhez szükséges alapok
lerakását, azonban a kulturális élet továbbfejlesztése elengedhetetlen feltétele a városrész felzárkózásának,
illetve felzárkóztatásának.

A helyi közösségi élet fellendítése a szociális városrehabilitáció folytatása mellett, helyi gazdaságfejlesztéssel,
akár egy piac kialakításával is megindítható.
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4.

Közszolgáltatások:

A területen számos közszolgáltatás szűnt meg az elmúlt 20 évben, melyek mellett a háziorvosi ellátás,

buszközlekedés maradt csak biztosított. A város célja, hogy Pécs-Keleten a hiányzó közszolgáltatásokat
elérhetővé tegye.
5.

Társadalom állapota:

A nagyjából 13 000 fő lakosú városrészben a legalacsonyabb a diplomások aránya (16 %), a diplomás lakosság
főként a Meszes nyugati részén és Újhegyen él. A területen az öregedési index kis mértékben jobb, mint a
többi városrészben, azonban a 66%-os értéket mutató gazdaságilag aktív csoport jó része munkanélküli.

A terület társadalmilag legkritikusabb pontja a Hősök tere és György-telep, melyek részletes elemzése

megtalálható a 2016-ban frissített városi Antiszegregációs tervben. Az Antiszegregációs tervhez készült
kutatás a területre vonatkozóan bemutatja, hogy kiemelkedően magas a gyermekek (a 0-14 éves korosztály;

33,4%) és viszonylag alacsony az 59 év felettiek aránya (8,6%). A 39 év feletti korosztálynál a nők aránya már
magasabb az azonos korosztályú férfiak arányához képest. Ez utalhat egyrészt arra, hogy a nők egyedül

nevelik gyermekeiket, valamint arra is, hogy a férfiak többsége nem éri el a nyugdíjas kort sem. A
megkérdezett lakosság 48%-a az elmúlt 10 évben költözött a területre, ők jellemzően önkormányzati
lakásban laknak. A városrészben nagyon magas a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya (70,5%), amely
összefügg a telepen lévő munkanélküliség magas arányával is. A szakmunkás végzettségűek aránya
mindössze 15,1%, míg az érettségizettek szám ettől is jóval elmarad.

Pécs-Kelet többi településrészében az arányok sokkal jobbak, azonban míg György-telepen a folyamat
megállítása és visszafordítása érdekében, addig a többi területen a megelőzés érdekében kell indítani a
képzési, munkaerő-piaci, közösségfejlesztési, felzárkózási, infrastrukturális projekteket annak érdekében,
hogy a teljes városrész ne szakadjon ki Pécs városszövetéből, mind társadalmi, mind gazdasági tekintetben.
6.

Gazdaság helyzete:

A terület gazdasági helyzete a bányabezárásokkal párhuzamosan került válságba, a problémák a KSH által
szegregátumként azonosított György-telepen a legsúlyosabbak, ahol az aktív korú lakosság
munkalehetőségeit György-akna, István-akna bányászati tevékenysége biztosította az 1980-as évek végéig.

A bányászok kiszolgálására irányuló széles körű szolgáltató funkciók (iskola, óvoda, postahivatal, kórház stb.),
valamint a bányászathoz kötődő egyéb gazdasági funkciók a foglalkoztatottságot magas szinten tartották, a

megélhetést a helyiek számára biztosították. A bánya bezárásával 1990 után e funkciók szükségtelenné váltak
és leépültek. A bányászok elköltözésével a terület népességszáma is csökkent, és alacsony jövedelemmel

rendelkező népesség költözött ide egyre nagyobb számban. A terület mögött, a város határában korábban

épült kisebb üzemek is bezártak, az alacsony iskolai végzettségű munkaerő iránti igény pedig nem jellemző
Pécsre, és a helyi vállalkozásokra sem.
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A súlyos gazdasági válságban lévő városrész számára kiemelten fontos, hogy a közelében, illetve területén
új munkahelyek létesüljenek, képzés valósuljon meg az itt élők számára, melyek segítségével megkezdődhet
Pécs-Kelet felzárkózása Pécs más területeihez.

VIII.

Kertváros

1.

Térszerkezet specifikumai:

Kertváros északi végpontját a Budapest-Pécs vasútvonal jelenti, nyugatról az 57-es út (Nyugati ipari út),

Arányosi út, Eszék utca, Malomvölgyi út határolja, délről a Déli Ipari Park, Postavölgy Nagypostavölgy és
Kispostavölgy utcai szakasza, Nagyárpád, 57-es út határolják, keleti kiterjedése a Mohácsi útig tart.

Pécs legnépesebb része (40 000 fő), város a városban, melyben minden közfunkció megtalálható, amely egy
város számára elengedhetetlen, hiszen található itt városközpont, szolgáltatói központ, oktatási intézmények,
kórház, rendelők, buszpályaudvar, hipermarketek, ipari terület, piac, vásár, rendezvénycsarnok. A városrész a

jól megtervezett kiépítése ellenére számos problémával küzd, hiszen az elmúlt években számos munkahely
szűnt meg, az itt élők iskolai végzettsége évről-évre alacsonyabb átlagot mutat, a közösségek korábbi
összetartó ereje megszűnőben van, a városrész egyre inkább elveszíti önálló arculatát, közszolgáltatásait,
oktatási infrastruktúráját.

A városrész egyes részei a munkahelyek hiánya, az alacsony végzettség és képzettség, valamint a társadalmi
programok hiánya miatt a negatív folyamatok fennmaradása esetén könnyen szegregátumokká válhatnak,
amelynek elkerülése kiemelt városi feladat.

A városrész számos egymástól mind építészetileg, mind funkcionálisan eltérő településrészből áll össze, ám

szemben Pécs-Kelettel, itt a közös és összekötő funkciók miatt a teljes terület együtt kezelhető és
fejleszthető.

Kertvárosban a következő területeket lehet egymástól elkülöníteni: Északmegyer, Füzes, „Régi Kertváros”,

Megyer, Árpádváros, Málom, Postavölgy, Nagyárpád, Tüskésrét, Basamalom. Ezeket a városrészeket három
típusba lehet besorolni:




Ipari és szolgáltatói területek: Északmegyer, Füzes, Tüskésrét, Basamalom;
Panelházas területek: Megyer, Árpádváros;

családi házas területek: Málom, Postavölgy, Nagyárpád, „Régi Kertváros”.

A terület vegyes szerkezetű kialakulásának okai elsősorban a város fejlődésével állnak kapcsolatban, a ma
egységesen Kertvárosnak nevezett területet lépésről - lépésre kebelezték és építették be a helyi polgárok.

Első lépésben a vasúttól délre található terület vált Pécs részévé, kezdetben, mint mezőgazdasági, később,
mint ipari terület, ahol olyan egykor neves gyárak kaptak helyet, mint a bőrgyár, vagy a Délhús. A ma

Északmegyernek nevezett településrész megtartotta ipari jellegét, hiszen területén jelenleg is számos gyártó
(Hauni, Harman) működik, valamint itt található a Vásártér is. Kezdetben szintén mezőgazdasági célra kezdték
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el használni a pécsiek a Füzes elnevezésű területet, mely ugyan a termelői jellegét megőrizte, de
funkcionálisan kiegészült rendezvényszervezési (Expo Center) és kereskedelmi (Pécs Pláza) funkciókkal is. A

területen található gyárak munkaerőigénye ugyan nagynak tekinthető, ám jelentősen elmarad a korábban
szintén itt működő ELCOTEQ több mint 10 000 fős foglalkoztatotti létszámától. A város kiemelt célja, hogy
az itteni és a Kertvárostól délre található ipari zónát fejlessze, annak érdekében, hogy a városrész és Pécs
gazdasága fejlődjön.

Az I. világháború után a város gazdasági újjászületésével párhuzamosan a lakosságszám is megugrott,

melynek kezelése érdekében az akkori városvezetés a ma „Régi Kertvárosnak” nevezett területet szemelte

ki, és az 1930-as években a legnagyobb foglalkoztató MÁV és Bőrgyár segítségével megkezdte a terület
fejlesztését, melynek eredményeképpen egy családi házas, zárt szerkezetű városrész jött lére.

A város életében következő lakosságszám növekedés az 1970-es évek végén jelentkezett. Uránváros területe
ekkor már nem volt tovább növelhető, így a város számára a fejlődésre csak déli irányban nyílt lehetőség. A

ma Megyernek nevezett településrészt úgy alakították ki, hogy hidat képezzen Pécs legdélebbi része Málom,
valamint „Régi Kertváros” között. A híd szerep nem csak összekötő elemként jelent meg a tervezésben,
hanem funkcionálisan is, hiszen az új városrésszel létrejött Pécs déli településrészének központja is, mely

mind kulturális, mind szolgáltatói, oktatási tekintetben teljes egészében képes kiszolgálni Kertvárost. Az itt

létrejött városközpontot, mely a Nevelési Központ köré rendeződik az EKF program keretében 2010-re
felújították.

A legújabb városrész az 1980-as években épült Árpádváros, mely szervesen kapcsolódik Megyerhez mind
építészetében, mind struktúrájában.

Megyer központi szerepénél fogva beköti a városrész szövetébe Málomot és Postavölgyet, amelyek
elsősorban családi házas jellegű, egykori önálló települések. Árpádváros pedig Megyerhez hasonlóan köti be
a városszövetbe Nagyárpádot.

Kertváros keleti része Tüskésrét, mely Pécs egyik legnagyobb fejlesztési potenciálját magában foglaló
területe, ahol az elmúlt időszakban napelem park, szabadidőpark került kialakításra, és a város a közeljövőben
a településrész további rekreációs fókuszú fejlesztést tűzte ki célul.

Kertváros a tudatos várostervezésnek köszönhetően minden közfunkcióval, számos közterülettel, szolgáltató

központtal, kikapcsolódási lehetőséggel rendelkezik, azonban a városrészt vizsgálva nem haladhatunk el
amellett, hogy a felújított városrészi központot kivéve a közterületei gazdátlanok, a civil közösségek
szerveződése kezdetleges, a parkoló kapacitás sok alkalommal nem elégséges, és központi rendelőintézet
hiánya miatt a legtöbb orvosi vizsgálatra más városrészbe kell utazni.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:


A terület leértékelődésének megállítása: közterületek fejlesztése, egészségügyi rendszer részleges
fejlesztése.
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A területen a zöldfelület aránya közepes, azonban további parkosítási program szükséges a lakosság
bevonásával.







2.

Játszóterek fejlesztése, számuk növelése.

Sportolási helyszínek fejlesztése, számuk növelése.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
A közös identitás mellett a közösség fejlesztése szükséges.
A szolgáltatások elérhetőbbé tétele (egészségügyi stb.).

Közlekedési kapcsolatok fejlesztése (kerékpár, busz, autó).
Környezeti adottságok:

A terület a városrészben kialakított zöldfelületek mellett parkerdővel és tóval rendelkezik, amelyek az itt élők

kikapcsolódását hivatottak biztosítani. Mind a zöldfelületek, mind a parkerdő és a kapcsolódó tó fejlesztése
időszerű az elkövetkező időszakban, annak érdekében, hogy az eredeti kikapcsolódási funkcióját betölthesse.
Tekintettel arra, hogy Pécs legújabb részéről beszélünk, építészeti emlékekben nem bővelkedik, azonban az
északi részén számos ipari műemlék jellegű, a város számára fontos ingatlannal rendelkezik, melyek
hasznosítása mind a városrész, mind Pécs számára fontos.

. A központi és közösségi terek felújítása a városrész otthonos hangulatának megőrzése, valamint a városrész
lecsúszásának meggátolása érdekében kiemelt feladat.
3.

Kulturális erőforrások:

A városrész önálló közösségi házzal, főtérrel, rendezvényhelyszínnel rendelkezik, továbbá a város legnagyobb
mozija is Kertvárosban található. A közösségi életet erősíti a kertvárosi piac, valamint a vásár is.

Problémaként merül fel kulturális szempontból a városrésszel kapcsolatosan az önálló színház és
koncertterem hiánya. A helyieknek azonban nem csak a színházi, hanem más kulturális igényük kielégítése

érdekében is más városrészbe, elsősorban a Belvárosba kell menniük, ugyanis Kertváros kínálata nem
megfelelő 40 000 fő számára.
4.

Közszolgáltatások:

Az alapszolgáltatások mindegyike elérhető a városrészben, azonban önálló rendelőintézet nincs, valamint a
hivatalos ügyintézés is a Belvárosban koncentrálódik.
5.

Társadalom állapota:

A terület átlagos 3 500 fő/km²-es népsűrűsége alacsonynak mondható, azonban ez az átlag csalóka, hiszen
a Kertvárosként vizsgált terület magában foglal több ipari és zöld területet (Füzes, Tüskésrét) és falusias

jellegű városrészeket (Málom, Postavölgy, Nagyárpád) is. Azonban itt található a város legsűrűbben lakott
településrésze, Megyer is, a maga 14 420 fő/km²-es népsűrűségével.
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A városrész öregedési indexe átlagosnak mondható (1,21), ennek megfelelően a gazdaságilag aktív korú
népesség aránya 71%. A városrészben a diplomások aránya 19%, azaz elsősorban a középfokú vagy annál
alacsonyabb végzettség jellemző az itt élőkre.

Az elmúlt időszakban számos civil szerveződés indult a területen, azonban egységes városrészi koordinálásuk
még nem megoldott., A közeljövőben a cél, hogy ezek a szervezetek közösen, tervezetten tegyék a

közterületeket, közösségi házakat, közösségi tereket megfelelő állapotúvá, és valósítsanak meg programokat
annak érdekében, hogy a városrész ne kerüljön társadalmi válságba.
6.

Gazdaság helyzete:

A térszerkezeti bemutatásból jól kiolvasható, hogy nagy munkaerő igényű munkahelyek a városrész északi

részén találhatók, azonban az itt meglévő munkahelyek száma nem elegendő, ezért Kertváros számára is
kiemelt prioritást élvez a munkahelyteremtés, amelynek első és legfontosabb lépése lehet a Déli Ipari Park

befektetőkkel, vállalkozásokkal történő megtöltése. Fontos, hogy a betelepülő vállalatok, vállalkozások
hosszú távú perspektívát nyújtsanak és stabil gazdasági lábakon álljanak.

A városrész belső magjában elsősorban szolgáltatók és kereskedelmi egységek vannak, amelyek szintén nem
nyújtanak elegendő munkahelyet.

Annak érdekében, hogy a városrész ne kerüljön gazdasági és társadalmi válságba kiemelten fontos, hogy a
környezetében, területén új munkahelyek létesüljenek.

IX.
1.

Vasas
Térszerkezet specifikumai:

Vasas Pécstől északkeletre, Hird és Somogy között található, a 6-os számú főútról megközelíthető.
A bányatörténeti kutatások alapján Vasast nevezhetjük a mecseki szénbányászat bölcsőjének, hiszen már
1766-tól folyik területén a kitermelés. Az elmúlt évek kutatásai alátámasztották, hogy a kőszén kitermelése

előtt a területen vasérc is fellelhető volt, melynek megmunkálásból eredeztethető a településrész elnevezése
is.

A terület, melyet 1954-ben csatoltak Pécshez; Pécsbánya és Pécs-Kelet bányászkolóniához hasonló
fejlődésképet mutat, mely az ipari forradalommal párhuzamosan indult meg, és melynek prosperálása a
bányák bezárásával az 1990-es években szűnt meg.

A település a többi bányászkolóniához hasonlóan elsősorban a lakhatásra funkcionálva került kiépítésre,
melyből fakadóan a település nem rendelkezik jelenleg önálló közfunkciókkal, az ügyintézéshez Pécsre kell
utazni.
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A település sajátossága, hogy a bányászati cégek által létrehozott kolóniatelepek egymástól viszonylagosan

nagy távolságra találhatóak, azonban a fejlődési pályájuk hasonló. 1868-ban épült az első kolónia, Thommen

lakótelep (később Alsó Flóriántelep) néven, majd az egyes aknák mentén a település tovább bővült Felső

Flóriánteleppel, Wiesner-teleppel, és Licht-teleppel. A terület fejlődése hasonló a város más bányászmúlttal
rendelkező településrészeihez, azonban lakossága kevésbé cserélődött ki, és a Pécsről beköltöző lakosok is
elsősorban a tehetősebb rétegekből kerültek ki. A település közössége erős, ám fejlesztése elengedhetetlen.

Megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években szűnt meg, azonban Vasas része Pécs
közösségi közlekedésének.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:







2.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
A közszolgáltatások fejlesztése és bővítése szükségszerű.

A közös identitás mellett a közösség fejlesztése szükséges.
Közbiztonság fejlesztése szükséges.

Közösségi közlekedés fejlesztése, a kapcsolatok kiépítése a belső hálózattal elengedhetetlen.
A játszóterek, közösségi parkok, terek fejlesztése, bővítése szükséges.
Sportolási lehetőség megteremtése.
Környezeti adottságok:

A település egyedülálló környezetben fekszik, hegyekkel és erdőkkel körül ölelve, mely értékek védelme
fontos feladat, csakúgy, mint a bányászati emlékek megóvása, és új funkcióval történő megtöltése.

A település melletti tavon az elmúlt években alakítottak ki wakeboard pályát, mely jelentősen hozzájárulhat
a település népszerűségéhez, fejlődéséhez.
3.

