
Nagycenk 
várossá nyilvánítása 

pályázat



Nagycenk várossá nyilvánítása
A várossá nyilvánítás menete

• A képviselő testület határozata                   
2016. november 24.

• Pályázati anyag elkészítése                            
2016. december – 2017. január

• Pályázat benyújtása – 2017. január
• Bírálat, döntéshozatal – 2017. augusztus



Nagycenk várossá nyilvánítása

• Magyarországon jelenleg 346 város van,     
Győr-Moson-Sopron megyében 12

• A helyi önkormányzatokról szóló törvény így 
fogalmaz: „ Városi cím adható annak a községi 
önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt 
be és fejlettsége eléri az átlagos városi 
szintet”



Magyarországi adatok:

• 3179 település
• 346  város
• 23 város, amely 3000 fő 

alatti
• 7  város, amely 2000 fő 

alatti

Megyék adatai:

• Bács-Kiskun megye          93 település    
22 város 521 ezer fő

• Borsod Abaúj Zemplén   358 település    
28 város 698 ezer fő

• Csongrád megye             60 település    
10 város 403 ezer fő

• Nógrád megye             131  település      
6 város 206 ezer fő

• Jász- Nagykun- Szolnok   78 település    
20 város 394 ezer fő

• Vas megye                        216 település    
13 város 256 ezer fő       
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• Győr Moson Sopron megyei adatok:
• 167 település,  433 ezer fő
• 12 város:  Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, 

Csorna, Kapuvár, Jánossomorja, Tét, Beled, 
Fertőszentmiklós, Fertőd, Pannonhalma, 
Lébény.
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Nagycenk várossá nyilvánítása
A várossá nyilvánítási kritériumok

Kritérium Nagycenk megfelel-e

• A községben dolgozók legalább 20%-a más településről jár be dolgozni     igen
• Lakosságszáma meghaladja a 10.000 főt                                                                   nem
• Lakosságszám az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt                                              igen
• A község csatornázottsága min. 60%-os                                                                    igen
• A KSH által meghatározott mutató számok alapján városi átlagszám
• célérték 6,7  Nagycenk átlagszáma 5.                                                                          nem   
• Szilárd burkolatú utak aránya 90 %-os                                                                         igen
• Alapfokú oktatási intézmény                                                                                         igen
• Középfokú oktatási intézmény                                                                                       nem
• Rendőrkapitányság, rendőrőrs                                                                                       nem
• Tűzoltóság                                                                                                              igen - nem
• Egészségügyi alap ellátás                                                                                                igen
• Egészségügyi szak ellátás                                              ( fogorvos)                               igen
• Tanuszoda vagy sportcsarnok                                                                                         igen
• Iparűzési adó bevétel az önkormányzat költségvetésének 20 %-a   (11)                nem



Az önkormányzati rendszer bevezetése óta 
(1990) várossá nyilvánított település típusok

• Kistérség vagy mikrotérség központja, 
sokoldalú funkciót lát el 

pl. Beled 2400 fő, Őriszentpéter 1100 fő, Pacsa 1020 fő.



Az önkormányzati rendszer bevezetése óta 
(1990) várossá nyilvánított település típusok

• Gazdasági központ, jellemzői: egy-egy nagyobb vagy több 
kisebb gazdasági szervezet,  magas a bejáró dolgozók száma, 

magas iparűzési adó bevétel,  dinamikus fejlődés, 
pl.: Nyergesújfalu 7550 fő, Jánossomorja 5900 fő, 

Bábolna 3660 fő



• Klasszikus üdülő települések,
gyakran kis létszámú települések 

pl.: Balatonföldvár 2060 fő, Balatonkenese 3190, Zalakaros 1870, 
Abádszalók 3920 fő.

Az önkormányzati rendszer bevezetése óta 
(1990) várossá nyilvánított település típusok



• Imázs típusú települések, településnév márkanévként 
működik, országos ismertség, turizmus különböző ágai

Pl.: borturizmus Badacsonytomaj 2080 fő,  Villány 2474 fő, Hajós 
3140 fő, örökség turizmus Máriapócs 2042 fő, Visegrád 1863 

fő, Herend 3380 fő, 

Az önkormányzati rendszer bevezetése óta 
(1990) várossá nyilvánított település típusok
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Hová soroljuk Nagycenket?
Egyértelműen imázs település

Nagycenk Széchenyi faluja  
vagy  

városa???
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Adottságaink:

