










2.1. Jogosultság igazolása 

A fejlesztéssel érintett akcióterület Rétság város közösségi-társadalmi és gazdasági 

súlyponti belterülete. A projekt során megvalósuló minden beavatkozás az 

akcióterületen történik. Az 1. sz. akcióterület a szerkezeti és szabályozási tervben 

vegyes felhasználású és zöldfelületi besorolású területként szerepel. 

 Rétság 1. sz. 
akcióterület

Gazdasági funkció   

KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és 
önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt 
és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó egységek 

198 59 

Közösségi létesítmények (mozi, sport- és 
szabadidőcsarnok, uszoda, strand, rendezvény- és 
konferenciaközpont) 

1 1 

„Bevásárló utca”, valamint sétálóutca mentén megjelenő 
üzlethelyiség 0 0 

Mélygarázs, parkolóház és parkolólemez  0 0 

Piac, piaccsarnok 1 1 

Gazdasági szolgáltatóház 1 0 

Közösségi funkció   

Önkormányzati közművelődési könyvtár 1 1 

Muzeális intézmény, kiállító terem 1 1 

Kulturális központ, közművelődési intézmény 1 1 

Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények 2 0 

Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület 2 2 

Városi funkció   

Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri 
közösségi terek, települési zöldfelületek, nyilvános 
illemhelyek 

5 2 

Felszíni nyílt, ingyenes parkolók 3 2 

Szelektív hulladékgyűjtés 5 1 

Az akcióterületen található, a település életében 
meghatározó, köztulajdonban lévő (funkció nélküli) 
épületek 

laktanya 
összes épülete 0 



 
Közszféra funkció   

A város érdekében non-profit információs, adatgyűjtő, 
kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató 
helyiségek, épületrészek 

1 1 

Igazgatási és rendészeti szervek 2 1 

Tűzoltóság 1 1 

Polgárőrség és önkéntes tűzoltóság 2 1 

Közoktatási- nevelési intézmények 3 2 

Szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények 1 0 

Közigazgatási funkciót ellátó intézmény 1 1 

A jogosult 1. sz. akcióterület a következő számszerű kritériumoknak felel meg: 

Indikátor típusa súlyponti területre Határérték 10 000 fő alatti városokban 

1. Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. 
(minimum 1 db) 
Közterületek fejlesztése (városi funkció)  Zrínyi utca felújítása, parkolók kialakítása, 

zöldfelület fejlesztése 
 Kossuth utca felújítása, parkolók kialakítása, 

zöldfelület fejlesztése 
 Autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása, 

gyalogoshíd építése 
Közszféra funkcióinak megerősítését 
szolgáló fejlesztések 

 Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése 

2. Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek 
száma. (minimum 2 db) 
Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 
(ERFA) 

 "PALETTA-TRADE" Kft. festéküzletének felújítása 
 Lomen és Társa Kft. elérhetőségének biztosítása 

parkoló építéssel 
 Piactér felújítása, zöldfelület fejlesztése 

3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Az infrastrukturális, beruházás jellegű 
fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 

 Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi 
kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 

 Közösségépítést, helyi kötődést és büszkeséget, 
identitástudatot erősítő akciók és szabadidő hasznos 
eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok kialakítása. 

 Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő 
tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése 



A megépülő autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása, gyalogoshíd építése 

funkcióbővítő tevékenységnek számít, hiszen az akcióterületen a projekt 

benyújtását megelőzően nem létezett az adott funkció, ott a fejlesztéssel egy új 

funkció kerül kialakításra. 

Az akcióterületen a projekt benyújtását megelőzően léteztek a további 

tevékenységeket szolgáló funkciók, azonban a fejlesztés révén bővül az elérhető 

szolgáltatások köre, javul a szolgáltatás minősége, igénybevételének lehetősége a 

területen, új szolgáltatás jelenik meg egy már létező szolgáltatónál, amely révén 

növekszik az adott funkció kihasználtsága.  