Kulturális erőforrások:

A már bemutatott wakeboard pálya mellett a településrész közösségi házzal rendelkezik, valamint számos,

sikeresen és jól működő, partnerségre nyitott civil szervezet segíti a vasasiak életét. A civil szervezeteknek
köszönhetően, 2010-ben új üzemeltetőhöz került közösségi házban működik a Jó szerencsét Asszonyklub, a

Berze N. J. Népdalkar, a Bányászzenekar, melyek egytől egyig jelentős feladatokat látnak el a településrész
kulturális életében. Az aktív kulturális és közösségi élet támogatása és továbbfejlesztése Vasas kulturális és
társadalmi fennmaradásának, fejlődésének elsődleges kulcsa.
4.

Közszolgáltatások:

A településrészen iskola és óvoda működik, ám a többi közszolgáltatás elérése érdekében a helyieknek be
kell utazni Pécsre.
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5.

Társadalom állapota:

A városrészben kiemelkedően magas az inaktívak, illetve a munkanélküliek aránya, melynek

eredményeképpen Vasas egyre inkább ki van téve a szegregáció veszélyének. A helyi lakosok között magas
a fiatalok aránya, akik számára kiemelten fontos, hogy megfelelő oktatást, nevelést kapjanak, hogy a

munkaerőpiacon sikerrel tudják megállni a jövőben a helyüket. Ennek érdekében szükséges a helyi közösségi
ház folyamatos fejlesztése, valamint a lakossági igényeknek megfelelő képzések szervezése. A helyi lakosok
számára kapaszkodót és a közösségi élet fenntartását a helyi közösségi ház biztosítja, amelynek felújításával
a városrész társadalma új impulzust kaphat.
6.

Gazdaság helyzete:

A területen élő aktív korú lakosság munkalehetőségeit korábban a bányászat biztosította egészen az 1980-

as évek végéig. A bányászok kiszolgálására széles körű szolgáltató funkciók (iskola, óvoda, postahivatal stb.)
valamint a bányászathoz kötődő egyéb gazdasági funkciók a foglalkoztatottságot magas szinten tartották, a

megélhetést a helyiek számára biztosították. A bánya bezárásával 1990 után e funkciók szükségtelenné váltak
és leépültek. A bányászok elköltözésével a terület népességszáma is csökkent, amit nem kompenzált a
Pécsről beköltözők száma. A, magasabb jövedelmű lakosság mellett egyre inkább megjelentek az alacsony

jövedelemmel rendelkezők is, így egy szegregálódási folyamat indult meg a településrészen. Vasason nincs

munkalehetőség, ahogy a közeli Somogyon és Hirden is a gazdasági válság miatt lecsökkent a vállalkozások
száma. A helyi lakosságnak Pécs más városrészeiben kell munkát vállalnia.

X.
1.

Somogy
Térszerkezet specifikumai:

Somogy Mecsekszabolcs és Vasas között helyezkedik el Pécstől északkeletre, a 6-os számú főútról
megközelíthető.

Egykori bányásztelepülés, számos Pécsbányához, Vasashoz, Pécs-Kelethez hasonló problémával,
szegregátummal.

Somogy-bányatelep fejlesztését a bányatulajdonos DGT 1874-ben kezdte meg, majd 1892-ben és 1920-ban

újabb ütemekkel bővítette. A településhez tartozik a DGT által 1886-ban létesített Rücker-akna is. A
bányászati cég által létrehozott kolónia iskolával, húsfüstölővel, vendéglővel rendelkezett.

A városrész a bányabezárásnak és a várostól való elkülönülésének köszönhetően az elmúlt 30-40 évben
folyamatosan veszített a presztízséből, a lakosság kicserélődött, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező

társadalmi rétegek költöztek be, melyek sem a közösség fejlesztéséhez, sem a település belső
megújulásához nem járulnak hozzá. A városrészben kiemelkedően magas a 49 évesnél idősebbek és a nők,

valamint az elmúlt 10 évben a településre önkormányzati lakásba költözők aránya. Az itt élők nagyon alacsony
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összjövedelemből gazdálkodnak ezzel teret nyitva a feketegazdaság és a törvénnyel szembenálló
tevékenységek megsokszorozódásához.

A településrész azonban helyi identitással rendelkezik, melyben nagy szerepe van az iskolának és a közösségi

háznak, valamint a közösségi tereknek, melyek a szociális városrehabilitációs program keretében 2015-ben
megújultak. Ezekre az elemekre építve szükséges a területen a szociális városrehabilitációs programot
folytatni.

A város célja, hogy ezt a programot folytassa a területen, melynek köszönhetően a helyi társadalom Pécs
városszövetébe történő integrálása könnyebbé válhat.

A településrész megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években szűnt meg, azonban
Somogy része Pécs közösségi közlekedésének.

A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
-

Szegregátum, a szegregálódott területek felszámolása, a szociális városrehabilitációs programok
folytatása.

2.

Az óvoda és iskola tovább fejlesztése.

Az egészségügyi szolgáltatások rendszerének fejlesztése.
A szociális bérlakások felújításának folytatása.
Az úthálózat fejlesztése.

A közösségi közlekedési kapcsolatok javítása, összehangolása a városi kapcsolatokkal.
A közbiztonság fejlesztése.

Sportolási lehetőség megteremtése.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
A közös identitás mellett a közösség fejlesztése szükséges.
Környezeti adottságok:

A település egyedülálló környezetben fekszik, hegyekkel és erdőkkel körül ölelve, mely értékek védelme
fontos feladat, csakúgy, mint a bányászati emlékek megóvása, és új funkcióval történő megtöltése.
3.

Kulturális erőforrások:

2010-ben a településen lévő művelődési házat új üzemeltető vette át, melynek köszönhetően Somogy

kulturális élete fennmaradt, jelenleg varró- és szövőkör, a Jiu Jitsu Sport Klub, és tornászási lehetőség működik
a két telephelyen. A közösségi ház a szociális városrehabilitációs program keretében felújításra került.

Az aktív kulturális és közösségi élet támogatása és továbbfejlesztése Somogy kulturális és társadalmi

fennmaradásának, fejlődésének elsődleges kulcsa, melyhez kiváló alapot biztosítanak a területen az elmúlt
években megjelent civil szervezetek. A somogyi civil szerveződésekre az elkövetkező időszakban számos
feladat hárul.
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4.

Közszolgáltatások:

A településen iskola és óvoda működik, ám a többi közszolgáltatás elérése érdekében a helyieknek be kell

utazni Pécsre. A városrészből mind a gyermek és felnőtt háziorvos kapcsán a Keletivárosrészbe vagy Hirdre
kell utazni. A településrészben a védőnői szolgálat működik.
5.

Társadalom állapota:

A helyi társadalom bemutatásához Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Antiszegregációs tervének 2016ban felülvizsgált dokumentuma nyújtott kiemelt segítséget. Az Antiszegregációs tervhez készített kutatás

alapján kiemelkedően magas a 49-58 éves korosztály (19,5%) és a 65 év feletti nők aránya, és viszonylag
alacsony a területen élő gyermekek aránya (0-18 éves korosztály aránya mindössze 22,6%). A felnőtt korú
lakosság felülreprezentált a gyermekekhez és fiatalokhoz képest. A megkérdezett lakosság 50%-a az elmúlt
10 évben költözött a területre, ők jellemzően önkormányzati lakásban laknak. Magas a 8 általánosnál

kevesebb, illetve 8-10 osztályt végzettek aránya (54,4%, illetve az önkormányzati lakásokban élőknél 69,1%),

mely utal a telepen lévő munkanélküliség nagyságára is. A szakmunkás végzettségűek aránya is mindössze
27,5%. A 19-38 év közötti korosztályban meglepően magas arányt képviselnek a mindössze 8 általánost

végzettek (34,5%). Az aktív korú (15-64 év közötti) korosztálynak 31%-a áll alkalmazotti jogviszonyban. A

telepen 42,2%, illetve az önkormányzati lakásokban élők között 50,8% volt a munkanélküliek aránya. A 2014es önkormányzati segélyezési mutatókból kiindulva Somogy-bányatelepen az összlakosság száma 541 fő,
ebből 11,4% kap lakásfenntartási támogatást. Foglalkoztatást helyettesítő ellátásában 6,1% vesz részt,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 6,8% jut, rendszeres szociális segélyt pedig a lakosság 0,5%-a
kap. Összesen segélyezésben a terület lakosságának 24,9%-a részesül.

A fenti adatokból jól látható, hogy a városrészben a társadalom helyzete kritikus, a szociális városrehabilitáció

folytatása elengedhetetlen, mely mellett számos más munkaerő-piaci, társadalmi, közösségfejlesztési,
felzárkózási és egyéb program megvalósítása szükséges településrész fejlesztéséhez, az életszínvonal
emeléséhez.
6.

Gazdaság helyzete:

A területen élő aktív korú lakosság munkalehetőségeit az 1980-as évek végéig a bányászati tevékenység
biztosította. A bányászok kiszolgálására széles körű szolgáltató funkciók (iskola, óvoda, postahivatal stb.),
valamint a bányászathoz kötődő egyéb gazdasági funkciók a foglalkoztatottságot magas szinten tartották, a

megélhetést a helyiek számára biztosították. A bánya bezárásával 1990 után e funkciók szükségtelenné váltak
és leépültek. A bányászok elköltözésével a terület népességszáma is csökkent, a fogyasztóképes kereslet
helyett alacsony jövedelemmel rendelkezők költöztek a településrészbe egyre nagyobb számban.
Somogyban nincs munkalehetőség.

A városrészben tapasztalható gazdasági helyzet súlyosságát mutatja, hogy a segélyezésben részesültek
aránya 24,9%.
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A súlyos gazdasági és társadalmi válságban lévő városrész számára kiemelten fontos, hogy a közelében
és/vagy területén munkahelyek létesüljenek, képzés valósuljon meg az itt élők számára, melyek segítségével
megkezdődhet Somogy felzárkózása Pécs más területeihez.

XI.

Hird

1.

Térszerkezet specifikumai:

Hird a 6-os út mentén, Pécs történelmi belvárosától 10 km-re található. A településrész a török hódoltságtól

folyamatosan lakottnak számít, első gazdasági fellendülését az 1700-as évek végén érkező németajkú
lakosságnak köszönhette. 1977-ig önálló település volt.

A településrészen elsősorban a családi házas jelleg a meghatározó, mely a településhatáron jelentős
mezőgazdasági tevékenységgel párosul.

A városrészben azonban nem csak a mezőgazdaság bír nagy jelentőséggel, hanem az ipari tevékenység is
jelen volt és van Hird életében, hiszen itt egykor kenderfonó gyár, cement gyár működött.

A település megközelíthetősége a 6-os számú főút miatt kiváló, Hird ennek köszönhetően helyi és távolsági
busszal is megközelíthető.

A település a felhagyott ipari múltnak köszönhetően üres ingatlanokkal rendelkezik, melyek funkcióval
történő megtöltése elsődleges feladat, csakúgy, mint a helyi közösségi élet fejlesztése.
A városrész problémái térszerkezeti szempontból, elvégzendő feladatok:
2.

Közösségi, kikapcsolódási és szolgáltatói funkciók fejlesztése elengedhetetlen.
A közös identitás mellett a közösség fejlesztése szükséges.
Sportolási lehetőség megteremtése.

Közösségi terek, játszóterek kialakítása.
Környezeti adottságok:

A településrész sík területen a Mecsek lábától délre fekszik, területét elsősorban mezőgazdasági terület veszi
körül.

A településrészen védendő emlékként kell tekinteni a volt szövőgyár épületére, melynek új funkciót kell
találni.
3.

Kulturális erőforrások:

A településrész saját közösségi házzal rendelkezik, melynek fejlesztése elengedhetetlen a közösség fejlődése
érdekében. A közösségi házban biztosíthatók a felzárkózáshoz szükséges képzések, rendezvények,
események, oktatási feltételek.

44

4.

Közszolgáltatások:

A városrész gyermekei helyben járhatnak óvodába, azonban általános iskolába, már Somogyba kell járniuk a

diákoknak. A településrész gyermek és felnőtt háziorvossal, valamint állatorvossal rendelkezik, melynek
köszönhetően a három, városmagtól elkülönülő városrész közül a legellátottabbnak számít egészségügyi
szolgáltatások tekintetében.
5.

Társadalom állapota:

A városrészben kiemelkedően magas az inaktívak, illetve a munkanélküliek aránya, ennek eredményeképpen
Hird egyre inkább ki van téve a szegregáció veszélyének, melynek kedvez a Hirdet jellemző elöregedő lakás

és házszerkezet. A helyi lakosok számára kapaszkodót és közösségi élet fenntartását a helyi közösségi ház
biztosít, amelynek felújításával a városrész társadalma új impulzust kaphat.
6.

Gazdaság helyzete:

A településrészen az 1990-es évekig kenderfonó üzem, BVM beton előregyártó üzem, valamint cementgyár

is működött, majd ezek rendszerváltást követő felszámolása után egy rövid ideig az UNO kerékpárgyár
termelt Hirden. A városrész kapcsán elmondható, hogy a városmagi településrészekhez képest a
vállalkozások száma jelentősen alacsonyabb, valamint a szolgáltató szektora is jóval elmarad a belső
területekétől. A település aktív korú lakosai a városban dolgoznak, a munkanélküli népesség számára a
városrész nem tud munkalehetőséget biztosítani.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
A PHK és a HACS a HKFS kidolgozása során a lehető legnagyobb mértékű megalapozottságra törekedett,

melynek érdekében Pécs vonatkozásában minden, az elmúlt 6 évben keletkezett stratégiai dokumentum,
jelentősebb kutatás, tanulmány elemzésre került, azok eredményei egymásra épülően beépítésre kerültek a
stratégiába. A HKFS elkészítésének módja fejezetben bemutatásra került, hogy a stratégia alapjául a város
által az elmúlt időszakban készített tanulmányok szolgálnak, melyek a következők:
-

Városfejlesztési Koncepció: a közép- és hosszú távú tervezés alapja, Pécs fejlesztési víziója 2030-ig;
alapvetően nem az uniós források és a rendelkezésre álló keretek, hanem a szükségletek alapján

kidolgozott dokumentum (hosszú távú jövőkép megfogalmazása alapvetően az átfogó és stratégiai
fejlesztési célok meghatározása mentén, valamint operatív célokat is kijelöl).
-

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS): a Koncepcióhoz képest lényegesen részletezettebb, a
konkrét fejlesztési jellegű beavatkozásokat is tartalmazza a középtávú stratégiai célok megvalósítása
érdekében, a célokat és a beavatkozásokat már városrészi szinten értelmezi.

-

Integrált Területi Program (ITP): az aktuális fejlesztési források felhasználásának az alapja, amely a konkrét

projektek formájában fogalmazza meg Pécs fejlesztési szükségleteit és a rendelkezésre álló fejlesztési
lehetőségeket.
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A HKFS készítése során további dokumentumok is felhasználásra kerültek a célrendszer további
specifikációja érdekében:
1.

Városrészi és szakmai tanulmányok: A korábban készített gazdasági, városrészi (Belváros.Like, Folytassa

Uránváros), innovációs (Tudásmenedzsment stratégia) tanulmányokban szereplő fejlesztési célok

beépítésre kerültek a HKFS-be. A beépítés során kiemelt figyelmet fordítottak a készítők arra, hogy a
célok csak a pályázati felhívásban megfogalmazottak mentén épüljenek be a stratégiába.

2.

Városi, városrészi kutatások, felmérések eredményei: Pécs az elkészült stratégiai dokumentumok
alapján egész városra vonatkozó, majd később azt tovább specifikálva, városrészi felméréseket készített,

melyekre összesen több, mint 10 000 válasz érkezett. A társadalmilag így kialakított és egyben
megerősített célrendszer a pályázati felhívásban megfogalmazottak mentén épült be a stratégiába. A

városrészi kutatások mellett a HKFS a korábbi szociális városrehabilitációs kutatások eredményét is
tükrözi.

3.

Városrészi fórumok, már megvalósult közösségfejlesztési akciók: Pécs a szociális városrehabilitációs

projektek és azok előkészítése, valamint a Peer Gynt és a helyi gazdaságfejlesztést célul kitűző
nemzetközi projektek megvalósítása során számos tapasztalatot szerezett az egyes városrészek
problémáiról, az itt élők és dolgozók szándékairól, mely véleményeket a HACS beépítette a HKFS-be.

A fenti tervelőzmények mellett a HKFS készítése során a PHK és a HACS figyelembe vette Pécs Megyei Jogú
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 című (a továbbiakban: HEP), legutóbb 2016 tavaszán
felülvizsgált

dokumentumban

megfogalmazott

szükséges

beavatkozási

területeket,

célokat

és

intézkedéseket. A HEP mellett szintén figyelembevételre került a város 2016 tavaszán felülvizsgált
Antiszegregációs terve, melyből az érintett területekre vonatkozó javaslatokat szintén beépítették a HKFSbe.

