
KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

8. OLDAL: 

Törölt:  

A folyamat részeként Kisvárda város vonatkozásában is elkészülnek a fenti dokumentumok. A stratégiai tervezés 
tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni) hosszú távra meghatározzák 
a település fejlődését, jövőjét; másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2014
tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely 
területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni. 

Új szöveg: 

Kisvárda Város Önkormányzata 2016. V.11
módosítás célja a városi akcióterületek elhelyezkedésének, határainak megváltoztatása, valamint a „zöld város” 
funkció megerősítése volt. Jelen dokumen
módosításokat. 

21. OLDAL: 

Törölt:  

3. sz. átnézeti térkép törlése 

Új elem:  

3. sz. térkép új városrészi határvonalakkal és igényes szerkesztéssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

VÁLTOZTATÁSOK JEGYZÉKE 

A folyamat részeként Kisvárda város vonatkozásában is elkészülnek a fenti dokumentumok. A stratégiai tervezés 
tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni) hosszú távra meghatározzák 

másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2014
tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely 
területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni.  

Kisvárda Város Önkormányzata 2016. V.11-én hozott döntést a 2015-ben elfogadott ITS módosításáról. A 
módosítás célja a városi akcióterületek elhelyezkedésének, határainak megváltoztatása, valamint a „zöld város” 
funkció megerősítése volt. Jelen dokumentum így egységes szerkezetben tartalmazza az átvezetni kívánt 

3. sz. térkép új városrészi határvonalakkal és igényes szerkesztéssel 

    

1. sz. melléklet 

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

 

A folyamat részeként Kisvárda város vonatkozásában is elkészülnek a fenti dokumentumok. A stratégiai tervezés 
tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni) hosszú távra meghatározzák 

másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2014-2020-as EU-s 
tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely 

ben elfogadott ITS módosításáról. A 
módosítás célja a városi akcióterületek elhelyezkedésének, határainak megváltoztatása, valamint a „zöld város” 

tum így egységes szerkezetben tartalmazza az átvezetni kívánt 



 

22. oldal: 

Törölt: 

2. sz. táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázatból a következő sorok tartalma: Városközpont, 
Nyugati Kertvárosi rész, Kiemelt Szolgáltatói városrész

Új elem: 

2. sz. táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázat módosítása az alábbi so
Nyugati Kertvárosi rész, Kiemelt Szolgáltatói városrész

Városrész Lehatárolás

Városközpont Ostrom utca, Arany János utca, 
Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor 
utca, Széchenyi István utca, Liptai 
Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, 
Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc 
utca (Szent György térig): külső oldal, 
Szent László utca: külső oldal, Várday 
István utca: külső oldal, Váralja utca.

Nyugati Kertvárosi rész Városmajor utca, Krucsay Márton 
utca, Várday István utca, Bajcsy 
Zsilinszky utca, Labanc utca, Kodály 
Zoltán utca, Kölcsey utca, Várday 
István utca, Vörösmarty tér, Dózsa 
György utca, Attila
Darusziget utca, Móricz Zsigmond 
utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, 
Móser Ernő utca, Bolgár utca, Szív 
utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja 
utca 

Északi Kertvárosi rész Mátyás király utca, 
Nagyboldogasszony utca, Mária utca, 
Liliom utca, Ady Endre utca, Sorompó 
utca, Vasúti pályatest, Liptay Béla 
utca, Széchenyi István utca, Petőfi 
Sándor utca, Kossuth Lajos utca, 
Kereszt utca.

Kiemelt Szolgáltatói városrész Városmajor utca, Kereszt utca, Váralja 
utca, Ostrom utca, Krucsay Márton 
utca 

Keleti városrész Halasy Gyula utca, Litki út, Jéki
Tulipán utca, Papi út, Váry Emil utca, 
Pacsirta utca, Kinizsi Pál utca, 
Gagarin utca, Szüret utca, Nagymező 
utca, Wesselényi utca, Vasúti 
pályatest. 

Déli Ipari Szolgáltatói Városrész Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti 
pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, 
Ipari út, Attila utca

 

22. oldal: 

Törölt:  

A városrészek részletes statisztikai elemzését a megalapozó tanulmány 3.3.1. fejezete mutatja be.