A tevékenység neve A tevékenység típusa 

Autóbusz forduló, autóbusz parkoló 
kialakítása, gyalogoshíd építése Funkcióbővítő 

Zrínyi utca felújítása, parkolók 
kialakítása, zöldfelület fejlesztése Funkció megerősítő 

Kossuth utca felújítása, parkolók 
kialakítása, zöldfelület fejlesztése Funkció megerősítő 

Általános Iskola épületenergetikai 
korszerűsítése Funkció megerősítő 

"PALETTA-TRADE" Kft. 
festéküzletének felújítása Funkció megerősítő 

Lomen és Társa Kft. elérhetőségének 
biztosítása parkoló építéssel Funkció megerősítő 

Piactér felújítása, zöldfelület fejlesztése Funkció megerősítő 

 



3.1.Az akcióterület jellemzőinek bemutatása 

Gazdasági jellemzők 

A településen 100%-ban kiépült infrastruktúrának, valamint a vállalkozások 

megélénkülésének köszönhetően a környező településekről is vállalnak munkát 

Rétságon. A városban működő regisztrált gazdasági szervezetek száma 2009.-ben 441 

db volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)/Területi statisztikai adatok 

rendszere/2009/Gazdasági szervezetek nyilvántartása szerint. ugyanezen adatok 

szerint a KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági 

társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó egységek száma Rétságon 198 db, amiből az 1. sz. akcióterületen 59 db, a 

kereskedelem, a szervízelés, a banki, biztosítási, befektetési, vendéglátás, illetve egyéb 

szolgáltatóként működik. 

Turizmus 

A kistérség különösen gazdag az épített és természeti értékekben. A Duna-Ipoly 

Nemzeti Park részeként, több mint ötezer hektár áll országos védelem alatt. A 2. 

számú főközlekedési útnak köszönhetően a városon jelentős az átutazó turisták száma. 

A megfelelő minőségi igények, programok, marketing tevékenységek biztosításával 

növelhető volna az eltöltött vendégéjszakák száma, ami a turisztikából származó 

jövedelmek növekedéséhez vezetne.  

Kereskedelem, vendéglátás 

A városközpontban található a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek döntő 

többsége. A városkép szempontjából kedvezőtlen, hogy a kereskedelmi és 

vendéglátóipari egységeknek nincs a városra jellemző egységes külső arculata. Az 

üzletek külső megjelenése, a kirakatok nem vonzzák a vásárlókat. Nincsenek 

„mágnes-üzletek”, amelyek generátorhatást fejtenének ki a többi üzlethez 

kapcsolódóan. Az üzletek kínálata nem tudja ellensúlyozni a nagy bevásárlóközpontok 

elszívó hatását. Az épületek megjelenése esztétikai szempontból erősen kifogásolható, 

a városképet rombolja. 



Társadalmi jellemzők 

A városközpontban él a város népességének 47,6%-a. A városközponti 

lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály aránya 20,1%, a 15-59 éves korosztályé 

66,5 %, a 60 év felettieké pedig 13,4%. A legfeljebb általános iskolai végzetséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 20,9%, az felsőfokú végzettségűek aránya 

a 25 évnél idősebb korosztályban 14,6%. 

Az akcióterületen a vándorlás folyamatai egymással párhuzamosan jelentkeznek, a 

városközpont továbbra is kedvelt bevándorlási célterület, a bevándorlással 

párhuzamosan azonban a leromló rossz lakásállománnyal jellemezhető 

területrészekből a kivándorlás is folyamatos. Az akcióterületen belül a népsűrűség 

alakulását két tényező befolyásolja. Elsőként a funkciók keveredése – ami az 1. sz. 

akcióterület esetében az intézményi, kereskedelmi és lakófunkciót jelenti –, 

másodsorban a lakóépületek épülettípusa. Az akcióterületen nagyobb 

népességkoncentrációt (népsűrűséget) társasházas lakótömbökben találunk. 

Az IVS részeként elkészített Antiszegregációs tervben szereplő demográfiai elemzés 

szerint, Rétság abban a szerencsés helyzetben van, hogy nincs a városban nagyobb 

létszámú szegregálódott lakosság. Természetesen vannak olyan kisebb városi 

egységek, – a Kossuth és a Köztársaság utca, egy-egy háztömbje – ahol a szegényebb 

népesség nagyobb arányban van jelen, azonban e városi területek nagysága, a 

szegregáció koncentráltsága és mértéke nem éri el a szegregátum megfogalmazásában 

megjelölt határokat.  