A stratégia teljes mértékű szinergia hatás elérése érdekében nem csak a már meglévő tanulmányokra épít,
hanem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a HKFS ténylegesen biztosítsa a település gazdasági és környezeti

fejlődését, valamint a befogadást támogató programok, szolgáltatások kiépítését is, melyekre már az elmúlt
időszakban is számos kedvező eredményeket hozó kezdeményezés indult, mint például:
-

TDM: Az Irány Pécs Kft., mint a város turisztikai szervezete számos civil kezdeményezést támogat
rendezvényszervezési

és

marketing

szempontból

(megjelenés

biztosítása,

segítség

a

rendezvényidőpontok koordinálásában stb.). Az Irány Pécs Kft. a civil szervezetek támogatásán kívül

ellátja a helyi vállalkozók integrálását is, hiszen a szálláskínálatban történő megjelenés koordinációja

mellett segíti a helyi termékek piacra kerülését is. Ennek kiváló példája a TOP-6.1.4 forrásból

megvalósult új Információs Pont, ahol egy helyen jelennek meg a helyi termékek és a város teljes
turisztikai kínálata.
-

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: Pécs város turisztikai és kulturális infrastruktúrájáért felelős
szervezetként segíti a civil szervezeteket a rendezvényeik megvalósításában, azok hirdetésben, és

gyakran a helyszín biztosításában is. A legkiemelkedőbb példa a civil szervezetek segítésére a ZSÖK
Kft. részéről az elmúlt években minden alkalommal kiírásra kerülő civil pályázat, amelyben 8

46

szervezet részére biztosítanak ingyenes teremhasználatot a Kodály Központ konferencia és
koncerttermeiben.
-

Önkormányzati tulajdonú parkok haszonbérletbe adása: Pécs városa 2010-től kezdve kiemelten
támogatta a civil kezdeményezéseket, melynek keretében több park, közterület is civil kezelésbe

került, ilyen többek között a Melinda Park Kertvárosban, ahol egy pályázat keretében a közösségi
ház (KÉK-Zöld Iroda) is felújításra került. A város a kertvárosihoz hasonló mintaprojektet valósított
meg a Balokány ligetben, ahol a pályázat keretében elkészült közösségi ház és a park üzemeltetését

is a Balokány Ligetért Egyesület látja el. A két példa és az ezeken keresztül szerzett tapasztalatok

kiváló háttéranyagként szolgálnak a HKFS hasonló jellegű céljaihoz, és azokhoz kapcsolódó
felhívások kialakításához.
-

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérletbe adása: Pécs Megyei Jogú Város

Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 2010-től kezdve két
programot hirdetett meg a Belvárosban üresen álló ingatlanok civil hasznosítása érdekében,

melynek keretében a városrészben több mint 10 ingatlanban valósulhattak meg az új bérlők
programjai, többek között veteránautó kiállítás, a Mecsek élőhelyének bemutatása, filmtörténeti
múzeum stb.

Az elmúlt években a fenti civil és városi együttműködések mellett kiemelt hangsúlyt kaptak a közművelődési
együttműködések is, melynek jogi alapját az 1997. évi CXL. törvény 77. § alapján készült önkormányzati
közművelődési rendelet képezi (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2002. (II.15.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól). A 1997. évi CXL. törvényben

meghatározott, el nem látott közművelődési feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat
közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet. A közművelődési megállapodás
célja az önkormányzati intézmények által valamilyen okból optimálisan el nem látható kötelező
közművelődési feladat vagy feladat együttes garantált és szakszerű megvalósítása jogi személy vagy

magánszemély közreműködésével. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg 15 szervezettel van

közművelődési megállapodása 2017. december 31-ig. A megállapodások magas száma mutatja, hogy a város
nyitott és befogadó a civil szervezetekkel történő együttműködésre, valamint, hogy e szervezetek is keresik
azokat a feladatokat, pontokat, amelyben a város segítségére lehetnek. A HACS a város és a
közművelődésben résztvevő civil szervezetek tapasztalatait egyaránt beépítette a HKFS-be.

A civil szolgáltatások, programok, rendezvények segítése mellett Pécs városa a TOP-6.8.2-15 felhívás
segítségével megkezdte a járási foglalkoztatási paktum megvalósítását, melynek eredményeképpen a
pályázó reményei szerint a kijelölt krízisterületen élők minél nagyobb számban visszakerülhetnek a

munkaerőpiacra, melyet követően közvetett és közvetlen módon is hozzájárulhatnak a helyi közösség,
gazdaság fejlődéséhez.

A HKFS készítése során a HACS mindegyik Pécset és környezetét érintő dokumentum célrendszerét

áttekintette, csakúgy, mint a 2010 után megvalósult társadalmi, civil együttműködések, a lezajlott kutatások
jelentéseit, az elmúlt években városi támogatással megvalósult közösségfejlesztő programok eredményeit.
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A kutatások, jelentések, dokumentumok áttekintése után a stratégiát a HACS úgy alakította ki, hogy azok a

fentebb említett tanulmányok célrendszereit tükrözzék, az azokban rejlő közösségi együttműködéseket
felerősítsék, kiegészítsék a város TOP-6. prioritásból megvalósuló fejlesztéseit.

A HACS a HKFS előkészítése során figyelembe véve Pécs TOP-6. prioritásból megvalósuló fejlesztéseit, a tervi

előzmények célkitűzéseit, a számos együttműködési tapasztalatot, valamint a lakossági igényeket az alábbi
fejlesztési területeket azonosította:
1.

A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése

A közösségfejlesztés egyik alapfeltétele a közösségi terek megléte, kialakítása. Számos pécsi városrészben,

ahogy azt a HKFS kidolgozásához készített helyzetértékelés is alátámasztja, hiányoznak, vagy csak
részlegesen állnak rendelkezésre a közösségek működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek. A HKFS-

ben ezért kiemelt célként szerepel, hogy az egyes városrészek központi terei, közösségi házai, játszóterei
megújulhassanak, hiszen e helyszíneken indulhat meg legnagyobb eséllyel a helyi társadalom, a vállalkozói

szektor és a civil szféra közötti eredményes párbeszéd és közös jövőkép kiépítése, helyi közösségek alakulása
és tartós működése.
2.

Összefogáson alapuló közösségfejlesztés rendezvények, események szervezése

A HKFS célja, hogy a helyi, városrészi közösségek szorosabb együttműködésben, közösen határozzák meg a
fejlesztési igényeiket, szükségleteiket, a beavatkozások közösségi egyetértésen alapuljanak. A közösségek

fejlesztése legkönnyebben rendezvények, események keretében érhető el, E stratégiai elemek kiemelt
szerepet töltenek be a HKFS-ben, hiszen ezen alkalmak kínálják a legnagyobb lehetőséget a célcsoportok

megszólítására, a párbeszéd megkezdésére. A rendezvények, események az egyes városrészek igényeinek

megfelelően kell, hogy szerveződjenek, előkészített tematika alapján. A lakossági, közösségi rendezvények
szervezése mellet olyan nem formális közösségfejlesztő foglalkozások megvalósítását is célul tűzte ki a HKFS,

melyek keretében a környezeti nevelés, tudatos életvitel és az értékek megőrzése és hasznosítása kap
kiemelt szerepet.
3.

Helyi gazdaság fejlesztése a helyi erőforrásokra (környezetei és tudás) és civil szervezetekre
támaszkodva

A HKFS célja, hogy a civil, önkormányzati és üzleti szektor összhangját megteremtse a helyi közösségi
fejlesztések esetében, közvetetten a helyi gazdaság fejlesztése érdekében. A stratégia végrehajtásával
szembeni elvárás, hogy a helyi szereplők a meglévő tudás, valamint a természeti és egyéb erőforrásokra

támaszkodva olyan projekteket valósítsanak meg, amelyek közösségfejlesztésen keresztül hozzájárulhatnak
a későbbi gazdasági sikerek eléréséhez. A TOP prioritásokhoz igazítva a HKFS megvalósítása közvetett

módon járulhat hozzá a gazdaságfejlesztéshez, a helyi gazdaság fejlődéséhez: a közösség keretében, a
közösségi működés során a közösség tagjai olyan non formális és informális tanulási folyamatban vesznek
részt, melynek során fejlődnek munkavállalói, valamint személyes és társas kompetenciáik.
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3.3 SWOT

A tervezési előzmények, kutatások, valamint a helyzetfeltáró részelemzések alapján a HACS a SWOT-ot az
alábbiak szerint építette fel:
1.

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése: A tényezők

városrészenként kerülnek bemutatásra, melynek célja, hogy már a SWOT során egyértelműen
meghatározottak legyenek azok az erőforrások és feladatok, problémakörök, amelyekre a HKFS

2.
3.

4.
I.

reflektálni kíván.

Városrészi összefoglalók: A feltárt erősségek, gyengeségek alapján a célok kijelölése.

A városrész elemzések alapján a városrészi stratégia, SWOT mátrix kidolgozása a HKFS útmutató
alapján.

Összegzés: a teljes akcióterületet lefedő stratégiai irányvonalak meghatározása.
Belváros

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Egyedülálló kulturális

Belső gyengeségek
-

infrastruktúra

-

Közigazgatási központ

-

Unikális turisztikai kínálat,

A városrész zöld

területeinek alacsony száma,

A városi lakosság elsődleges

azok nem megfelelő

találkozási pontja

kihasználtsága
-

Belváros

A városrész fő utcáinak nem
teljes körű kihasználtsága

szerepkör
-

A városrész elöregedése

Közösségfejlesztő akciók,
terek hiánya

-

Infrastrukturális problémák a
vízelvezetés kapcsán

-

Üres, funkció nélkül álló
ingatlanok

Külső lehetőségek
-

Külső veszélyek

Turisztikai fejlesztések

-

Közlekedésfejlesztés

-

Egyetemi fejlesztések

A kereskedelmi egyensúly
felborulása

A vendégek elmaradása

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész, mint Pécs történelmi városmagja számos turisztikai és történelmi értéket hordoz magában, így

az idegenforgalom elsőszámú célpontja. Emellett azonban szükséges a városrész kereskedelmi
rendszerének fejlesztése, az ingatlanállomány hasznosítása, a helyi közösség fejlesztése is, hiszen csak ezek
megvalósítása esetén válhat a Belváros Pécs jól működő centrumává.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
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Belső

Belváros

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

A városrész folyamatos fejlődése az

A városrész fejlesztése érdekében

azaz mind a turizmus, mind a város

minden városi lakos számára, mely az

állandó fejlesztésekkel fenntartható,
Külső

lehetőségek

központi szerepét tovább kell erősíteni,
melyek

mellett

közigazgatási

megerősítése is.

szükséges

központ

a

szerep

szükséges a Belváros vonzóvá tétele
üres

ingatlanok

kihasználásával,

közösségfejlesztéssel megoldható. A
városi lakosság történelmi belvárosba
történő visszacsalogatásán keresztül
fejlődhet

a

helyi

kereskedelem,

megállítva a szektorban tapasztalható
negatív trendeket.
Védekező stratégia:

Külső

veszélyek

Elkerülő stratégia:

A városrész esetében kiemelt cél, hogy

A

kerüljön az idegenforgalmi és a helyi

fejlesztések

folyamatos fejlesztéssel fenntartásra

érdeklődés. Szintén kiemelt cél, hogy a
megközelíthetősége

folyamatosan

javuljon, mely célok elsősorban a TOP-

6-os prioritás pénzügyi forrásaival
biztosíthatók.

Belváros

esetében

kiemelten

TOP-6.

prioritásba

figyelmet kell fordítani arra, hogy a
tartozó

a

projektek

azokat

megerősítve

kiegészítésein,

kerüljenek

megvalósításra, így elkerülve az azonos
célterületek fejlesztését, de törekedve
a gyengeségek kiküszöbölésére.

Összegzés:
A Belváros tekintetében kiemelten fontos, hogy centrum szerepét megtartsa, ezért közösségfejlesztő
rendezvényekre, közösségi helyszínekre van szükség, valamint a kiskereskedők és a helyi termékek
támogatására, mely beavatkozások a helyi kereskedelem és gazdaság fejlesztését célozzák.
II.

Egyetemváros

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése
Belső erősségek
-

Egyedülálló egyetemi

Belső gyengeségek
-

infrastruktúra
-

területeinek alacsony száma,

Egyedülálló egészségügyi

azok nem megfelelő

infrastruktúra.
Egyetemváros

A városrész zöld

kihasználtsága
-

Alacsony parkolási kapacitás
Közösségfejlesztő akciók,
terek hiánya

Külső lehetőségek:
-

Egyetemi fejlesztések
Közlekedésfejlesztés

Külső veszélyek:
-

A diákok számának
csökkenése
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Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész, mint Pécs egyik oktatási és egészügyi központja esetében elsősorban a környezeti,
infrastrukturális és környezeti háttér rendezése szükséges, annak érdekében, hogy az itt működő
intézményekbe érkezők minél komfortosabban érezzék magukat.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Egyetemváros

A
Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrész

egyetemistákra
megszervezni,
fejlesztések

kulturális

életét

építve

bevonva

megvalósításába is.

őket

az

kell

a

előkészítésébe,

A

városrész

zöldfelületének

alacsonyszámú

fejlesztésével,

a

zöldfelületek aranyának növelésével
biztosítható, hogy a területen minél

több közösségi rendezvény, esemény
valósuljon meg, amelyek segítségével

Egyetemváros minden külső és helyi
elvárásnak megfelelhet.
Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

Az egyetemi fejlesztések, valamint a

A városrész a TOP-6. és a Modern

a

forrásaiból

közlekedés fejlesztése a TOP-6., illetve
Külső

veszélyek

Modern

Városok

projektek,

programok forrásából biztosíthatók.

Városok

projektek,

programok

jelentős

fejlesztések

részese lehet a közeljövőben, melyek
mellett a közösségi fejlesztéseket, azok
teljes

körű

megvalósítani.
kiegészítő

kiegészítéseként

megakadályozható
csökkenés.

A

kell

párhuzamos

fejlesztésekkel

a

diákszám

Összegzés:
A városrész, mint Pécs egyik oktatási és egészügyi központja számos erősséggel és lehetőséggel rendelkezik,

melyek közül a HKFS elsősorban a városi és egyetemi fejlesztések kiegészítéseként megvalósuló
közösségfejlesztést és zöldterületi akciókat tűzi zászlajára annak érdekében, hogy a diákok száma ne
csökkenhessen a külső környezet és gyenge szolgáltatási háttér miatt.
III.

Uránváros

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
Uránváros

-

Kiváló urbanisztikai
adottságok

Belső gyengeségek
-

Zöldfelületek aránya

alacsony, elhanyagolt

51

-

Meglévő közszolgáltatások

-

Kiváló közlekedési

-

kapcsolatok
-

Átalakuló lakosságszerkezet

alacsony

Külső lehetőségek
-

Külső veszélyek

Közlekedésfejlesztés

-

Csapadékvíz elvezetés

-

fejlesztése
-

Közösségi funkciók és

közösségfejlesztés szintje

(fiatalok előtérbe kerülése)
-

Közterületek elhanyagoltak

Fejlesztések elmaradása
A kedvező társadalmi
trendek megállása,

Gazdasági fejlesztések (piac)

visszafejlődése (a fiatalok

Zöldterületek fejlesztése

városrészbe költözése leáll
stb.)

Összefoglaló a városrész kapcsán:
Uránváros kiemelt erőssége, hogy urbanisztikai szempontból kiválóan megtervezett. A beavatkozások
esetében az évek során keletkezett problémák kiiktatására, valamint a közösségi területek fejlesztésére kell

kiemelt figyelmet fordítani annak érdekében, hogy a városrészben megindult kedvező demográfiai
folyamatok tovább folytatódhassanak.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Uránváros

Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt

A városrészben a meglévő zöldfelület,

szerkezetre

szükséges a közösség fejlesztése, mely

kell fordítani a változó demográfiai
közösségfejlesztésre,
kiváló

szerkezeti

épülő

a

városrész

felépítésére

kiépített belső kapcsolatrendszerére.

Külső

veszélyek:

és

valamint közterületek fejlesztésével
során a meglévő területek parkosítását,

gondozását, játszóterek fejlesztését,
sportpályák

építését,

korszerűsítését kell végrehajtani.

illetve

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra,

közeljövőben,

biztosítható

a

helyi

közlekedés,

egészségügyi

gazdasági fejlesztés.

és

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
Uránvárosban a HKFS megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségi terek fejlesztésére, a
közösségfejlesztő rendezvények szervezésére.
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IV.

Nyugati városrész

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Nyugati városrész

Belső erősségek
-

Belső gyengeségek

Folyamatosan növekvő

-

lakosságszám
-

-

Minden igényt kielégítő

-

kereskedelmi zóna
-

Közösségi terek hiánya

Közlekedési problémák

(észak déli átjárhatóság,

Természeti környezet

közösségi közlekedés,

egyedülállósága
-

Hiányos szolgáltatások

kerékpáros közlekedés)

Kedvező demográfiai

trendek (fiatalok, családok
beköltözése stb.)
-

Kedvező társadalmi trendek
(magas átlagkereset)
Külső lehetőségek

-

Külső veszélyek

Közlekedésfejlesztés

-

Intézményfejlesztés

-

Csapadékvíz elvezetés

A fejlesztések elmaradása
A kedvező társadalmi
trendek megállása,

megoldása, fejlesztése

visszafejlődése

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész erőssége, hogy az egykori önálló települések magját használva, fiatalos, modern, kertes városrész
képét kelti, melynek a kereskedelmi ellátottsága a 6-os úttól délre elhelyezkedő szuper- és hipermarketeknek
köszönhetően teljes mértékben egyedülálló. A városrész esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségi
élet megteremtésének lehetőségére, az ehhez szükséges terek kialakítására.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Nyugati városrész

Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kell

A

kapcsolódóan

közösség fejlesztése, mely során a

fordítani a közösségépítésre, az ehhez
közösségi

kialakítására.

terek

városrészben

létrehozandó

közterületek fejlesztésével szükséges a
kialakítandó

területek,

gondozását,

játszóterek fejlesztését és sportpályák

építését, illetve korszerűsítését kell
végrehajtani.

