
A projekt adatai Részletes értékelés Megállapítások Javaslatok
cím Úthálózat felújítása
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projektgazda Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

partnerek

költségvetés nincs információ

ezer forint

81,65

elérhető maximum: 100

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda
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A projekt szükségességét az indokolja, hogy a belterületi 
úthálózat minősége folyamatosan romlik, nincs 
megfelelően kiépítve sem a városon belüli, sem a 
települések közötti kerékpárút. A projekt segítségével a 
térség idegenforgalmi kínálata és a turisztikailag vonzó 
területek köre is bővíthető.

Az átfogó infrastrukturális projekt egyik hiányossága a 
célcsoportok szintjén megjelenő problémák elemzése és 
a projekt eredményeként bekövetkező indirekt és direkt 
hasznok bemutatása, ezeket javasolt a projekt 
kidolgozása során részletesebben bemutatni.
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Mivel a projekt több különálló elemből épül fel, amelyek 
előkészítettsége is különböző, ezért ez megmutatkozik az 
értékelésben is: a pontszámok ebben az esetben 
átlagértéket mutatnak, amely tükrözik a partnerség 
keretében jól előkészített kerékpárút-hálózat 
fejlesztésének, valamint a még hiányos belterületi és 
külterületi utak felújításának értékeit is.

Ahhoz, hogy az úthálózat-fejlesztés minden eleme 
egyformán legyen előkészítve, szükséges a 
projekttervezési tevékenységet a két hiányosabb 
projektelemre is kiterjeszteni.  

A projekt illeszkedik a regionális közlekedésfejlesztési és 
turisztikai célokhoz is. A kistérség stratégiájával szoros a 
projekt összhangja. A megvalósítás eredményeként 
csökkenhet egyes útszakaszok mentén a zaj-, por és 
egyéb szennyezés, biztonságosabbá válik a közlekedés. 
A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség kistérségi szintű 
javulásához is a belső kohézió erősítése révén. 

A részletes projektterv, illetve a pályázat készítése során 
javasolt kiemelten kezelni a projekt természeti 
környezetre és a kistérségen belüli esélyegyenlőségre 
gyakorolt hatását .
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Jelenleg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 
fordítható források nagy része az autópályák és a vasúti 
közlekedés fejlesztésére, valamint az alsóbb rendű utak 
állagmegőrzésére, felújítására koncentrálódnak. 
Kerékpárúttal kapcsolatos beruházást ugyanakkor több 
város és kistérség is tervez, ezért a rendelkezésre álló 
források elnyeréséért erős verseny várható.

összegző 
értékelés

A projekt három területet (belterületi úthálózat, kerékpárút, külterületi utak, hidak) 
érint, amelyek együttesen szolgálják a helyi és térségi lakosság, a gazdálkodók, 
valamint a vendégek igényeit azáltal, hogy elérhetővé teszik, illetve feltárják a 
gazdaságilag és turisztikailag fontos objektumokat.

Hajdúszoboszlói Többcélú Kistéségi Társulás
Közútkezelő Kht.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
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A projekt több, önállóan is megvalósítható elemből áll, amelyek javítják a város 
belső és külső közlekedési viszonyait.  A projekt egyes elemei alátámasztottak, 
azonban kidolgozottságuk nem egységes, a belterületi és a külterületi fejlesztések 
esetén további projektelőkészítésre van szükség.
Hajdúszoboszlón a burkolt utak aránya megközelíti a 100%-ot, azonban az utak 
minősége nem minden esetben megfelelő. Annak érdekében, hogy a város egész 
területén egységes minőségű legyen az úthálózat, szükség van egy időben és 
térben ütemezett rekonstrukcióra. 
A projekt emellett tartalmazza mind a településen belüli, mind a kistérségi 
kerékpárút-hálózat fejlesztését. Utóbbi nyomvonalára két alternatíva létezik: 
1. a turisztikai látványosságok (nagyhegyesi Krátertó, a tervezett Vérvölgyi 
víztározó) felfűzése, amit azonban a mezőgazdasági tevékenység veszélyeztet
2. a közúthálózat mentén
A külterületen található utak és hidak felújítása nemcsak gazdasági, hanem 
turisztikai jelentőséggel is bír, azonban finanszírozása javarészt önkormányzati 
forrásból oldható meg. 
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A teljes projekt céljai jelenleg nem számszerűsítettek, de 
a projekt jellegéből adódóan a számszerű célok, valamint 
az eredményességre vonatkozó indikátorok 
meghatározása rövid idő alatt elvégezhető.

A projekt minden elemének megtervezése szükséges, 
figyelembe véve a lakossági és mezőgazdasági 
igényeket, a kistérségi kohéziót, valamint a turizmusban 
betöltött funkciók fontosságát.

A projekt eredményeinek fenntartása, karbantartása 
anyagi terheket jelent majd az önkormányzatnak, de ezek 
összege a jelenlegi helyezetet figyelembe véve nem 
veszélyezteti a projektgazda működését.
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A projektelemek megvalósítása során azokat célszerű a 
prioritási sorrendben előre sorolni, amelyek egyszerre 
szolgálják a kistérségen belüli kapcsolatok erősítését és a 
turisztikai attrakciók megközelítését. A lehetséges 
támogatási források viszonylag nagy száma miatt 
szükséges a folyamatos pályázatfigyelés és a projektek 
rugalmas megtervezése.

Célcsoportok

Problémaelemzés

Cél kitűzése

Célok illeszkedése

Eredmények szükségessége

Összességében

Végrehajtó kapacitás

Együttműködés

Ütemezés

Költségvetés

Alkalmazott eszközök

Előkészítettség

Kockázatok

Összességében

Projektcél
teljesülése

Átfogó cél
teljesülése

Számszerűsíthető
eredmények

Összességében

Regionális hatás

Kistérségi hatás

Környezet

Esélyegyenlőség

Összességében

Támogatási forrás

Forrásszerzés
esélye

Összességében

Gazdasági

Szervezeti

Műszaki, jogi

Elfogadottság

Összességében

megacity© „projekt alapú városfejlesztési program”