A szegregálódással veszélyeztetett területek elhelyezkedését illetően fontos 

megemlíteni, hogy a városközponti részén, vagy ahhoz közvetlen közel helyezkedik el 

a Rákóczi út, Kossuth és a Zrínyi utcák alkotta tömb. Ezen a területen nincs lakás célú 

ingatlan, itt kereskedelmi, vendéglátóipari egységek, parkolók találhatók. 

Munkaerőpiaci jellemzők 

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 59,4 %. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 37,2 %. A 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 12,3 %. 



Ingatlanok állapota 

A városközpontban található a lakásállomány 51,1 %-a, számszerint 556 lakás. Az 

alacsony komfort fokozatú lakások száma 72 db, ami a városban lévő lakásoknak a 

13%-a.  

Rétság város szabályozási tervének megfelelően az 1. sz. akcióterületet, a település 

központját vegyes területnek kell tekintenünk. A lakás célú ingatlanok mellett itt 

helyezkednek el a gazdasági, a közösségi, a városi és a közszféra funkciókat ellátó 

intézményeknek helyt adó ingatlanok. 

Közlekedés 

Nógrád megye jelentős részének, valamint Budapest és Szlovákia egy részének a 

közforgalmú közúti közlekedése a 2. sz. úton, Rétság város belterületén, az 1. sz. 

akcióterületen halad keresztül. Emiatt jelentős a területen áthaladó buszforgalom. A 

városon áthalad ugyan vasútvonal, de annak olyan jelentéktelen a forgalma, hogy a 

közúti személyszállításban teljesen elenyésző a szerepe. Jelenleg Rétság város 

buszállomással nem rendelkezik, a 2. sz. úton találhatók buszmegállók, ahol az utasok 

tudnak le és felszállni, de a 2. sz. fkl. út jelentős forgalma miatt forgalombiztonsági 

szempontból nem teljesen megnyugtató körülmények között. 

Környezeti állapot 

A területen helyezkednek el a gazdasági, a közösségi, a városi és a közszféra 

funkciókat ellátó intézmények. Ennek köszönhetően a településközponti vegyes 

területnek számító 1. sz. akcióterület nagyobbik hányadának beépítettsége lényegében 

kialakult. A területen jelentős mértékben környezetet terhelő tevékenység nem folyik, 

annak állapota a közszolgáltatások üzemelésének köszönhetően megfelelőnek 

tekinthető. 

A környezet állapotának védelme érdekében a fő faladat az épített környezet 

finomítása, azaz a meglévő környezeti elemek felújítása, korszerűsítése, a meglévő 

zöldfelületek minél nagyobb részének megtartása a cél, ahogyan azok 

megfogalmazódnak a projekt fő célkitűzései között. 



Közszolgáltatások 

Csatornázottság 
A város 2004 évben átfogó csatornafejlesztési és rekonstrukciós beruházást végzett, 

melynek eredményeként a város 100%-os lefedettségű csatornarendszert épített ki, az 

elhasznált elöregedett egységek cseréjét is elvégezték. A kommunális hulladék 

tisztítása megoldott, a megfelelő technikai háttér adott, a kapacitásnövelés 

végrehajtható. 

Ivóvíz 
A vízvezetékrendszer Rétságon 100%-os kiépítettségű, kifogástalan műszaki 

állapotban van. Az önkormányzat társtulajdonosa a Nyugat Nógrádi Vízmű Kft.-nek. 

A vízszolgáltató társaságnak 52 önkormányzat a tagja, a központ Balassagyarmaton 

van, c.ca. 60%-ban Duna vizet, 40%-ban karsztvizet szállítanak. A társaság által 

biztosított vízmennyiség nagyban meghaladja a felhasználói igényeket, így rövid és 

középtávú fejlesztési törekvései között a hálózatbővítés, illetve új fogyasztók 

bekapcsolása szerepel.  

Gáz 
A településen teljesen kiépült a gázszolgáltatás, valamennyi ingatlan bekötésre került a 

rendszerbe. Szolgáltatóként a TIGÁZ Zrt. van jelen. 

Elektromos hálózat 
A település elektromos rendszere teljesen kiépített, a város Balassagyarmat felé eső 

peremén foglal helyet a villamos transzformátor állomás. A szolgáltatást az ÉMÁSZ 

Nyrt. végzi. 

 