Külső

veszélyek

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP 6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra és gazdasági fejlesztés.

közeljövőben,

biztosítható

a

helyi

közlekedés,

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a
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közösségi fejlesztéseket azok teljes

körű

kiegészítéseként

kell

megvalósítani.

Összegzés:
A Nyugati városrészben a HKFS megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségi terek
kialakítására, fejlesztésére, a közösségfejlesztő rendezvények szervezésére.
V.

Mecsek

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Belső gyengeségek

A természet közelsége

-

Az itt élők a gazdag, illetve

illetve a meglévők

gazdagabb társadalmi

elhanyagoltsága

csoportokhoz tartoznak
-

-

Turisztikai attrakciók a

rendezetlensége

legnagyobb számban

-

Külső veszélyek

A csapadékvíz elvezető

-

infrastruktúra fejlesztése
-

A sport infrastruktúra
elhanyagolt állapota

Külső lehetőségek
-

A turisztikai területek
környezetének

Belváros után itt találhatók a
Mecsek

Közösségi terek hiánya,

-

Közlekedésfejlesztés

A fejlesztések elmaradása
A kedvező társadalmi
trendek megállása,

A Misina-tető turisztikai

visszafejlődése

fejlesztése

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész kapcsán kiemelt feladat az építési szabályozás betartatása, valamint a szükséges
természetvédelmi, infrastrukturális és turisztikai fejlesztések megvalósítása. A városrész esetében a
természetvédelmi,

sport

és

turisztikai

infrastruktúra

fejlesztésén

keresztül

lehetséges

a

közösségfejlesztéshez szükséges terek megteremtése. Tekintettel arra, hogy a városrész Pécs elsőszámú

kirándulási célpontja a közösségi területek fejlesztésénél törekedni kell arra, hogy ne csak a városrész
lakóinak, hanem a teljes város lakosságának igényeit ki tudja elégíteni.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Mecsek

Külső

lehetőségek

Belső

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kell
fordítani a közösségépítésre, ehhez

A

városrészben

a

fejlesztendő

közterületek felújításával szükséges a
közösségfejlesztés,

mely

során

a
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kapcsolódóan

közösségi

kialakítására.

terek

kialakítandó területek, gondozását, a

játszóterek fejlesztését és sportpályák

építését, illetve korszerűsítését kell
végrehajtani

Külső

veszélyek

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6.prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése.

közeljövőben,

biztosítható

a

helyi

közlekedés,

fejlesztések

részese

melyek

lehet

a

mellett

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
A városrészben tervezett turisztikai, természetvédelmi és infrastrukturális fejlesztések mellett a HKFS

keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi lakosok közösségi életmódhoz szükséges tereinek
fejlesztésére, a kapcsolódó rendezvények megtartására. A helyi lakosság mellett a városrészt a teljes városi

érdekrendszer mentén is szükséges a HKFS-ből fejleszteni, hiszen a Mecsek és az itt található természeti
értékek ma Pécs első számú kirándulási célpontjának számítanak.
VI.

Pécsbánya

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Természeti értékek és
erőforrások

-

Gazdag ingatlanállomány

Belső gyengeségek
-

Megkezdődött szociális

Meglévő szegregátum;

Magas munkanélküliség
A természeti értékek

védelme és rekultivációja

városrehabilitáció

várat magára
-

Nem megfelelő
közbiztonság

Pécsbánya

Külső lehetőségek
-

Szociális városrehabilitáció
folytatása

-

Közlekedésfejlesztés

Munkaügyi programok

Infrastruktúra fejlesztés

Külső veszélyek
-

A fejlesztések elmaradása

A szegregátum növekedése,
a területen a re/integrációs
folyamat megáll

(csapadékvíz elvezetés
megoldása stb.)

Összefoglaló a városrész kapcsán:
Pécsbánya a város egyik krízisterülete, ahol a problémák (munkanélküliség, demográfiai problémák,

társadalmi leszakadás, üres ingatlanállomány) kezelése érdekében 2013-ban megindult a szociális

55

városrehabilitációs program, mely a TOP-6. prioritás terhére az elkövetkező években is folytatásra kerül. A
városrész esetében kiemelt cél, hogy a megkezdődött beavatkozások mellett olyan közösségfejlesztési

akciók kerüljenek végrehajtásra, amelyek nemcsak társadalmi felzárkózási szempontból (képzési és
közösségfejlesztő programok), hanem gazdaságilag is segítsék az itt élőket a meglevő erőforrásokra
támaszkodva.

Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Pécsbánya

A
Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrészben

programokat

olyan

kell

közösségi

végrehajtani,

amelyek felhasználják az itt fellelhető
természeti és emberi erőforrásokat,

illetve a közösség fejlődését, továbbá a
páratlan természeti értékek védelmét

A

városrész

társadalmának

felzárkózása érdekében a közösségi
terek, és azokhoz tartozó képzési
infrastruktúra
feladat.

fejlesztése

kiemelt

egyaránt szolgálják.

Külső

veszélyek

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP 6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése, valamint a

közeljövőben,

biztosítható a helyi közlekedés és

szociális városrehabilitáció folytatása.

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
Pécsbánya esetében a HKFS megvalósítása során kiemelten törekedni kell arra, hogy minél nagyobb

lakosságszám bevonásával valósulhassanak meg az akciók, rendezvények, valamint, hogy a fejlesztés során
a helyi erőforrások bevonása is megtörténjen.
VII.

Pécs-Kelet

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek:
Pécs-Kelet

Természeti értékek és
erőforrások

-

Megkezdődött szociális

Belső gyengeségek:
-

városrehabilitáció
-

Meglévő szegregátumok
Magas munkanélküliség
A természeti értékek

védelme és rekultivációja

Ipari területek megléte.

várat magára
-

Közbiztonsági problémák
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-

A szociális bérlakásállomány
nem megfelelő állapota

-

A városrész nem kielégítő
kapcsolata a többi
városrésszel

Külső lehetőségek:

Külső veszélyek:

Szociális városrehabilitáció

-

-

folytatása

-

Közlekedésfejlesztés

-

A szegregátumok
növekedése

Munkaügyi programok

-

A fejlesztések elmaradása

Infrastruktúra fejlesztés

-

(csapadékvíz elvezetés stb.)
Iparfejlesztés,

-

munkahelyteremtés

Összefoglaló a városrész kapcsán:
Pécs-Kelet az egykori bányászmúltja és a 80-as években megkezdődött társadalmi átalakulás követében

számos krízisterülettel rendelkezik, mely településrészeken 2013-ban megkezdődtek a szociális
városrehabilitációs programok, melyek folytatása a TOP-6. prioritás keretében az elkövetkező években is

biztosított. A városrész esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a jelenleg szegregáció
szempontjából nem érintett területein olyan közösségfejlesztés kerüljön végrehajtásra, amelynek

következtében az ott lakókat nem veszélyezteti a társadalmi lecsúszás, és szorosabban integrálásra kerülnek
mind a munkaerőpiacra, mind a város társadalmi szövetébe.
Városrészi stratégia: SWOT mátrix:
Belső

Pécs-Kelet

A
Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrészben

programokat

olyan

kell

közösségi

végrehajtani,

amelyek felhasználják az itt fellelhető
természeti és emberi erőforrásokat,

illetve a helyi közösség fejlődését
szolgálják. A városrészben támogatni
kell

a

már

meglévő

kezdeményezések folytatását.

Külső

veszélyek

A

városrész

társadalmának

felzárkózása érdekében a közösségi
terek, és az azokhoz tartozó képzési
infrastruktúra
feladat.

fejlesztése

kiemelt

civil

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése, valamint a

közeljövőben,

biztosítható a helyi közlekedés és
szociális városrehabilitáció folytatása.

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
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körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
Pécs-Kelet esetében a HKFS megvalósítása során kiemelten törekedni kell arra, hogy minél nagyobb
lakosságszám bevonásával valósulhassanak meg az akciók, rendezvények, valamint a fejlesztések során
minél nagyobb számú és minél sokoldalúbb közösségi terek jöjjenek létre, amelyek alkalmasak minden
célcsoport kiszolgálására a legkisebbektől a legidősebbekig.
VIII.

Kertváros

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Belső gyengeségek

Vegyes szerkezetű,

-

városrész

-

közterület

-

(közösségi közlekedés,

-

Alacsony, megfizethető

-

tudatosan tervezett
-

funkció nélküli állapota

Számos használható
Jó közlekedési kapcsolatok

ingatlanárak
Kertváros

-

Közlekedésfejlesztés

Infrastruktúra fejlesztés

(utak, csapadékvíz elvezetés)
-

Egészségügyi fejlesztés

A játszóterek nem megfelelő
állapota

A közösségi programok
alacsony száma

-

A sport infrastruktúra hiánya
A közösségi szerveződések
alacsony szintje.

Külső lehetőségek
-

A zöldfelületek gyenge
minősége

autópálya közelsége stb.)
-

Közterületek elhanyagolt,

Külső veszélyek
-

A fejlesztések elmaradása
Részben megvalósuló
fejlesztések

(rendelőintézetek)
-

iskola, óvoda és bölcsőde
fejlesztés

-

Turisztikai és

természetvédelmi

fejlesztések (Tüskésrét)
-

Iparfejlesztés

Összefoglaló a városrész kapcsán:
Pécs legnépesebb településrésze esetében kiemelt feladat, hogy a lakóközösségek újra magukénak érezzek
a városrészt. Ennek érdekében szükséges a közterületek fejlesztése, rendezvények megvalósítása, a sport és

a kapcsolódó egészségvédelmi infrastruktúra kialakítása, parkosítások végrehajtása. A fejlesztéseket csak a
helyi civil egyesületek bevonásával lehet végrehajtani.
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Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Kertváros

Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt

A

tematikus

fejlesztésével szükséges a közösség

kell

fordítani

a

közösségi

(rendezvényszervezés,

terek

fejlesztésére

parkosítások,

sport infrastruktúra stb.), valamint a
változó demográfia szerkezetre épülő
közösségfejlesztésre.

Külső

veszélyek

városrészben

a

meglévő

zöldfelületek, valamint közterületek

fejlesztése, mely során a meglévő
területek

parkosítását,

gondozását,

játszóterek fejlesztését és sportpályák

építését, illetve korszerűsítését kell
végrehajtani.

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra,

közeljövőben,

biztosítható

a

helyi

közlekedés,

egészségügyi

gazdasági fejlesztés.

és

fejlesztések

részese

melyek

lehet

a

mellett

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
A HKFS megvalósítása során Kertvárosban kiemelt cél, hogy minél nagyobb számban sikerüljön a lakosság

igényeit kiszolgálni. Kiemelten fontos, hogy a területen olyan tematikus programok valósuljanak meg,
amelyek fókuszba helyezik a közösségépítést, a közösségi rendezvényeket.
IX.

Vasas

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Természeti értékek megléte

Belső gyengeségek
-

Gazdag üresen álló

szegregálódott területek

ingatlanállomány.

kialakulása
-

Vasas

Meglévő szegregátum és

-

Rekultiválatlan területek

Magas munkanélküliség
Szolgáltatások hiánya

A közösségi közlekedési

kapcsolat a városmaggal
nem megfelelő
-

Péccsel összekötő úthálózat
nem megfelelő

Külső lehetőségek
-

Munkaügyi programok

Külső veszélyek
-

A fejlesztések elmaradása
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Munkahelyteremtés

-

-

Közlekedésfejlesztés

-

területen, további

Szociális városrehabilitáció

-

Szegregáció folytatódik a
szegregátumok kialakulása

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész hasonlóan Pécsbányához, és Pécs-Kelet bányászkolóniáihoz a lakhatásra fókuszálva került
kiépítésre, mely funkció a bányák prosperálása során számos közösségi elemmel bővült. Ezek azonban az

1990-es évek elejétől kezdve folyamatosan leépültek, mely folyamatnak a megállítása érdekében szükséges
a helyi közösség tematikus újjáélesztése, fejlesztése.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Vasas

A
Külső

lehetőségek

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrészben

programokat

olyan

kell

közösségi

végrehajtani,

amelyek felhasználják az itt fellelhető
természeti és emberi erőforrásokat,

illetve a helyi közösség fejlődését
szolgálják. A városrészben támogatni
kell

a

már

meglévő

kezdeményezések folytatását.

Külső

veszélyek:

A

városrész

társadalmának

felzárkózása érdekében a közösségi
terek, és az azokhoz tartozó képzési
infrastruktúra
feladat.

fejlesztése

kiemelt

civil

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6.forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése, valamint a

közeljövőben,

biztosítható a helyi közlekedés és
szociális

megkezdése.

városrehabilitáció

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
Vasas esetében a HKFS-ből kell biztosítani a közösségépítéshez szükséges alapfeltételeket, a potenciális

közösségi terek infrastrukturális fejlesztését, és a szükséges programok anyagi forrásait, annak érdekében,
hogy a városrész felzárkóztatása megkezdődhessen.
X.

Somogy

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
Somogy

-

Természeti értékek megléte

Belső gyengeségek:
-

Meglévő szegregátum

Rekultiválatlan területek
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-

Gazdag üresen álló

-

ingatlanállomány.

-

Magas munkanélküliség

A közösségi közlekedési

kapcsolat a városmaggal
nem megfelelő
-

A Péccsel összekötő

úthálózat nem megfelelő
Külső lehetőségek
-

Külső veszélyek:

Munkaügyi programok

-

Munkahelyteremtés

-

Közlekedésfejlesztés

A fejlesztések elmaradása;
Szegregáció folytatódik a
területen, további

Szociális városrehabilitáció

szegregátumok kialakulása

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész hasonlóan Somogyhoz, Pécsbányához, és Pécs-Kelet bányászkolóniáihoz a lakhatásra

fókuszálva került kiépítésre, mely funkció a bányák prosperálása során számos közösségi elemmel bővült.
Ezek azonban az 1990-es évek elejétől kezdve folyamatosan leépültek, mely folyamatnak a megállítása
érdekében szükséges a helyi közösség tematikus újjáélesztése, fejlesztése.
Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Somogy

A

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrészben

programokat

olyan

kell

közösségi

végrehajtani,

amelyek felhasználják az itt fellelhető
Külső

lehetőségek

természeti és emberi erőforrásokat,
illetve a közösség fejlődését szolgálják.
Kiemelten

fontos

városrehabiltiációt

a

szociális

A

városrész

társadalmának

felzárkózása érdekében a közösségi
terek, és az azokhoz tartozó képzési
infrastruktúra
feladat.

fejlesztése

kiemelt

kiegészítő

programok megvalósítása, melynek

érdekében, támogatni kell a már
meglévő

folytatását.

Külső

veszélyek

civil

kezdeményezések

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése, valamint a

közeljövőben,

biztosítható a helyi közlekedés és
szociális városrehabilitáció folytatása.

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell

Összegzés:
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Somogy esetében, hasonlóan Vasashoz a HKFS-ből kell biztosítani a közösségépítéshez szükséges

alapfeltételeket, a potenciális közösségi terek infrastrukturális fejlesztését, és a szükséges programok anyagi
forrásait, annak érdekében, hogy a városrész felzárkóztatása megkezdődhessen.
XI.

Hird

Belső erősségek, gyengeségek, valamint külső lehetőségek, veszélyek összegzése:
Belső erősségek
-

Belső gyengeségek

Természeti értékek megléte

-

Gazdag üresen álló

-

ingatlanállomány

-

Meglévő szegregátum

Magas munkanélküliség

Hiányzó közösségi terek
A közösségi közlekedési

kapcsolat a városmaggal
nem megfelelő

Hird

-

A Péccsel összekötő

úthálózat nem megfelelő
Külső lehetőségek
-

Külső veszélyek

Munkaügyi programok

-

Munkahelyteremtés

-

Közlekedésfejlesztés

A fejlesztések elmaradása

A szegregáció folytatódik a
területen

Szociális városrehabilitáció

Összefoglaló a városrész kapcsán:
A városrész esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi közösség fejlesztésére, valamint a helyi
erőforrások felhasználására.

Városrészi stratégia, SWOT mátrix:
Belső

Hird

Külső

lehetőségek

A

Belső

erősségek

gyengeségek

Offenzív stratégia:

Fejlesztő stratégia:

városrészben

olyan

közösségi

programok kialakítást kell végrehajtani,
amelyek felhasználják az itt fellelhető

természeti és emberi erőforrásokat, és
a közösség fejlődését szolgálják.

Külső

veszélyek

A

városrész

társadalmának

felzárkózása érdekében a közösségi
terek, és azokhoz tartozó képzési
infrastruktúra
feladat.

fejlesztése

kiemelt

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

A TOP-6. prioritás fejlesztési keretéből

A városrész TOP-6. forrásból jelentős

infrastruktúra fejlesztése.

közeljövőben,

biztosítható a helyi közlekedés és

fejlesztések

részese

melyek

lehet

mellett

a

a

közösségi fejlesztéseket azok teljes
körű

kiegészítéseként

megvalósítani.

kell
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Összegzés:
Hird esetében, hasonlóan Vasashoz és Somogyhoz a HKFS-ből kell biztosítani a közösségépítéshez

szükséges alapfeltételeket, a potenciális közösségi terek infrastrukturális fejlesztését, és a szükséges
programok anyagi forrásait, annak érdekében, hogy a városrész felzárkóztatása megkezdődhessen.