• Országos ismertség, Széchenyi emlékhelyek, évi 40 000 látogató.
• Nemzeti emlékhely lett hivatalosan is, eddig csak mi neveztük Nemzeti 

zarándokhelynek / Magyar Mekkának/  17 nemzeti emlékhely van az országban:  
Országház, Hősök tere, Nemzeti Múzeum, Budai Várnegyed, Debreceni 
Nagytemplom, Mohácsi Történelmi emlékhely, Ópusztaszer, Pákozdi emlékpark, 
Pannonhalmi Bencés apátság, Székesfehérvári Romkert, Szigetvári Vár, Somogyvár 
Bencés Apátság, Esztergom Várhegy, Fiumei úti Nemzeti sírkert, Rákoskeresztúri Új 
Köztemető 301 parcella és Nagycenki Széchenyi Kastély

• Teljes kormányzati figyelem továbbra is 3 milliárd forint a kastély felújítására. 
• Mezővárosi ranggal rendelkezett 17 – 18. században
• Fertő-táj a világörökség része Nagycenk is része ennek a tájnak, rendelkezik ezzel a 

címmel.
• Központi elhelyezkedés, két főútvonal keresztezi, vasútvonal minden vonat megáll, 

nagy város Sopron közelsége (10 km), gyorsforgalmi út néhány éven belül.
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A Kulturális örökség védelméről szóló 
törvény így fogalmaz:

„ Nemzeti emlékhely a magyar nemzet történelmében
meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a
magyar nemzet, illetve a magyar és az ország területén
élő nemzetiségek összetartozását erősítő és
identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében
kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos
jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és
amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti
emlékhellyé nyilvánít”
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Hozzá adott értékek:

• Vidéki települések Európa Chartájának a Magyarországi képviselője, 27 országban van élő, 
folyamatosan működő testvér települési kapcsolatunk.

• Környező településekkel jó kapcsolat, Fertőboz, Pereszteg közös hivatal. 
• Dinamikus létszámnövekedés, 150 értékesített telek, 3-4 év 2500-as lélekszám, fiatal 

családok letelepedése.
• Folyamatos településfejlesztés, faluközpont felújítás, utak rendbetétele, járdák felújítása       

/ itt még sok a hiányosság/
• Közösségi élet, sokoldalú, jól szervezett, igényes,  történelmi örökséget tudatosan ápoló, 

városias viselkedést tanúsító civil szerveződések  /polgárőrség, tűzoltó, horgász, galambász, 
sport, természetjáró, honismereti, Friends of Europe, néptánc, iparoskör egyesületek, 
képgaléria, egyházközség/

• Közösségi életet szolgáló létesítmények, Községháza alagsor és díszterem, Alkotóház, 
Sportcsarnok, Tűzoltóőrs / épülő új őrs/ és természetesen a kastélyegyüttes.

• Évenként ismétlődő népszerű rendezvényeink, Széchenyi ünnepségek, Szüreti napok, 
Tízforrás Fesztiválban való részvétel, Hársfa fesztivál, Tündérfesztivál, Európa futás, jelmezbál, 
falusi disznóölés, adventi rendezvények, iskolai, óvodai, egyházi szervezésű események 

• Igényes helyi polgárok, szép, folyamatosan karbantartott lakóingatlanok.



Miért legyünk város?

A várossá nyilvánítást Nagycenk jövője miatt érezzük jó 
lehetőségnek.
Jelenleg székhelytelepülésként, dinamikusan fejlődő 
lakosságszámmal vezető szerepet töltünk be a szűkebben vett 
térségben.
Ahhoz, hogy ezt a vezető szerepet megtartsuk, megerősítsük, 
tennünk is kell, hisz több település is szeretne erősödni, 
mikrotérségi vezető szerepet betölteni.
A jövőben szinte biztosan folytatódik a közigazgatás 
központosítása, egyre nagyobb közigazgatási egységek 
alakulnak ki. Városként ebben a „versenyben” is sokkal jobb 
pozícióból vehetünk részt.



Miért legyünk város?

Hátrányok
Hátrányról nem tudunk.

A várossá válás semmilyen 
plusz kötelezettséggel nem 
jár, pusztán más 
közigazgatási besorolást 
jelent.

Előnyök
- Település központi szerepének 

erősítése – újabb 
összevonások a 
közigazgatásban

- Intézménymegtartó erő: 
Iskola, önkormányzati hivatal

- Az eddigieknél lényegesen 
nagyobb pályázati források, 
lehetőségek

- Új közintézmények 
kerülhetnek ide (tűzoltó őrs, 
rendőrség, stb.)



Köszönöm figyelmüket!


