
Az elfogadott ITS 2020-ig határozza meg az középtávú átfogó és városi szintű tematikus 

célokat, valamint ezek megvalósítását szolgáló programok, intézkedések körét és a 

megvalósítás eszközeit. Elengedhetetlen a Város eredményes fejlesztéseinek, pályázati 

forrásainak összehangolása céljából.  

 

Az  ITS 2.2 pontja értelmében a három kiemelt beavatkozási terület és a tematikus célok az 

alábbiak voltak:  

- 1. Versenyképes, több lábon álló, könnyen megközelíthető telephelyekkel rendelkező, a 

foglalkoztatottak megtartásával és bővítésével szinergikusan fejlődő helyi gazdaság a lenti 

alcélokkal: 

 - Gazdasági versenyképesség feltételeinek javítását célzó intézkedések; 

- Ágazati szerkezet diverzifikálása a mezőgazdasági termelés járási szintű   

ösztönzésével; 

 - Közlekedési hálózat városi és járási igényeknek megfelelő fejlesztése. 

 

2. A turisztikai és rekreációs potenciál hatékony kihasználása: 

 - Épített és kulturális örökségre épülő minőségi turisztikai látnivalók és programok 

    kínálata; 

 - Turisztikai kínálat bővítése az egészséges életmódhoz és a rekreációhoz     

   szükséges infrastruktúra fejlesztésével; 

 - Településmarketing, járási szintű desztináció-menedzsment 

 

3. A humán és műszaki ellátórendszerek megfelelő minőségű és fenntartható, az életminőség       

javulását elősegítő működése: 

 - Humán infrastruktúra minőségi fejlesztése, 

 - Közterületek, műszaki hálózatok karbantartása, fejlesztése, 

 - Környezettudatos energia- és hulladékgazdálkodás, 

 - Társadalmi kohézió és a népességmegtartó képesség erősítése, a leszakadó 

 csoportok támogatása, közlekedési hálózatának fejlesztési programja 

 

A fenti tematikus célokat az alább részletezett megkezdett vagy befejezett kulcs-, hálózatos- 

akcióterületi-, és egyéb projektek hivatottak megvalósítani. Ezen célok egyes projektjei az 

ITS 2015-ös elfogadását követően 2016  és 2018 között kezdődtek vagy valósultak meg. 

 

Bonyhád 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei: 

 

 Termálfürdőhöz kapcsolódó beruházások:  

- 2016-ban medencék árnyékolása történt meg bruttó 15 millió forint értékben.  

- 2017-ben egy új fedett teraszos vendéglátó egység került kialakításra bruttó 5,5 millió forint  

értékben. 

 

Váraljai turisztikai komplexum:  

- A 331,79 millió forint európai uniós támogatás segítségével egy ökoturisztikai 

látogatóközpontot alakítunk ki a Váraljai Ifjúsági Táborban és a Parkerdőben. A projekt célja 

a turisztikai fogadóterület fejlesztése: a tavak környezetének rendezése és a tábor területén 

lévő kiszolgáló épületek korszerűsítése mellett a gyermekes családok számára játszóterek 

kialakítását foglalja magába. A tábor vezetékes vízellátása megvalósult, a műszaki átadás 

2018. május 18-án volt. A tábor területén az épületek korszerűsítése és a játszóterek 

megvalósultak. A tavak környékének rendezése még folyamatban van. 



Továbbá a tábor területén saját forrásból 12 millió Ft értékben megvalósult 3 szállás épület 

korszerűsítése, felújítása. 

 

Városi műemlékállomány felújítása és hasznosítása: 

- 2017. márciusában a bonyhád-majosi I. Világháborús emlékmű megtisztítása és restaurálása 

történt meg. 

- 2017. áprilisában a Szabadság téren található 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékművének teljes cseréje valósult meg. 