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
Áttekintve az előző fejezetekben, azaz a tervi előzményekben és a SWOT analízisben foglaltakat
összefoglalóan az alábbi szükségletek azonosíthatók a teljes akcióterület vonatkozásában:
-

Igény a közösségépítésre: Mind a városrészi elemzésekből, mind a tanulmányokból, valamint a város

által lefolytatott közvélemény kutatásokból kiderül, hogy a TOP-6. prioritás terhére megvalósítandó
fejlesztések mellett a helyiek elsősorban a közösség és az ahhoz kapcsolódó elemek fejlesztését

kívánják megvalósítani a közeljövőben. A városrészi, valamint az egész városra vonatkozó elemzések

mindegyike alátámasztja, hogy a helyi lakosság elsősorban egymásra épülő módon megvalósuló
közösségfejlesztést igényel az alábbiak szerint:
o

Infrastrukturális

fejlesztések

a

közösségszervezés

szolgálatában:

A

városrészi

helyzetfeltárások, a SWOT elemzések és kutatások, valamint a társadalmasítás folyamata

során szerzett információk egységesen rámutatnak arra a tényre, hogy az akcióterület által
lefedett településrészeken a közösségi terek állapota leromlott, hiányos. Az egész
akcióterület

vonatkozásában

elmondható,

hogy

a

közösségfejlesztési

akciók

megvalósításához szükséges a városrészi közösségi házak fejlesztése, a közterületek

felújítása, parkosítása, bővítése, kialakítása, valamint a játszóterek modernizálása is. Az
infrastrukturális fejlesztések az ERFA forrás terhére kerülnek megvalósításra.
o

Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése: Az
elemzések, valamint a társadalmasítás folyamata során szerzett információk mindegyik
érintett városrész vonatkozásában rámutatnak arra, hogy a közösségi rendezvények száma

kevés, nem kielégítő, ezért szükséges a helyi-lokális, tematikus programok megvalósítása.
Az egyes városrészek igényeihez, célcsoportjaihoz igazodó rendezvények az ESZA forrás
terhére kerülnek megrendezésre. A rendezvényszervezés kapcsán nem csak a tematikus

városrészi programok megszervezésére mutatkozik igény, hanem az egyes problémákkal
(munkanélküliség, közbiztonság, környezeti nevelés) és azok megoldásával kapcsolatos

képzések (felzárkóztató tanfolyamok, munkaerő-piaci képzések stb.) lebonyolítására is. A
rendezvények sikerének egyik alapfeltétele a szükséges és megfelelő infrastruktúra
kiépítése.

-

Igény a helyi erőforrások közösségi felhasználására: Pécs városa, azaz a HKFS teljes akcióterülete
számos helyi erőforrással rendelkezik, ezek lehetnek természeti, emberi, környezeti erőforrások,
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melyek felhasználása a helyi lakóközösség, az Önkormányzat és a vállalati szektor igényeit egyaránt
szolgálhatják.

A fenti hiányosságok felszámolását a PHK és a HACS nem csak pályázati úton tervezi megvalósítani, hanem

ún. kulcsprojektek végrehajtásával is. A kulcsprojektek minden esetben a fenti célokat szolgálják, a legtöbb
esetben egymásra épülő módon.

A HACS az alábbi kulcsprojektek megvalósítását tervezi:
1.

Pécsbányai Közösségi ház fejlesztése

3.

Hirdi Közösségi Ház felújítása

2.
4.

Kertvárosi központ, több korosztályos játszótér kialakítása
KRESZ park fejlesztése

A kulcsprojektek kapcsán a HACS gondoskodik a pályázati felhívásban foglalt feltételek betartásáról, valamint

arról, hogy legalább az egyik program a támogatói döntéstől számított 6 hónapon belül megkezdődik. A
kulcsprojektek tervezése során kiemelt figyelmet fordított arra a HACS, hogy egy-egy projekt az igények

mentén kerüljön megvalósításra, valamint a megvalósításukkal akár több szükséglet is kielégítésre kerüljön.
Az egyes kulcsprojektek a városrészek fejlesztési keretét és irányvonalát is jelenthetik.

4. A stratégia jövőképe
Pécs: megújulás, közösség, közös célok.
Az előző fejezetekből kiolvasható, hogy a PHK és a HACS által felállított célrendszer a közösségfejlesztésen,
meglévő erősségekre alapozott közösségi akciókon keresztül kívánja a városban felmerült, a HKFS keretében

megoldható problémákat kezelni. A HKFS jövőképe, hogy Pécs városában a helyi akcióknak köszönhetően a

város egyes területeinek szegregáltsága mérséklődik, a munkanélküliség szempontjából krízisterületnek
számító városrészek lakói integrálásra kerülnek a munkaerőpiacra, a helyi közösségek pedig városrészeket

összefogva gondozzák a közterületeiket, sportpályáikat, növényeiket, valamint biztosítják a rendezvények
megvalósulását.

A fenti jelmondatot az alábbi indokok magyarázzák:
Megújulás:
A HKFS célja, hogy a közösségi igények mentén a lehető legtöbb közösségi teret (közösségi ház, játszótér,

park, stb.) újítsa meg, és ezt a helyi lakosokra, egyesületekre, vállalkozásokra bízva fenntartsa és folyamatosan
fejlessze.

Közösség:
A HKSF kiemelt célja, hogy a helyi lakosokat közösségé kovácsolja, melynek az infrastruktúra fejlesztés

mellett kiemelt eleme a rendezvények megszervezése megtartása, azok folyamatossá tétele. A HKFS
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elvárása, hogy a program keretében megkezdett rendezvények a helyi lakosok, egyesületek és vállalkozások
összefogásával a támogatási időszakot követően is megvalósuljanak, biztos hátteret nyújtva a közösségek
folyamatos fejlődéséhez.
Közös célok:
A HKFS megvalósításának eredményeképpen Pécsett olyan közösségek jöhetnek léte, amelyek a későbbiek
során, önállóan, a rendelkezésre álló erőforrások közös felhasználásával valósíthatnak meg fejlesztési
projektet, így biztosítva a város és az adott városrész fejlődését.

A HKFS célja, hogy a fenti 3-as jelszórendszer szellemében segítse a pécsieket.

5. A stratégia célhierarchiája
Stratégiánk átfogó célja, hogy új és megújuló közösségi helyszíneken, terekben a rendelkezésre álló
erőforrások figyelembevételével segítse a városrészi közösségek fejlődését, a korosztályok egymásra
találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal a város lakosságának megtartását.

A Pécs Helyi Közösség stratégiájának feladata, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) céljainak megvalósulását segítse, ezért az abban szereplő, kötelező kimeneti mutatókhoz a HKFS a
következő módon járul hozzá:
1.

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma:

Pécs népessége a Központi Statisztikai Hivatal 2015.01.01-i helységnévtárban található becslése
alapján 145 985 fő. A 2016. évi KSH adat (a 2016. évi közigazgatási helynévkönyv becsült adata)

alapján a város lakónépesség száma 145 347 fő. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatalának 2017. augusztusi nyilvántartása szerint a Pécsett állandó lakhellyel rendelkező
polgárok száma 146 925 fő. A felhívás alapján a város a méretei alapján képezhet egy akcióterületet,
2.

a HKFS eszerint került előkészítésére.

A kormányzati, önkormányzati, illetve társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek

által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma: A stratégia keretében
megvalósuló programok száma: 30 darab.
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A Stratégia három specifikus célt kíván elérni, ezek rangsorolva:

HKFS

A közösségfejlesztés
infrastrukturális hátterének
megteremtése
Összefogáson alapuló
közösségfejlesztés, rendezvények,
események szervezése
Helyi gazdaságfejlesztés a helyi
erőforrásokra és civil
szervezetekre támaszkodva

A fentiekben megnevezett három specifikus cél megvalósulását a következő két beavatkozási terület,
valamint 4 kulcsprojekt támogatja. A beavatkozási területek:
1.

A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése:

Pécs városában számos közterület található, ám a legtöbb esetben a helyi lakosság, civil egyesületek, vagy a

környék vállalkozói nem érzik sajátjuknak a területet, nem gondozzák, melynek eredményeképpen az elmúlt
években a parkok lelakottá, elavulttá váltak. A parkok jelenlegi állapotában nem biztosíthatók a
közösségfejlesztéshez szükséges akciók, az egészségvédelemhez szükséges mozgásformák, a gyerekeknek

a játszóterek. A városban azonban nem csak a közösségi terek, hanem a közöségi házak fejlesztése is
elengedhetetlen, melyek a beruházást követően szintén kiváló helyszínei lehetnek a rendezvényeknek,

képzéseknek, vagy akár a gazdaságfejlesztésnek. A beavatkozás elsősorban az „1.” specifikus célt szolgálja,
mely mellett a terület az egyik alapfeltétele a további 4 akció megvalósulásának.
Indikátor:
-

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek. Négyzetméterben kerül megadásra, a
jelentéstételre fél évente kerül sor, a partnerek beszámolói alapján.

2.

Városi területen épített vagy renovált köz és vagy kereskedelmi épületek. Négyzetméterben kerül
megadásra, a jelentéstételre fél évente kerül sor, a partnerek beszámolói alapján.
A közösségfejlesztéshez szükséges rendezvények és képzések:

A HKFS elvárása, hogy Pécsett a lakóközösségek szorosabban együttműködjenek, közösen határozzák meg
a lakókörnyezet fejlesztését, valamint, hogy együtt alakítsák ki azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek
meghatározzák az identitásukat. Ennek érdekében kerül sor a rendezvények megszervezésére, valamint a
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városrészi problémákra fókuszáló képzések megvalósítására. A beavatkozás elsősorban a „2.” specifikus célt
szolgálja, továbbá szinergiát mutat az 1. beavatkozással:
Indikátor:
-

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest.

Darabszámban kerül megadásra, a jelentéstételre fél évente kerül sor, a partnerek beszámolói
alapján.
-

Rendezvénybe bevont lakosság száma. Darabszámban kerül megadásra, a jelentéstételre fél évente
kerül sor, a partnerek beszámolói alapján.

Specifikus
cél

Beavatkozási
terület

Indikátor

Bázis
érték

Bázisév

Célérték

Adatforrás

(2023)

A

beszámolás

gyakorisága

Városi

területeken
létrehozott
vagy

1. A

közösségfejlesztés
infrastrukturális
hátterének

megteremtése

A közösségfejlesztés
infrastrukturális
hátterének

megteremtése

Partneri

0

2017

50 501 m

0

2017

25 001 m2

0

2017

8 db

0

2017

10 001 fő

2

helyreállított

beszámoló
alapján

Félévente

nyitott terek.
Városi

területen

épített vagy

renovált köz és
vagy

kereskedelmi

Partneri

beszámoló
alapján

Félévente

épületek.

2. Összefogáson
alapuló

közösségfejlesztés,
rendezvények,
események
szervezése

Összefogáson
alapuló
közösségfejlesztés,
rendezvények,
események
szervezése

Intézmények
száma,

amelyekben
nőtt a

látogatottság a
program előtti

Intézményi

adatszolgáltatás

Félévente

időszakhoz
képest

Rendezvénybe
bevont

lakosság
száma

3.

Helyi

gazdaságfejlesztés
a helyi

erőforrásokra és

A beavatkozás

A közösségfejlesztés

következtében

hátterének

munkahelyek

infrastrukturális
megteremtése

teremtett
száma

0

2017

1

Partneri és

intézményi

adatszolgáltatás

Partneri és

intézményi

adatszolgáltatás

Félévente

Félévente
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civil szervezetekre
támaszkodva

Összefogáson

A beavatkozás

alapuló

közösségfejlesztés,

következtében

rendezvények,

teremtett

munkahelyek

események

0

2017

2

száma

szervezése

Partneri és

intézményi

adatszolgáltatás

Félévente

Azokban az esetekben ahol az indikátorok az intézményekben mért látogatószám növekedést tűzik ki célul

azokban az esetekben a HKFS kezdeti szakaszában az alábbi együttműködő intézmények kerülnek
bevonásra, mint partnerek és adatszolgáltatók:
1
2
3
4
5

Belváros
Egyetemváros
Uránváros
Kertváros

Csorba Győző Könyvtár Belvárosi
Fiókkönyvtára

Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor
Fiókkönyvtára

Pécsi Kulturális Központ (Dr. Veress Endre u.)
Tolsztoj utcai Közöségi Ház
Apáczai Művelődési Ház

Mecsek

Istenkúti Közösségi Ház

Nyugati városrész

Patacsi Közösségi Ház

Pécs-Kelet

Szent Mihály Közösségi Ház

8

Pécsbánya

Pécsbányai Közösségi Ház

9

Somogy

Pécs-Somogy Közösségi Ház

10

Vasas

Pécs-Vasas Közösségi Ház

Hird

Hirdi Közösségi Ház

6
7

11
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6. Cselekvési terv
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása
A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek

Megnevezés

Indoklás, alátámasztás

Specifikus cél

Támogatható tevékenységek

Kiválasztási

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Forrás

kritériumok

Sor-

Célcsoport

szám

Tervezett

időintervallum

(ezer Ft)

(legfeljebb 1-2 szó)

Támogató
alap

(ERFA/

(év, hónap)

ESZA)
Játszótérfejlesztés:
-

-

uniós

megfelelő

szabványnak

játékok

tervezése,

hátterének megteremtése

célcsoportok

Helyi gazdaságfejlesztés a helyi

lehetőségeinek

erőforrásokra és civil szervezetekre

beszerzése, építése;

támaszkodva A közösségfejlesztés

-

infrastrukturális

hozzáférés biztosítása.

Pécs városában számos közterület és megteremtése

1.

hátterének

fogyatékkal

élő

projektek segítségével megkezdte a
közösségi

-

esetben

tervezése, bővítése, beszerzése,

a

helyi

lakosság,

civil található, ám a legtöbb esetben a

Közterületi infrastruktúra

A közösségfejlesztés egyesületek, vagy a környék vállalkozói helyi lakosság, civil egyesületek, vagy

építése;

infrastrukturális

nem érzik sajátjuknak a területet, a környék vállalkozói nem érzik

-

hátterének

épületeket, melyek így nem tudják sajátjuknak a területet, épületeket,

bővítése, építése, fejlesztése;

megteremtése

betölteni a funkciójukat. A cél, hogy a melyek így nem tudják betölteni a

-

helyi szervezetek és közösségek együtt funkciójukat. A cél, hogy a helyi

telepítése:

alapozzák

tűzrakó, stb.

és

valósítsák

közösségi terek fejlesztését.

meg

a szervezetek és közösségek együtt

Közterületi

Pécs városa 2010 után különböző

közösségi ház található, ám a legtöbb számos közterület és közösségi ház

bútorok

Kiegészítő infrastruktúra
kerékpártároló,

alapozzák és valósítsák meg a

-

Napelemes lámpatestek

közösségi terek fejlesztését. A

kihelyezése;

közösségfejlesztés infrastrukturális

-

terület kitisztítása, fairtás;

hátterének megteremtése

-

Esőbeállók építése;

Helyi gazdaságfejlesztés a helyi

-

Kutyafuttató kialakítása;

erőforrásokra és civil szervezetekre

-

Növényesítés;

támaszkodva

-

Parkolószám bővítés;

-

Akadálymentes

közösségi

tér

innovatív

módja;

tervezése,

Pécs városában Közterületfejlesztés:

A

megújításának

játszótéri

Akadálymentes

tér

(Igen, nem);
-

-

közösségi

felújítása az elmúlt 5 évben

beszerzése, építése;
A közösségfejlesztés infrastrukturális

A

tereinek

(köztérfelújítás,

fejlesztését

közösségi

házak

fejlesztése, szociális városrehabilitáció),
melyet a TOP-6 prioritás keretében
tovább folytat. A beavatkozás célja, hogy
ezeket a projekteket kiegészítve a város
lehető legtöbb közösségi tere újuljon
meg

pezsgővé

téve

az

egyes

A

hátrányos

helyzetűek, fogyatékkal élők
igényeinek figyelembevétele;
-

A

1.

potenciális

rendezvények

2018.03.01.

száma,

1.

létszáma;
-

Kapcsolódás

Kiírás:
Kiírás

megvalósítása:

más

2018.03.01-

projektekhez
A

város

lakossága.

teljes 187 500
ERFA

2019.08.31.
2.

Kiírás:

2019.03.01.

városrészek kulturális, közösségi életét.

2.

A fejlesztésnek köszönhetően a szintén

megvalósítása:

célul kitűzött közösségépítő képzések és

2019.03.01-

rendezvények

2020.12.31.

biztos

is

felújított

Kiírás

helyszíneken valósulhatnak meg.

hozzáférés biztosítása.
Rendezvény

infrastruktúra

kialakítása közterületen:
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-

Áramkiállások kiépítése;

-

Színpad kiépítése;

-

Színpad fedés kiépítése;

-

Székek beszerzése, és

raktározásuk;
-

Öltözők kialakítása;

-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása.
Közösségi

ház

fejlesztése,

kialakítása:
-

Felújítás;

-

Kertrendezés;

-

Komfort-szolgáltatások

eszközeinek, bútorzat, konyhai
eszközök beszerzése
-

Öltözők fejlesztése;

-

Műszaki

fejlesztése,

eszközök
hang-

fénytechnika

és

fejlesztése,

kiépítése;
-

Napenergia

használatának

betervezése,

kivitelezése;
-

Megújuló energiaforrások

használata;
-

IT eszközök beszerzése;

-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása.
-

Épületgépészeti

beruházások

Összefogáson
alapuló
2.

közösségfejlesztés,
rendezvények,
események
szervezése:

Az elemzések mindegyik érintett

Nagyrendezvények,

célterület vonatkozásában rámutatnak

rendezvények:

arra, hogy a közösségi rendezvények

-

száma kevés, nem kielégítő, ezért

catering, reprezentáció

szükséges a helyi-lokális, tematikus
programok megvalósítása. Az egyes
városrészek

igényeihez,

célcsoportjaihoz

igazodó

rendezvények az ESZA forrás terhére
kerülnek

megrendezésre.