Új elem:  

táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázatból a következő sorok tartalma: Városközpont, 
Nyugati Kertvárosi rész, Kiemelt Szolgáltatói városrész 

2. sz. táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázat módosítása az alábbi so
Nyugati Kertvárosi rész, Kiemelt Szolgáltatói városrész 

Lehatárolás Városrész 

Ostrom utca, Arany János utca, 
Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor 
utca, Széchenyi István utca, Liptai 
Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, 
Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc 
utca (Szent György térig): külső oldal, 
Szent László utca: külső oldal, Várday 
István utca: külső oldal, Váralja utca. 

Városközpont Vár utca, Kereszt út, Váralja u., Kossuth 
Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi 
István utca, Liptai Béla utca, Vasúti 
pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, 
Várday István u., Kölcsey u., Víz utca
Labanc utca, Várday utca, Várdai

 

Városmajor utca, Krucsay Márton 
utca, Várday István utca, Bajcsy 
Zsilinszky utca, Labanc utca, Kodály 
Zoltán utca, Kölcsey utca, Várday 
István utca, Vörösmarty tér, Dózsa 
György utca, Attila utca, Diófás utca, 
Darusziget utca, Móricz Zsigmond 
utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, 
Móser Ernő utca, Bolgár utca, Szív 
utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja 

Nyugati Kertvárosi rész Városmajor utca, Krucsay Márton utca, 
Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky utca, 
Labanc utca, Víz utca, Virágh Ferenc, 
Dózsa György utca, Attila utca, Diófás utca, 
Darusziget utca, Móricz Zsigmond utca, 
Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő 
utca, Bolgár utca, Szív utca, Török utca, 
Kákastó utca, R

Mátyás király utca, 
Nagyboldogasszony utca, Mária utca, 
Liliom utca, Ady Endre utca, Sorompó 
utca, Vasúti pályatest, Liptay Béla 
utca, Széchenyi István utca, Petőfi 
Sándor utca, Kossuth Lajos utca, 
Kereszt utca.  

Északi Kertvárosi rész Mátyás király utca, Nagyboldogasszony 
utca, Mária utca, Liliom utca, Ady Endre 
utca, Sorompó utca, Vasúti pályatest, 
Liptay Béla utca, Széchenyi István utca, 
Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, 
Kereszt utca. 

Városmajor utca, Kereszt utca, Váralja 
utca, Ostrom utca, Krucsay Márton 

Kiemelt Szolgáltatói 
városrész 

Városmajor utca, Kereszt utca, Vár utca, 
Krucsay Márton utca

Halasy Gyula utca, Litki út, Jéki út, 
Tulipán utca, Papi út, Váry Emil utca, 
Pacsirta utca, Kinizsi Pál utca, 
Gagarin utca, Szüret utca, Nagymező 
utca, Wesselényi utca, Vasúti 

Keleti városrész Halasy Gyula utca, Litki út, Jéki út, Tulipán 
utca, Papi út, Váry Emil utca, Pacsirta
Kinizsi Pál utca, Gagarin utca, Szüret utca, 
Nagymező utca, Wesselényi utca, Vasúti 
pályatest. 

Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti 
pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, 
Ipari út, Attila utca 

Déli Ipari Szolgáltatói 
Városrész 

Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti 
pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, Ipari 
út, Attila utca

A városrészek részletes statisztikai elemzését a megalapozó tanulmány 3.3.1. fejezete mutatja be.

táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázatból a következő sorok tartalma: Városközpont, 

2. sz. táblázat: Kisvárda Városrészeinek lehatárolás c. táblázat módosítása az alábbi sorokban: Városközpont, 

Lehatárolás 

Vár utca, Kereszt út, Váralja u., Kossuth 
Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi 
István utca, Liptai Béla utca, Vasúti 
pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, 
Várday István u., Kölcsey u., Víz utca, 
Labanc utca, Várday utca, Várdai-köz. 