 

Hálózatos Projektek: Bonyhád 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei 

– amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és a város 

jelentős részére kiterjednek – az alábbiak: 

 

Zöldfelületi rendszer elemeinek funkcionális megújítása: 

- 2016-ban tovább folytatódott az Ifjúsági Park fejlesztése egy kondi pálya kialakításával, 

2017- ben fészek hinta és drótkötélpálya beszerzésével színesítettük a területet, 2018. április 

25-én elkészült a Fay lakótelep 28- 30 közötti D típusú sportpark és streetball pálya és 

kislabdarúgó pálya. 

 

 Közlekedési Infrastruktúra minőségi és mennyiségi fejlesztése: 

- 2015. év végén 540 milliós kormányzati támogatásból megvalósult az északi tehermentesítő 

út és híd megépítése. 

- 2016-ban a Gyár u. 9. szám, majd 2017-ben a Gyár utca 10. szám mögött 10-10 férőhelyes 

parkoló került kialakításra. A 9.5 millió forint felhasználásával elkészült parkolók a Gyár utca 

közlekedését hivatottak megkönnyíteni azzal, hogy az út mentén már tilos a parkolás. 

- 2017. decemberében befejeződött a Nepomuki Szent János-híd felújítása, és a Zrínyi utca 

180 méter hosszban új aszfaltburkolatot kapott. 

- A Város központtól az ipari parkig megújult a Perczel utca teljes útburkolata, a Perczel-kert 

előtti járdaszakasz, új parkolók kerültek kialakításra árokfedéssel és kerékpár sáv került 

kijelölésre. A beruházás 2018 július 18-án fejeződött be a 205 millió forint költségvetésű 

fejlesztés. 

- A Bezerédj (Kossuth és dr Kolta utca közötti szakaszon) és  Móricz Zsigmond (Budai és a 

Május 1. utca közötti szakaszon) utcák a „Belterületi utcák burkolat felújítása Bonyhádon” 

pályázat keretében 43,5 millió forintból megvalósult. 

- „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázaton elnyert 9,32 milliós  

támogatásból az Óhegy Felső utca és az Óhegy Tanyasor utca zúzottköves stabilizációja 

valósul meg, jelenleg a közbeszerzési folyamat zajlik. befejezési határidő jövő év április vége. 

- 2019. tavaszán megkezdődik a Spar üzlet, valamint a Zrínyi és a Gyár utca találkozásánál 

létrejövő körforgalom megépítése. 

 

Közműhálózat átfogó fejlesztése 

- "Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon" címmel 230 millió forintot nyertünk 

egy árhullám csökkentő záportározó építésére, amely segíti azon többlet víz elvezetését, 

amely az eddigi károkat, elöntéseket okozta. A Völgység patak vízhozama a tározó 

beiktatásával olyan mértékre csökkenthető, ami a belterületen a vízállást a mederben tartja. A 

dr. Kolta László utcától az Attila utca mentén a Völgység-patakig egy új csapadékvíz elvezető 

nyomvonal épül ki, tehermentesítve a jelenlegi Fáy lakótelep és Perczel-kert csapadékvíz 

elvezető rendszereit. Jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, jelenleg a 

közbeszerzés eljárás folyik. 



- 2016. április 18-án kötött Konzorciumi megállapodást Bonyhád Város Önkormányzata a 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú, „Bonyhád és agglomerációs térségének 

szennyvíztisztítása, új szennyvíztelep megvalósítása” című pályázattal kapcsolatban a 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel. Az 1,6 milliárd forintos beruházás 

munkaterület átadása 2018. augusztus 2-án volt, a kivitelezést megkezdték. 

 

 Sport és szabadidős infrastruktúra fejlesztése 

- Ovi-Foci program keretében műfüves pálya került kialakításra 2017-ben a Szélkakasos 

Óvodában. 

- Magyarország Kormánya 674 millió forinttal támogatta a Városi Sportcsarnok 40 éves 

épületének teljes átalakítását és bővítését, mely ezév áprilisában átadásra került. 

- Városi Tanuszodában 2017 nyarán felújításra került a szauna. 

 

Mezőgazdasági együttműködés, közös feldolgozás, értékesítés 

- Az agrárlogisztikai központ megépítésével raktárépület, hűtő-, szállító-, és rakodó tér, 

csomagoló központ jön létre. Az agrárlogisztikai központ tervezése folyamatban van. 