A

rendezvényszervezés kapcsán nem

Összefogáson
közösségfejlesztés,

alapuló
rendezvények,

események szervezése
Helyi gazdaságfejlesztés a helyi
erőforrásokra és civil szervezetekre
támaszkodva

-

közösségi

Rendezvényszervezés,

Pécs város programkínálata igen széles,

elértek száma,

ám a legtöbb esetben csak szűk

-

célcsoportnak szól, nem a közösségek

innovatívsága,

Programszervezői díj (bér, fejlődését szolgálja, ennek érdekében

megbízási díj is lehet);

A

-

programokkal

A

1.
programok

1.

Fogyatékossággal

kerül megvalósításra a beavatkozás. A

élők

helyzetű emberek bevonása

-

Bérleti díj;

beavatkozás

keretében

-

Fellépési díj;

rendezvények

kerülnek

megtartásra,

-

Marketing költségek;

hanem

adott

városrészek

-

Eszköz bérleti díj;

problémáira

az

reflektáló

nem

csak

képzések

is,

bevonása,

Kiírás:

2018.03.01.
Kiírás

megvalósítása:

hátrányos

2018.03.01A

város

lakossága.

teljes 250 000
ESZA

2019.08.31.
2.

Kiírás:

2019.03.01.

-

Eszközbeszerzés

melyek kiegészítő jelleggel valósulnak

2.

csak a tematikus városrészi programok

-

Szoftverbeszerzés

meg a városi foglalkoztatási paktum,

megvalósítása:

megszervezésére mutatkozik, igény,

-

Helyi

hanem

problémákkal

közösségi

közbiztonság,

programkínálat;

az

egyes

(munkanélküliség,

identitást
kötődést

és

a valamint a szociális városrehabiltációs

erősítő projektek mellett.

Kiírás

2019.03.012020.12.31.
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környezeti

nevelés)

és

azok

-

Akadálymentes

megoldásával kapcsolatos képzések

hozzáférés biztosítása.

(felzárkóztató

-

tanfolyamok,

munkaerőpiaci

képzések,

stb.)

Anyagköltség

Képzések:

lebonyolítására is.

-

Rendezvényszervezés,

catering, repezentáció
-

Elsősorban

igényekre

a

fókuszáló

(munkaerőpiaci

helyi
tematika

képzések,

IT

felzárkóztatás stb.)
-

Bérleti díj

-

Marketing költségek;

-

Előadói / oktatói díj (bér,

megbízási díj is lehet)
-

A képzéshez szükséges

felszerelések,

eszközök,

tananyagok, szoftverek;
-

A gyakorlati képzéshez az

eszközök díja;
-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása.
-

Anyagköltség

Közösségi

ház

fejlesztése,

Kiemelt projekt eljárásrend

kialakítása:
A helyzetfeltárás részben részletesen

-

Felújítás;

bemutatásra került, hogy Pécsbánya

-

Kertrendezés;

Pécs egyik krízisterületének számít,

-

Komfort-szolgáltatások

mely megállítása érdekében szükséges

eszközeinek, bútorzat, konyhai

a

eszközök beszerzése

helyi

közösség

melynek
Közösségi
fejlesztése (K)

elengedhetetlen

elem

a A

közösségi ház további fejlesztése, infrastrukturális

Pécsbányai
3.

felzárkóztatása,

Ház

annak

érdekében,

hogy

mind

közösségfejlesztés

-

Öltözők fejlesztése;

hátterének

-

Műszaki

a megteremtése

fejlesztése;

munkaügyi képzések, tanfolyamok, stb. Helyi gazdaságfejlesztés a helyi

-

megtartásához

használatának

infrastruktúra

a

szükséges erőforrásokra és civil szervezetekre

biztosítottá

váljon, támaszkodva

rendezvények révén egységes és erős

használata;

a

természeti

értékeit

betervezése,

kivitelezése;
-

Megújuló energiaforrások

védő,

-

IT eszközök beszerzése;

egymást segítő erős közöség jöjjön

-

Akadálymentes

létre.

hozzáférés biztosítása.
-

városrehabilitáció

érintő

szociális

folytatásaként

a

munkaerőpiaci és képzési igényekhez
igazodó további fejlesztés végrehajtása

Napenergia

valamint, hogy a helyi közösségi
hely

eszközök

A megkezdett és a folyamatban lévő
településrészt

elengedhetetlen a közösségi házban,
annak

érdekében,

hogy

a

Elsősorban

a

pécsbányai városrész 20 000
lakosai, közvetetten a ERFA
város teljes lakossága

Megvalósítás:
2018.02.012020.12.31.

közösségszervező szerepét a jövőben
még sikeresebben töltse be.

Épületgépészeti

beruházások
4.

Kertvárosi
többkorosztályos

Kertváros,

mint

Pécs

legnagyobb

városrésze értelemszerűen a legtöbb
kisgyermekkel is rendelkezik, akik

A közösségfejlesztés infrastrukturális
hátterének megteremtése

Játszótérfejlesztés:

A közösségépítéshez elengedhetetlenül Kiemelt projekt eljárásrend

Elsősorban

szükséges a kertvárosi fejlesztés. A

kertvárosi

program jól kiegészíti a városrészben a

gyermekek,

a
családok,

100 000
ERFA

Megvalósítás:
2018.02.012020.12.31.
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játszótér

kialakítása számára nem állnak rendelkezésre

(K)

komplex

akár

egész

uniós

-

napos

megfelelő

szabványnak TOP-6 forrásaiból megvalósuló további

játékok

kikapcsolódást biztosító modern, uniós

beszerzése, építése;

előírásnak megfelelő játszóterek. A

-

városrésszel

célcsoportok

foglalkozó

kérdőíves

közvetetten

tervezése, fejlesztéseket.

fogyatékkal

Pécs

város teljes lakossága

élő
játszótéri

kutatás is alátámasztotta az igényt egy

lehetőségeinek

tervezése,

új központi játszótér kialakítására.

beszerzése, építése;
Akadálymentes

-

hozzáférés biztosítása.
Közterületfejlesztés:
Közterületi infrastruktúra

-

tervezése, bővítése, beszerzése,
építése;
Közterületi

-

bútorok

bővítése, építése, fejlesztése;
kiegészítő infrastruktúra

-

telepítése:

kerékpártároló,

tűzrakó, stb.
napelemes lámpatestek

-

kihelyezése;
-

terület kitisztítása, fairtás;

-

Esőbeállók építése;

-

Kutyafuttató kialakítása;

-

Növényesítés;

-

Parkolószám bővítés;

-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása.
Rendezvény

infrastruktúra

kialakítása közterületen:
-

Áramkiállások kiépítése;

-

Színpad kiépítése;

-

Színpad fedés kiépítése;

-

Székek beszerzése, és

raktározásuk;
-

Öltözők kialakítása;

-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása.
A Kovácstelep és Uránváros határán
elhelyezkedő

park

fejlesztésével

Uránváros és a Nyugati városrész
5.

KRESZ-park

lakosainak közösségi tér iránti igénye

fejlesztése (K)

kielégíthetővé

válik.

A

szükséges

zöldterületi fejlesztést az Uránvárosi
lakossági

kérdőív

és

a

nyugati

városrészre vonatkozó tanulmányok is

Infrastrukturális fejlesztések:
A közösségfejlesztés infrastrukturális
hátterének megteremtése
Helyi gazdaságfejlesztés a helyi
erőforrásokra és civil szervezetekre
támaszkodva

-

Vizes blokkok felújítása,
vízvezeték felújítása

-

Elektromos

hálózat,

világítás felújítása
-

Fogadóépület

belső

felújítása
-

Kiemelt projekt eljárásrend
A közösségépítéshez szükséges az
uránvárosi, nyugati városrészi fejlesztés.

20 000
Elsősorban Uránvárosi, ERFA
Nyugati

városrészi

Megvalósítás:

A program jól kiegészíti a városrészben a

családok, gyermekek,

2018.02.01-

TOP-6 forrásaiból megvalósuló további

közvetetten

2020.12.31.

fejlesztéseket.

város teljes lakossága

Pécs

Oktatóterem kialakítása
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alátámasztják.

A

környezet

az

-

egészséges testmozgásra alkalmas, jól

A bejárat és a fogadótér
kialakítása, átépítése

lehet kerékpározni, lehetőség van

-

speciális és hagyományos kerékpárok

Zárt

kerékpártárolók

kialakítása

bérlésére. .A KRESZ parkban évente

-

A

park

úthálózatának

több ezer óvodás, iskolás, ép és

áttervezése,

új

fogyatékos fiatal ismerkedik meg a

kialakítása,

részleges

biztonságos közlekedés alapelveivel

burkolatfelújítás

gyalog, rolleron, kerékpáron. A park
eszközeinek,

-

infrastruktúrájának
nevelési

Fix és mobil KRESZ táblák
beszerzése

megújítása lehetővé teszi az itt folyó
oktatási,

utak

-

tevékenység

KRESZ oktató eszközök
beszerezése

színvonalának emelését és a 21. századi

-

követelményekhez történő igazítását.

IT eszközök beszerzése
(pl.

érintőképernyős

számítógépek, interaktív
tábla)
-

KRESZ szimulációs és
oktatóprogramok
beszerzése

-

Szabadtéri

játékok

és

közterületi bútorok beszerzése
Közösségi
A helyzetfeltárás részben részletesen
bemutatásra

került,

hogy

Hird

közösségépítés

szempontjából

elmarad

átlagtól,

a

városi

mely

megállítása érdekében szükséges a
helyi
melynek
6.

Hirdi Közösségi Ház
fejlesztése (K)

közösség

felzárkóztatása,

elengedhetetlen

elem

a A közösségfejlesztés infrastrukturális

közösségi ház további fejlesztése, hátterének megteremtése
annak

érdekében,

hogy

mind

a Helyi gazdaságfejlesztés a helyi

munkaügyi képzések, tanfolyamok, stb. erőforrásokra és civil szervezetekre
megtartásához
infrastruktúra

a

szükséges támaszkodva

biztosítottá

váljon,

valamint, hogy a helyi közösségi
rendezvények révén egységes és erős
a

hely

természeti

értékeit

védő,

egymást segítő erős közösség jöjjön
létre.

ház

fejlesztése,

Kiemelt projekt eljárásrend

kialakítása:
-

Építés, felújítás, átalakítás

-

Kertrendezés;

-

Komfort-szolgáltatások

60 000
ERFA

eszközeinek, bútorzat, konyhai
eszközök beszerzése
-

Öltözők fejlesztése;

-

Műszaki

tervek

szerint

munkaerőpiaci

prioritás terhére, melyet az igényeknek
betervezése, megfelelően a közösség fejlesztést

kivitelezése;
-

a

program valósul meg a TOP 6-os

Napenergia

használatának

városrészben

eszközök közlekedésfejlesztésre,

fejlesztése;
-

A

szolgáló centrum fejlesztése egészít ki.

Elsősorban Pécs-Hird,
Pécs-Vasas és Pécs-

Megvalósítás:

Somogy

2018.02.01-

közvetetten

lakosai,
Pécs

2020.12.31.

város teljes lakossága

Megújuló energiaforrások

használata;
-

IT eszközök beszerzése;

-

Akadálymentes

hozzáférés biztosítása
-

Épületgépészeti

beruházások
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6.2 Együttműködések

A HACS célja, hogy a munkáját folyamatosan monitoringozza, a HKFS megvalósítását másokkal is
megvitassa, ennek érdekében szükséges együttműködések kialakítása más hazai HACS-okkal, akik azonos

tématerülettel rendelkeznek. Az együttműködés célja pécsi részről, hogy a közösségfejlesztéshez tartozó
infrastrukturális beruházások és a rendezvények kapcsán a tapasztalatokat megvitassák más HACS-okkal,
annak érdekében, hogy mind a jó és rossz tapasztalatokat ki tudják cserélni a sikeres közösségépítés
érdekében.

A HACS a támogatói döntésben rögzített költségcsökkentés miatt a projekt keretében az együttműködés

költségeit nem számolja el, azokat saját forrásból biztosítja annak fedezetét. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk
a másik Baranya megyei HACS-csal, a Komlóért Egyesülettel való együttműködés kialakítását.

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

A HACS feladatainak ellátására 2016 augusztusában alakult meg a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület. Az
Egyesület elnöksége 3 főből áll az alábbiak szerint:
-

dr. Őri László, elnök (jelölő szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata);

Molvay Róbert, ügyvezető alelnök (jelölő szervezet: Sopianae Kulturális Egyesület);

Dobos Elvira, általános alelnök (jelölő szervezet: MyPro Consulting Tanácsadó és Szolgáltató
Közkereseti Társaság);

Az Egyesület alapító tagjai:
-

Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ;
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület;

Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért;
Metis-Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;

MyPro Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Közkereseti Társaság;
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata;

Pécsi Amatőr Szabadidősport Egyesület – Fittbike SE;
Pécsi Kulturális Központ;

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület;
RÁNA Nonprofit Kft.;

Sopianae Kulturális Egyesület.

Az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység a tagsági jogviszonyát az Apáczai Óvoda,
Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység jelentős átszervezése miatt 2017. augusztus hó 31. napjával
megszüntette és ezen időponttal az Egyesületből valamint a Pécsi Helyi Közösségből kilépett. Tekintettel

arra, hogy az átalakuló intézmény kulturális és közösségi funkcióit és feladatait a jövőben a Csorba Győző

Könyvtár látja el, az Könyvtár 2017. augusztus 28-ával nyilatkozott az Egyesületben és a Pécsi Helyi
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Közösségbe való belépési szándékáról. Az Apáczai Óvoda és ÁMK kilépését a 9/2017. (09.12.) számú

elnökségi határozatával, illetve a Csorba Győző Könyvtár belépését a 10/2017. (09.12.) számú elnökségi
határozatával az Egyesület elnöksége elfogadta. 2017. szeptember 1-jétől az Egyesület tagsága tehát az
alábbiak szerint alakul:

-

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület;
Csorba Győző Könyvtár

Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért;
Metis-Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;

MyPro Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Közkereseti Társaság;
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata;

Pécsi Amatőr Szabadidősport Egyesület – Fittbike SE;
Pécsi Kulturális Központ;

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület;
RÁNA Nonprofit Kft.;

Sopianae Kulturális Egyesület
Az Egyesület összetételében a szervezetek az alábbiak szerint oszlanak meg:
- közszféra: 27,27 %
- civil szféra: 45,45%
- üzleti szféra: 27,27 %
Az egyesület szervei:
Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összessége, és minden kérdésben döntésre jogosult.
Az egyesület vezető szervei, azaz az elnökség, felügyelő bizottság, a munkájukat a Közgyűlésnek alárendelve
végzik. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: az alapszabály módosítása; az egyesület megszűnésének,

egyesülésének és szétválasztásának elhatározása; a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívásuk,

díjazásuk megállapítása; a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk

megállapítása; az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentések elfogadása; a tagdíj megállapítása; az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az
egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; a jelenlegi és korábbi

egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai

elleni kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntések; a végelszámoló kijelölése; döntés mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
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A Közgyűlés dönt az egyes projektfelhívások értékelését végző Helyi Bíráló Bizottság tagjairól, a HBB
működési rendjében megfogalmazott elvek szerint.

A Közgyűlés döntési mechanizmusát az Alapszabály rögzíti.
Az elnökség:
Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző
képviselő szerve, a 3 tagú elnökség irányítja és látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az
ügyvezető alelnök, és az általános elnök.

Az elnökség hatásköre és feladata: a közgyűlés előkészítése; az éves program elkészítése, jóváhagyása; az

egyesületi tevékenység irányítása; az éves költségvetés és a beszámoló elkészítése, azok közgyűlés elé
terjesztése; az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése; az egyesület
működéséhez szükséges azon feladatok ellátása, amelyek az alapszabály szerint nem tartoznak a közgyűlés,

az ellenőrző bizottság hivatalos hatáskörébe, a tag felvételről való döntés, a tagság nyilvántartása, az
egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; dönt a helyi fejlesztési
stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, munkaszervezet vezető
által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; dönt az elnök által felterjesztett
támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról.

Az egyesület képviseletét a az elnökség mindhárom tagja önállóan látja el.
Az egyesület elnöke: kialakítja az egyesület adminisztratív szervezetét, felvilágosítást ad az egyesület
tevékenységéről, elsősorban reprezentatív szerepet tölt be.

Az egyesület ügyvezető alelnöke és általános alelnöke: ellátja a napi feladatokat, irányítja az egyesület
operatív működését, adminisztrációját, gondoskodik a 1303/2013/EU rendelet által delegált feladatok
ellátásáról, valamint a rendelet szerinti szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról.
Felügyelő bizottság:
Az Egyesület felügyelő bizottsága 3 főből áll, fő feladata az alapszabály szerinti működés, gazdálkodásnak
ellenőrzése.