 

Humán infrastruktúra minőségi fejlesztése: 

- 2016-ban 150 millió forintos belső felújításnak köszönhetően újult meg a Vörösmarty 

Mihály Művelődési Központ. 

- 2017 nyarán rekord gyorsasággal 350 millió forintos beruházás keretében teljes belső 

felújítást végeztünk el a Ficánka Óvoda épületében és 12 férőhellyel bővült a bölcsődei 

férőhelyek száma. 

-150 millió forintos beruházás keretében zajlott a család- és gyermekjóléti központ és 

szolgálat, valamint a pszichiátriai közösségi ellátás szolgáltatások minőségi és integrált 

működését biztosító infrastruktúra fejlesztése. A beruházás  2018. májusában fejeződött be. 

- A bonyhádi zeneiskola épületének energetikai korszerűsítésének összköltsége 83 millió 

forint, ebből megvalósul az épületet határoló felületek energetikai korszerűsítése, valamint a 

költségoptimalizált követelményszint elérése. Jelenleg a kivitelezés zajlik. 

 

Akcióterületi projektek: 

Városközpont komplex rehabilitációja 

- 2016-ban 17 millió forint értékben újítottunk fel 3db Szent Imre utcai önkormányzati 

bérlakást. 

- 2017-ben  ugyanitt az udvari homlokzat és a függőfolyosó került felújításra, nyílászáró 

cserékkel, 9 millió Ft értékben 

- 2018-ban 6 millió Ft-ból 1 db Szent Imre utcai önkormányzati bérlakást újítottunk fel. 

- 2017-ben 11 millió Ft értékben a Széchenyi tér 17- nél készült el a vízszigetelés és új 

térburkolás. 

- Zöld Város pályázatunk kedvező elbírálásban részesült és 2017. szeptember 4-én 

elkezdődött a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ körül a rendezvénytér kivitelezési 

munkái. A városközpont megújulását célzó fejlesztés költségvetése 475 millió forint. A 

beruházás várható befejezési ideje: 2018. szeptember 30. 

 

Ipari Park 

- 2017-ben a Schäfer-Oesterle Kft fejlesztésének köszönhetően 1000 négyzetméteres 

gyártócsarnokkal bővült a Völgység Ipari Park. 

- A Völgységi Ipari Park bővítési lehetőségeként 300 millió forintból valósul meg a helyi 

gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést támogató csarnok építés a működéshez 



szükséges közművekkel és szilárd burkolatokkal ellátva. A létesítmény mérete összesen 4.000 

négyzetméter. 

- 480 millió forintos beruházással valósul meg az Ipari Park bővítése, ahol 6 vállalkozás 

számára épít az önkormányzat többségi tulajdonában álló cég (Bonyhádi Ipari Park Kft.) 

csarnokot, utat, infrastruktúrát. A csarnokokra jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. 

 

 

Egyéb projektek: 

- Bonyhád járási foglalkoztatási paktum című projekt által a helyi foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, 

tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás, 

helyi szintű akciótervek megvalósításával, az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív 

személyek munkaerő-piaci integrációja valósul meg 250 millió forint vissza nem térítendő 

támogatásból. 

- 2017 novemberében 212,5 millió Ft támogatást nyertünk kulturális közösségi terek 

felújítására és programok szervezésére a CLLD pályázat keretében, melynek előkészítő 

munkálatai zajlanak. 

 

 

 

Ahogy azt polgármester asszony többször kiemelte a TOP támogatásoknak köszönhetően 

2017-ben 3 640 855 687,- Ft fejlesztési forrást nyert Bonyhád. Ez az összeg kiegészülve a 

város költségvetésében biztosított önerős beruházásokkal nagyban hozzájárult és hozzájárul, 

hogy megvalósítsuk Településfejlesztési Stratégiánk tematikus céljait. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Integrált településfejlesztési Stratégia állásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról döntsön! 