A HACS szervezeti felépítése:
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HACS Közgyűlés

Elnökség
(elnök,ügyvezető alelnök, általános
alelnök)

Felügyelő Bizottság

Munkaszervezet

Pályázat kiírása, a projekt kiválasztás, döntéshozatali mechanizmus:
A HACS a munkaszervezetén keresztül teszi közzé az egyes felhívásokat, melyek a következő eljárás-rend
szerint kerülnek kiírásra és kiválasztásra:
Felhívás közzététele:


A Munkaszervezet előkészíti a felhívásnak és a vonatkozó rendeleteknek megfelelő pályázati kiírást;



A Munkaszervezet által előkészített pályázati kiírásokat a HACS Elnökség jóváhagyja, véglegesítésre
visszaküldi a felhívást.



A HACS és a Munkaszervezet a véglegesítést követően közzéteszi a felhívást.

A pályázat értékelése:


A beérkezett pályázatot a munkaszervezet a 272/2014. Kormányrendelet alapján formailag és
tartalmilag értékeli.



A munkaszervezet a beérkezett pályázatok kapcsán kiírhat formai és tartalmi hiánypótlást a
Kormány rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően.



A Munkaszervezet által előkészített értékelést a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) megkapja, tartalmi
szempontok, valamint a HKFS-hez történő illeszkedés szempontjából értékeli, azokat rangsorolja, és
megküldi a HACS elnökének.



A HACS elnöke az elnökség számára bemutatja a HBB által hozott rangsorokat, melyet követően az
elnökség meghozza a támogatásról szóló döntést, ezt követően sor kerülhet a támogatási szerződés
aláírására.

A 272/2014 Kormány rendelet XIII fejezete rögzíti a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés (CLLD) eszköz
használatára vonatkozó szabályokat.
Helyi Bíráló Bizottság:
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A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjaira a HACS Közgyűlése tehet javaslatot felhívásonként. A Közgyűlés a HBB
tagjait az alábbi elvek betartása mentén választja ki:
-

A HBB-nek jól kell reprezentálnia a három érdekszféra egyenlő képviseletét;

-

A HBB-ben a szavazatok legalább 50%-át a nem állami hatóságnak minősülő szervezetek kell, hogy
adják.

-

A HBB-ben, aki a közszférában dolgozik, az csak, mint a közszféra képviselője vehet részt a
döntéshozatalban.

-

A HBB kialakítása során kiemelten kell törekedni a személyi szintű összeférhetetlenségről.

A HBB ügyrendje az első felhívás közzétételéig kerül az IH-val egyeztetésre.
A szervezeti egységek és feladatok figyelembevételével a döntéshozatal teljes folyamatát az alábbi ábra
mutatja be:

Munkaszervezet:
A munkaszervezet feladata a helyi kiírások előkészítése, jóváhagyást követő meghirdetése, a pályázatok
értékelésének előkészítése a 272/2014. Korm. rendeletnek megfelelően. A munkaszervezet munkatásai,
workshopokon, fórumokon, valamint személyesen segítik a potenciális pályázók munkáját mind a pályázatok
előkészítése, mind a megvalósítás során. A munkatársak feladata a dokumentációk megőrzése, a kifizetési
kérelmek segítése, jóváhagyása.
A pályázati felhívásnak megfelelően a munkaszervezeti feladatokat a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület látja
el, az alábbi szervezeti felépítésben.
A munkaszervezet vezetője az előírásnak megfelelően felelős a szervezet irányításáért, annak napi
működéséért; a HKFS tervezési folyamatának menedzseléséért, a döntés-előkészítéséért, a kérelmek
döntésre való felterjesztéséért, valamint az elnökség és a HACS irányába történő működési beszámoló
készítéséért.
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A munkaszervezet vezetését Haffner Tamás közgazdász, okleveles közgazdasági elemző, a regionális
gazdaságtudományok doktorjelöltje látja el, aki sokrétű tanulmányainak (közgazdász BA, okleveles
közgazdasági elemző MA, abszolutórium a Regionális Politika és Gazdaságtan doktori képzésen,
önkormányzati szaktanácsadó posztgraduális képzés) és az ezek mellett megszervezett több, mint 10 éves
munkatapasztalatának (bizottsági szakértő, gyakornok, projektasszisztens, referens, osztályvezető-helyettes,
stratégiai tanácsadó, oktató, kutató, egyesületi vezető, igazgató) köszönhetően teljes képet szerzett a
pályázati rendszer működéséről, a szervezetek felépítéséről, és üzemeltetésükről, valamint kiváló
kapcsolatokat épített ki a civil szektor képviselőivel, csakúgy, mint a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Baranya Megyei Önkormányzattal.
A munkaszervezet vezetőjének pályázati szempontból az első számú segítője a pályázati csoportvezető,
akinek feladata a projektjavaslatok segítése, a pályázati kiírások elkészítése, a pályázatok értékelése, a
pályázati referensek munkájának irányítása, és a Helyi Bíráló Bizottság tevékenységének segítése.
A pályázati csoportvezető szerepét Madarász Zoltán tölti be, aki mind pályázatíró, mind pályázati értékelő
releváns munkatapasztalattal rendelkezik, mely szakmai előélet lehetővé teszi számára, hogy a pályázati
kiírások során kiemelt figyelmet fordíthasson az ügyfélbarát megoldások megvalósítására, valamint a
pályázatok értékelését is bevált minták alapján hajthassa végre.
A csoportvezető alatt két projekt referens dolgozik, akiknek a pályázati kiírások előkészítéséért, a pályázók
tájékoztatásáért, segítéséért felelnek, valamint a szükséges dokumentációt végzik. A két projekt referens
feladata, hogy pályázati szakaszban folyamatos segítséget, animációt nyújtsanak a kandidálóknak.

A

referensi munkaköröket Ötvös Mónika és Szatmári Réka tölti be.
A projekt pénzügyi vezetését az Igazgató alatt elhelyezkedő pénzügyi referens látja el részmunkaidőben,
feladata a felmerülő költségek kezelése, a járulékok és a humán erőforrással kapcsolatos ügyek intézése, a
vezetőség folyamatos tájékoztatása a szervezet pénzügyi helyzetéről. A munkaszervezet pénzügyi referensi
feladatait Palatinusné Schnönberger Rita látja el.
A munkaszervezet döntési hierarchiáját az alábbi organogram mutatja:

Igazgató

Pályázati
csoportvezető

Pályázati
referens

Pénzügyi
referens

Pályázati
referens
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A projekt munkaszervezet munkáját a munkaszervezet munkatársai mellett az Egyesület tagjai, önkéntesei,
egyéb munkavállalói és megbízottjai segítik.
A működés fizikai feltételeinek bemutatása:
A munkaszervezet a működését a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonát képző Jókai utca 2. szám alatti
ingatlanban folytatja. A város szívében található ingatlan felszerelése érdekében a pályázat benyújtását
követően sor került számítógépek, asztalok, monitorok, tárgyaló asztalok, székek, szekrények és egyéb irodai
bútorok beszerzésére, ezek a beszerzések azonban a támogató döntéshez kapcsolódó költségcsökkentés
miatt nem képezik részét a projekt keretében elszámolt költségeknek
A Jókai utca 2. szám alatti ingatlan alaprajzát az alábbi rajz mutatja:

A működéshez szükséges költségvetés alátámasztása:
Tekintettel arra, hogy a HKFS megvalósítására a meghatározott célterület és a támogatói döntés alapján Pécs
vonatkozásában 750 millió Ft tervezhető, így a pályázati felhívás értelmében a működésre ennek 15%-a
fordítható, mely bruttó 112,5 millió Ft. A működés 48 hónapos időtartamra került tervezésre, a Támogatási
Szerződésben rögzítettek szerint. A pályázati költségvetésből 110 779 900 Ft fedezi a dolgozói béreket és
járulékokat és szakértői díjakat, a fennmaradó 1 720 100 Ft a kötelezően előírt nyilvánossági és marketing
költségek megvalósítását biztosítja. A munkaszervezet további működési és egyéb költségeit más források
bevonásával biztosítja, azok a pályázati költségvetésnek nem képezik részét.
A munkaszervezet költségei a piaci árak alapján kerültek kalkulálásra, mind a beszerzendő bútorok, gépek,
kommunikációs eszközök kapcsán, mind a bérek kapcsán.

6.4 Kommunikációs terv

A HKFS megvalósítása során természetesen kiemelt hangsúly kerül a Széchenyi 2020 előírásainak
betartására, a kötelező elemek beépítésére.
Célcsoportok:
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A stratégiában meghatározott fejlesztési irányok és beavatkozási területek alapján a HKFS tervezése,
megvalósítása során az alábbi célcsoportok érintettek:
-

Kulturális és közösségi programszervezők: programszervezők, előadók, színházi, múzeumi vezetők,
művészek, hagyományőrzők, kulturális szakemberek stb.

-

Sportszervezők: sport klubok, egyesületek, sportolók, edzők stb.

Nonprofit szervezetek: alapítványok, egyesületek, egyházak, egyházi szervezetek stb.

Helyi lakosság, lakóközösségek: aktív lakosok, már meglévő lakóközösségek, a városrészért tenni
akaró lakosság.

-

Kis és közepes vállalkozások: A város fejlesztéséért áldozni, tenni akaró vállalkozások.

Hátrányos helyzetűek, sérülékeny társadalmi csoportok: idősek, nagycsaládosok, pályakezdő

fiatalok, fogyatékossággal élők, szegénységben élők, alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségi
etnikumok tagjai.
-

Kulcsprojektek érintettjei:
o

Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése: pécsbányai lakosok, civil egyesületek, a területen
dolgozó szociális segítők.

o

Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása: kertvárosi lakosok (családok, gyermekek,
idősek egyaránt), civil egyesületek, vállalkozások, egészségügyi rendelők, sportegyesületek.

o

Kresz park fejlesztése: uránvárosi, nyugati városrészi lakosok (családok, gyermekek, idősek
egyaránt), civil egyesületek, vállalkozások, egészségügyi rendelők, sportegyesületek.

o

Hirdi Közösségi ház fejlesztése: hirdi lakosok, civil egyesületek, a területen dolgozó szociális
segítők.

Szervezeti keretek:
A HACS a kommunikáció sikeres lebonyolítása és annak sikerességének mérése érdekében külső céget von

be, mely szervezetnek van tapasztalata a rendezvények lebonyolításának kommunikációjában, a
célcsoportok elérésében, és a HKFS célkitűzéseiben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó

kommunikációban. A külső vállalkozó feladata lesz, hogy a kommunikáció a Széchenyi 2020 arculati
előírásoknak megfelelően történjen.
Kommunikációs eszközök:
A HACS a HKFS megvalósításának támogatására a következő kommunikációs eszközöket tervezi
megvalósítani: fórumok, honlap üzemeltetése, újsághirdetés, közösségi média, a Széchenyi 2020 KTK szerint
kötelezően előírt kommunikációs csomag.

Széchenyi 2020 KTK szerint kötelezően előírt kommunikációs csomag:
Tekintettel a 750 millió Forintos projektméretre az alábbi kötelező feladatok megvalósítása elvárt a projekt
kapcsán:
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Projekt előkészítő szakasza:
1.

2.
3.

Kommunikációs terv: A HKFS tartalmazza, költség nem számolható el.

Nyomtatott brosúrák: A HKFS alapján 370 db A5 méretű, 8 oldalas, 4+4 színnyomásos, arculati
kiadvány készítése szükséges. Költsége, grafikai tervezéssel együtt: bruttó 187 960 Ft

Honlap létrehozása: Tekintettel a projekt céljaira a CLLD kapcsán önálló honlap kerül létrehozásra,

amely amellett, hogy az arculati előírásoknak megfelel, helyet biztosít a projektek megjelenítésére, a

pályázati kiírások elérhetőségére, fotók, dokumentumok feltöltésére. A honlap költsége bruttó
173 367 Ft

Projekt megvalósítás szakasza:
4.

Sajtóközlemény kiküldése, megjelenések összegyűjtése: A projekt indulásakor, a TSZ kötéssel

5.

Tájékoztató táblák kihelyezése: A HACS irodájánál kerül kihelyezésre egy tájékoztató tábla. A HACS

6.

7.

párhuzamosan kerül kiküldésre.

irodájánál kihelyezendő információs tábla költsége bruttó 5715 Ft.

Médiavásárlások: A HACS minden pályázati kiírást megelőzően, valamint a kulcsprojektek
indulásakor és zárásakor hirdetést ad fel a Pécs városában ingyenesen elérhető hetilapban és online
médiumban. A megjelenések költsége összesen bruttó 1 196 213 Ft.

Fórumok, workshopok: A HACS a megvalósítás időszakában saját költségén, a pályázati
költségvetésen felül folyamatosan biztosítja a disszemincáiót fórumok és workshopok szervezésével.

Projektzárás szakasza:
8.

Sajtóközlemény kiküldése, megjelenések összegyűjtése: A projekt zárásakor, a záró rendezvénnyel

9.

Eredménykommunikációs brosúrák: A megvalósult projekteket bemutatva 300 db A5 méretű, 8

párhuzamosan kerül kiküldésre.

oldalas, 4+4 színnyomásos, arculati kiadvány készítése szükséges. Költsége, grafikai tervezéssel
együtt: 152 400 Ft.

10. Térképtér feltöltése: A Széchenyi 2020 projekt előírásainak megfelelően.

11. Emlékeztető tábla kihelyezése: A HACS irodájánál kerül kihelyezésre egy emlékeztető tábla, melynek
költsége 3500 Ft + ÁFA. A kötelezően előírt feladatok mellett a HACS tervezi a közösségi média
használatát, és workshopok fórumok szervezését.
Közösségi média:
A HACS saját profilt hoz létre a facebookon, így biztosítva a lehetőséget, hogy a felületen elérhető
célcsoportok azonnal értesülhessenek a HKFS keretében megvalósuló rendezvényekről, fejlesztésekről. A
HACS lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy a profil segítségével népszerűsítsék programjaikat.
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6.5 Monitoring és értékelési terv
A HACS a HKFS megvalósulásáról kétféle monitoring értékeléssel rendelkezhet, a szubjektív és az objektív
véleményekkel, számokkal.

A szubjektív értékelés esetén a HACS a HKFS megalkotásában résztvevő partneri kör véleményére

támaszkodhat. Ez a fajta értékelés elsősorban az eredeti célrendszer fenntartását, a célok közös korrigálását
segítheti elő.

Az objektív értékelésnél a HKFS kitűzött indikátorainak teljesülését lehet figyelemmel kísérni, különös
tekintettel arra, hogy szükséges-e beavatkozni a célok elérése érdekében. Az objektív adatszolgáltatás
félévente a KSZ irányába is megtörténik, annak érdekében, hogy a támogató szervezetek is teljes képet
kaphassanak a szervezet működéséről.

A monitoring mutatókhoz kapcsolódó adatgyűjtés:
Az indikátorok az 5. fejezetben részletesen bemutatásra kerültek, a kapcsolódó adatok forrása és begyűjtése
a következőképpen történik.

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: A partnerek pályázatai és beszámolói alapján

összeállítható, segítségével bemutatható a felújított, újonnan kialakított terek nagysága, darabszáma, az ott

elhelyezett, vagy felújított eszközök száma, valamint típusa. Félévente kerül begyűjtésre a partnerek kötelező
adatszolgáltatása keretében. Segítségével az infrastrukturális beruházások előre haladása is jól nyomon
követhető.

Városi területen épített vagy renovált köz és vagy kereskedelmi épületek: A partnerek pályázatai és

beszámolói alapján összeállítható, segítségével bemutatható a felújított, újonnan kialakított épületek
nagysága, darabszáma, az ott elhelyezett, vagy felújított eszközök száma, valamint típusa. Félévente kerül

begyűjtésre a partnerek kötelező adatszolgáltatása keretében. Segítségével az infrastrukturális beruházások
előre haladása is jól nyomon követhető.

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest: A partnerek

pályázatai, beszámolói alapján, valamint ezen felül a partnerintézmények adatszolgáltatásának segítségével

összegezhető. Félévente kerül begyűjtésre a partnerek kötelező adatszolgáltatása keretében. Segítségével
az infrastrukturális beruházások előre haladása is jól nyomon követhető.

Rendezvénybe bevont lakosság száma: A partnerek pályázatai, beszámolói alapján, valamint ezen felül a

partnerintézmények adatszolgáltatásának segítségével összegezhető. Félévente kerül begyűjtésre a
partnerek kötelező adatszolgáltatása keretében. Segítségével az infrastrukturális beruházások előre haladása
is jól nyomon követhető.

Visszacsatolás a monitoring eredmények kapcsán:
A munkaszervezet a beérkező adatokat félévente összegyűjti, megküldi a Közreműködő Szervezet részére,
valamint összefoglalót készít a HACS részére, mely tartalmazza a szükséges beavatkozásokat,
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módosításokat, annak érdekében, hogy a HKFS-ben kitűzött indikátorok elérhetők legyenek. A
munkaszervezet, tehát félévente beszámol az előrehaladás mértékéről és a beérkező véleményekről a HACSnak.

A HACS önértékelése:
A HACS a monitoring mutatók áttekintésekor saját működését is értékeli, ezt az előírásoknak megfelelően

„önértékelés” módszer keretében teheti meg. Az önértékelés során (a beszámolókkal azonos gyakoriságban)
az kérdések körüljárása elengedhetetlen:

- A tervezett mutatók elérésre kerültek-e?
- Mindegyik városrész bevonásra került-e?
- Hatékonyan eljutott-e a pályázati felhívás a potenciális kandidálókhoz?
- A projektek a pályázatokban meghatározott mérföldkövek szerint haladnak előre?
Ezeken felül természetesen más specifikus kérdések vizsgálata is lehetséges. Amennyiben a HACS úgy dönt,
hogy az önértékelés során feltárt problémák valamelyike stratégia módosítást, vagy a működés
módosításával jár együtt, úgy a változást kezdeményeztetheti.
A monitoring eredmények kommunikációja:
A HACS mind a monitoring mutatók eredményeit, mind a belső értékelését közzéteszi a honlapján, annak
érdekében, hogy a széles közvéleményhez is eljusson.

6.6. Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
A HACS célja, hogy a HKFS megvalósítása során teljes mértékben eleget tegyen az esélyegyenlőségi
előírásoknak, ennek érdekében már a stratégia készítésekor kiemelten figyelembe vette a Helyi

Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit, ezeket beépített a dokumentumba. A HACS alapító tagjai között
megtalálható a Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért; RÁNA Nonprofit Kft., Pécsi

Székesegyház Nagycsaládos Egyesület mely szervezetek biztosították, hogy a szegénységben élők,
hátrányos helyzetűek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosak érdekei megjelenjenek a HKFS-ben. A HACS úgy
alakította ki a HKFS célrendszerét, hogy minden pályázónak kiemelt figyelmet kelljen fordítani az
esélyegyenlőség érvényesülésére.

A HACS a pályázati elbírálás során, valamint a pályázati beszámolókban kiemelten elvárja a vállalt
esélyegyenlőségi feladatok teljesülésének alátámasztását, bemutatását.

6.6.2 Fenntarthatóság

A HKFS egyik kiemelt célterülete a közösségfejlesztés, azon belül pedig a zöld területek fejlesztése, a

pályázati kiírások során a HACS kiemelt figyelmet fog fordítani arra, hogy a meglévő zöldterület nagysága ne

csökkenjen, hanem nőjön, a védendő növényállomány száma ne csökkenjen, valamint, hogy a projektek
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segítségével a felújított, újonnan létrehozott közösségi tereken a növényállomány száma nőjön. A HKFS több
projektje is természetvédelmi területet érintően valósul meg, ennek érdekében ezeknél a pályázatoknál
kiemelt értékelési szempont lesz a természetvédelmi értékek védelme és bővítése egyaránt.

A HACS a pályázati elbírálás során, valamint a pályázati beszámolókba kiemelten elvárja a vállalt
esélyegyenlőségi feladatok teljesülésének alátámasztását, bemutatását.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása

A pécsi HKFS két kiemelkedően innovatív elemet hordoz magában a stratégia alkotás módját, valamint a
pályázatok során előírt kötelező kooperációt.

A HKFS kialakítása során a HACS tagok a szakmai tanulmányok mellett (ITS, ITP, IVS, HEP, stb.) figyelembe

vették a városrészi tanulmányokat, majd az ezek alapján kialakítható stratégiát egy újabb lépcsőben
összevetették a városi, városrészi, szakterületi kérdőívek eredményeivel. A létrejött stratégia így nem csak a

szakmai szükségleteket tartalmazza, hanem több, mint 15 000 pécsi lakos igényeit is. Az ilyen integrált
megközelítés teljesen innovatív mind a városi, mind az országos projekttervezés tekintetében.

Annak köszönhetően, hogy a projektek a városi stratégiák irányvonalait és célkitűzéseit ismerve lettek
kialakítva, kiegészítik a városrészi célokat, azokra a hiányokra reflektálnak, amelyek TOP forrásból nem
megvalósíthatók.

A munkaügyi, szociális és egyéb problémákkal rendelkező városrészek tematikus fejlesztése érdekében a
HACS kidolgozott egy speciális programot, amely a helyi erőforrásokra építő gazdaságfejlesztést, a helyi

lakosok bevonásával tervezi megvalósítani. A program innovatív eleme, hogy a megvalósítói a vállalkozói és
szociális, valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók oldaláról érkeznek, és együttműködésük
eredményeképpen a helyi erőforrások felhasználására kerül sor, úgy, hogy az minden szereplő számára

eredménnyel járjon. A HACS reményei szerint a projekt így számos városrész belső közösségét lendítheti fel,
mind gazdasági, mind közösségi szempontból. A közösségfejlesztés infrastrukturális része esetében a

megvalósító szervezetek hosszú távú érdekeltségének fenntartása érdekében a város hosszú távú
haszonbérlet kialakításában gondolkozik, amely mind a pályázóknak, mind a városnak számos előnnyel jár,
valamint a hosszú távú közösségépítést is könnyebbé teszi.

Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Ssz.

A műveletek

megnevezése

2016

2017

Pályázatok

infrastrukturális
hátterének

megteremtése

2019

2020

2021

Összesen

%

0 Ft

Közösségfejlesztés
1

2018

0 Ft

0 Ft

46 875

000 Ft

93 750

000 Ft

46 875

000 Ft

187 500 000
Ft
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25,00%

0 Ft
Összefogáson alapuló
közösségfejlesztés,

2

rendezvények,

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

események szervezése

3

Kulcsprojektek

4

Pécsbányai Közösségi
Ház fejlesztése (K)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

0 Ft

Működési és animációs költségek

0 Ft

Teljes projektköltség

0 Ft

6

000 Ft

20 000
000 Ft

125 000

62 500

0 Ft

0 Ft

000 Ft

250 000

000 Ft

000 Ft

0 Ft

20 000 000
Ft

többkorosztályos

játszótér kialakítása (K)
KRESZ park fejlesztése
(K)

Hirdi Közösségi Ház
fejlesztése (K)

ERFA költségek: 1+2+4+5+6+7+
működés

ESZA költségek: 3

0 Ft
0 Ft

Kulcsprojektek: Feltétel a működési

költséggel csökkenetett összköltség
maximum 40%-a

0 Ft

100 000

100 000

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

309 375

218 750

109 375

10 399

29 606

28 686

10 399

338 981

247 436

10 399

276 481

122 436

0 Ft

62 500

125 000

62 500

0 Ft

250 000

0 Ft

200 000

0 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000

548 Ft
548 Ft
548 Ft

000 Ft

20 000
000 Ft

60 000
000 Ft

000 Ft
504 Ft
504 Ft
504 Ft

000 Ft
000 Ft

000 Ft
544 Ft

0 Ft

20 000 000
Ft

0 Ft

60 000 000
Ft

0 Ft

000 Ft

637 500 000
Ft

27 568 774 16 238 630 Ft
Ft

136 943

112 500 000
Ft

16 238 630 Ft

750 000

74 443 774 16 238 630 Ft

500 000

544 Ft
544 Ft

000 Ft

774 Ft

000 Ft

Ft

000 Ft

000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft

A projekt az alábbiak szerint felel meg az előírásoknak:
-

A működési költségek nem haladják meg a teljes projektköltség 15%-át, valamint megfelelnek az
akcióterületen igénybe vehető maximális mértéknek.

-

Az ERFA és az ESZA költségek aránya 2:1.

-

A kulcsprojektek összköltsége nem haladja meg a működési költségekkel csökkentett összköltség
40%-át.

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
2016
Működési
költségek

0 Ft

33,33%

2,67%

0 Ft

Kertvárosi

0 Ft

5

62 500

2017

2018

2019

2020

2021

10 161 792 Ft

28 849 774

28 117 774 Ft

27 568 774

16 081 785

Ft

Ft

Ft

2022
0 Ft

Összesen
110 779 899 Ft
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13,33%

2,67%
8,00%
85,00
%

15,00%
100,00
%

66,67%
33,33%

31,37%

Animációs
költségek

Összesen

0 Ft
0 Ft

237 756 Ft

756 730 Ft

568 770 Ft

0 Ft

156 845 Ft

10 399 548

29 606 504

28 686 544

27 568 774

16 238 630

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

0 Ft
0 Ft

1 720 101 Ft
112 500 000
Ft
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A HKFS teljes költségvetése

Sor-

szám

A beavatkozás megnevezése

Indoklás, alátámasztás

Specifikus cél

(legfeljebb 4-5 mondat)

(legfeljebb 1-2 szó)

A

beavatkozás

tartalma

(legfeljebb
mondat)

4-5

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport

Forrás

A

(legfeljebb 4-5- mondat)

(legfeljebb 1-2 szó)

(ezer Ft)

fedezete

finanszírozás

Tervezett

időintervallum
(év, hónap)
1.

Pécs
Pécs városában számos közterület és közösségi ház
található, ám a legtöbb esetben a helyi lakosság, civil
1.

A közösségfejlesztés

egyesületek, vagy a környék vállalkozói nem érzik sajátjuknak

infrastrukturális hátterének

a területet, épületeket, melyek így nem tudják betölteni a

megteremtése

funkciójukat. A cél, hogy a helyi szervezetek és közösségek
együtt alapozzák és valósítsák meg a közösségi terek
fejlesztését.

A

közösségfejlesztés

infrastrukturális hátterének
megteremtése
Helyi gazdaságfejlesztés a
helyi erőforrásokra és civil
szervezetekre támaszkodva

városa

2010

után

különböző

segítségével

megkezdte

a

fejlesztését

(köztérfelújítás,

közösségi
közösségi

projektek

Kiírás:

2018.03.01.

tereinek

1.

házak

Kiírás

megvalósítása:

A

fejlesztése, szociális városrehabilitáció), melyet a TOP-

közösségfejlesztés

6 prioritás keretében tovább folytat. A beavatkozás

2018.03.01-

infrastrukturális

célja, hogy ezeket a projekteket kiegészítve a város

hátterének

lehető legtöbb közösségi tere újuljon meg pezsgővé

megteremtése

téve az egyes városrészek kulturális, közösségi életét.

2019.03.01.

A fejlesztésnek köszönhetően a szintén célul kitűzött

2.

közösségépítő képzések és rendezvények biztos is

megvalósítása:

felújított helyszíneken valósulhatnak meg.

2019.03.01-

A

város

teljes

lakossága

2019.08.31.
187 500

ERFA
2.

Kiírás:
Kiírás

2020.12.31.
Az egyes városrészek
civil

szervezetei,

programszervezői,
valamint

a

városrészek

Összefogáson alapuló
2.

közösségfejlesztés, rendezvények,
események szervezése

Az elemzések mindegyik érintett célterület vonatkozásában

Pécs város programkínálata igen széles, ám a legtöbb

rámutatnak arra, hogy a közösségi rendezvények száma

esetben csak szűk célcsoportnak szól, nem a

kevés, nem kielégítő, ezért szükséges a helyi-lokális, tematikus

Nagyrendezvények, közösségek fejlődését szolgálja, ennek érdekében

programok megvalósítása. Az egyes városrészek igényeihez,

tematikus

kerül megvalósításra a beavatkozás. A beavatkozás

célcsoportjaihoz igazodó rendezvények az ESZA forrás

rendezvények,

keretében

városrészi

megtartásra, hanem az adott városrészek problémáira

kapcsán nem csak a tematikus városrészi programok

rendezvények,

reflektáló képzések is, melyek kiegészítő jelleggel

megszervezésére mutatkozik, igény, hanem az egyes

képzések

valósulnak meg a városi foglalkoztatási paktum,

terhére kerülnek megrendezésre. A rendezvényszervezés

Közösség-fejlesztés

nem

csak

rendezvények

kerülnek

problémákkal és azok megoldásával kapcsolatos képzések )

valamint a szociális városrehabiltációs projektek

lebonyolítására is.

mellett.

1.

lakossága.

A

Kiírás:

2018.03.01.

programok

1.

célcsoportja

megvalósítása:

jelentősen

függ

tematikától
(családok,

a

2018.03.01-

is

2019.08.31.

gyerekek, 250 000

felnőttek,

Kiírás

stb.).

ESZA
2.

Kiírás:

A képzések esetében

2019.03.01.

elsősorban

2.

azok

a

Kiírás

célcsoportok, amelyek

megvalósítása:

számára

a

2019.03.01-

munkaerőpiacra való

2020.12.31.

visszatérés
(romák,

a

cél

fiatalkorúak,

szegregátumok
lakosai, stb.)
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A helyzetfeltárás részben részletesen bemutatásra került,
hogy Pécsbánya Pécs egyik krízisterületének számít, mely
megállítása
3.

érdekében

szükséges

a

helyi

közösség

A megkezdett és a folyamatban lévő településrészt

felzárkóztatása, melynek elengedhetetlen elem a közösségi

érintő szociális városrehabilitáció folytatásaként a Elsősorban

Pécsbányai Közösségi Ház

ház további fejlesztése, annak érdekében, hogy mind a

munkaerőpiaci és képzési igényekhez igazodó további pécsbányai városrész

fejlesztése (K)

munkaügyi képzések, tanfolyamok, stb. megtartásához a

Közösség-fejlesztés

a

fejlesztés végrehajtása elengedhetetlen a közösségi lakosai, közvetetten a

szükséges infrastruktúra biztosítottá váljon, valamint, hogy a

házban ,annak érdekében, hogy a közösségszervező város teljes lakossága

helyi közösségi rendezvények révén egységes és erős a hely

szerepét a jövőben még sikeresebben töltse be.

Megvalósítás:
20 000

ERFA

2018.02.012020.12.31

természeti értékeit védő, egymást segítő erős közöség jöjjön
létre.
Kertváros, mint Pécs legnagyobb városrésze értelemszerűen

Mind

a legtöbb kisgyermekkel is rendelkezik, akik számára nem
4.

Kertvárosi többkorosztályos
játszótér kialakítása (K)

állnak

rendelkezésre

komplex

akár

egész

napos

kikapcsolódást biztosító modern, uniós előírásnak megfelelő Közösség-fejlesztés
játszóterek. A városrésszel foglalkozó kérdőíves kutatás is
alátámasztotta

az

igényt

egy

új

központi

a

közösségépítéshez,

egészségvédelemhez

mind
a

az

kertvárosi

fejlesztés. A program jól kiegészíti a városrész
fejlesztését, mely rendelőintézet felújítását, úthálózat
korszerűsítését,

játszótér

szükséges

közlekedésfejlesztést

egyaránt

tartalmaz.

kialakítására.

Elsősorban
kertvárosi

a
családok,

gyermekek,
közvetetten

Megvalósítás:
100 000

ERFA

Pécs

2018.02.012020.12.31

város teljes lakossága

A Kovácstelep és Uránváros határán elhelyezkedő park
fejlesztésével Uránváros és a Nyugati városrész lakosainak
közösségi tér iránti igénye kielégíthetővé válik. A szükséges
zöldterületi fejlesztést az Uránvárosi lakossági kérdőív és a
nyugati városrészre vonatkozó tanulmányok is alátámasztják. A

közösségfejlesztés

A környezet az egészséges testmozgásra alkalmas, jól lehet infrastrukturális hátterének
5.

KRESZ park fejlesztése (K)

kerékpározni, lehetőség van speciális és hagyományos megteremtése
kerékpárok bérlésére. .A KRESZ parkban évente több ezer Helyi gazdaságfejlesztés a
óvodás, iskolás, ép és fogyatékos fiatal ismerkedik meg a helyi erőforrásokra és civil
biztonságos

közlekedés

kerékpáron.

A

park

alapelveivel
eszközeinek,

gyalog,

rolleron, szervezetekre támaszkodva

A közösségépítéshez szükséges az uránvárosi, nyugati
városrészi fejlesztés. A program jól kiegészíti a
városrész fejlesztését, mely rendelőintézet felújítását,
úthálózat

korszerűsítését,

közlekedésfejlesztést

egyaránt tartalmaz.

Elsősorban
Uránvárosi,

Nyugati

városrészi

családok,

gyermekek,
közvetetten

Megvalósítás:
20 000

ERFA

2018.02.012020.12.31

Pécs

város teljes lakossága

infrastruktúrájának

megújítása lehetővé teszi az itt folyó oktatási, nevelési
tevékenység színvonalának emelését és a 21. századi
követelményekhez történő igazítását.
A helyzetfeltárás részben részletesen bemutatásra került,
hogy Hird közösségépítés szempontjából elmarad a városi
átlagtól, mely megállítása érdekében szükséges a helyi A

közösségfejlesztés

közösség felzárkóztatása, melynek elengedhetetlen elem a infrastrukturális hátterének
6.

Hirdi Közösségi Ház fejlesztése
(K)

közösségi ház további fejlesztése, annak érdekében, hogy megteremtése
mind a munkaügyi képzések, tanfolyamok, stb. megtartásához Helyi gazdaságfejlesztés a
a szükséges infrastruktúra biztosítottá váljon, valamint, hogy a helyi erőforrásokra és civil
helyi közösségi rendezvények révén egységes és erős a hely szervezetekre támaszkodva

A

városrészben

közlekedésfejlesztésre,

a

tervek

szerint Elsősorban Pécs-Hird,

munkaerőpiaci

program Pécs-Vasas és Pécs-

valósul meg a TOP 6-os prioritás terhére, melyet az Somogy
igényeknek megfelelően a közösség fejlesztést közvetetten
szolgáló centrum fejlesztése egészít ki.

lakosai, 60 000
Pécs

Megvalósítás:
ERFA

2018.02.012020.12.31

város teljes lakossága

természeti értékeit védő, egymást segítő erős közöség jöjjön
létre.
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1.

számú melléklet:
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