Városmajor utca, Krucsay Márton utca, 
István utca, Bajcsy Zsilinszky utca, 

Labanc utca, Víz utca, Virágh Ferenc, 
Dózsa György utca, Attila utca, Diófás utca, 
Darusziget utca, Móricz Zsigmond utca, 
Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő 
utca, Bolgár utca, Szív utca, Török utca, 
Kákastó utca, Rétalja utca 

Mátyás király utca, Nagyboldogasszony 
utca, Mária utca, Liliom utca, Ady Endre 
utca, Sorompó utca, Vasúti pályatest, 
Liptay Béla utca, Széchenyi István utca, 
Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, 
Kereszt utca.  

Városmajor utca, Kereszt utca, Vár utca, 
Krucsay Márton utca 

Halasy Gyula utca, Litki út, Jéki út, Tulipán 
utca, Papi út, Váry Emil utca, Pacsirta utca, 
Kinizsi Pál utca, Gagarin utca, Szüret utca, 
Nagymező utca, Wesselényi utca, Vasúti 

Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti 
pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, Ipari 
út, Attila utca 

A városrészek részletes statisztikai elemzését a megalapozó tanulmány 3.3.1. fejezete mutatja be. 



nincs 

22. oldal: 

Törölt:  

1. ábra: A városrészek statisztikai adatai, 2011

Új elem: 

2. ábra: A városrészek statisztikai adatai, 2011

 

22. oldal: 

Törölt:  

1.ábra: Városrészek statisztikai adatai (régi KSH adatok)

Új elem:  

1.ábra: Városrészek statisztikai adatai (új KSH adatok)

 

23. oldal: 

Törölt: 

3. ábra: Kisvárda város városrészeinek mutatói (régi KSH adatok)

Új elem: 

2. ábra: Kisvárda város városrészeinek mutatói (régi KSH adatok)

 

. ábra: A városrészek statisztikai adatai, 2011 – régi határok szerinti statisztikai adatok (érintett 3 db. városrész)

. ábra: A városrészek statisztikai adatai, 2011 – új határok szerinti statisztikai adatok (érintett 3 db. városrész)

1.ábra: Városrészek statisztikai adatai (régi KSH adatok) 

1.ábra: Városrészek statisztikai adatai (új KSH adatok) 

. ábra: Kisvárda város városrészeinek mutatói (régi KSH adatok) 

2. ábra: Kisvárda város városrészeinek mutatói (régi KSH adatok) 

 

 

 

 

 

 

(érintett 3 db. városrész) 

atárok szerinti statisztikai adatok (érintett 3 db. városrész) 



 

23. oldal: 

Törölt: 

Az ábrán jól látható a végzettség-foglalkoztatottsági mutatókat vizsgálva, hogy a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűeket nézve a legjobb a helyzet a Kiemelt Szolgáltatói Városrészben, legrosszabb az Északi 
városrészben van. A foglalkoztatottak arányát vizsgálva – a külterület – kivételével az értékek 52-59% között 
mozognak. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 50-56% között mozog, a külterület ugrik ki az értékek 
közül. A munkanélküliségi adatokat vizsgálva az Északi kertváros értéke magas, a legkedvezőbb helyzetben a 
Déli Ipari Szolgáltatói városrészben élők vannak. Az adatokat összességében vizsgálva jól látható – továbbra is a 
külterület kivételével – hogy a városrészek között vannak különbségek, de nem szignifikánsak, nem mutatnak 
nagy szórást.  

Új elem: 

Az ábrán jól látható a végzettség-foglalkoztatottsági mutatókat vizsgálva, hogy a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűeket nézve a legjobb a helyzet a Kiemelt Szolgáltatói Városrészben, legrosszabb az Északi 
városrészben van. A foglalkoztatottak arányát vizsgálva – a külterület – kivételével az értékek 52-56% között 
mozognak. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező népesség aránya 39-43% között mozog. A 
munkanélküliségi adatokat vizsgálva az Északi kertváros értéke magas, a legkedvezőbb helyzetben a Nyugati 
Kertváros városrészben élők vannak. Az adatokat összességében vizsgálva jól látható – továbbra is a külterület 
kivételével – hogy a városrészek között vannak különbségek, de nem szignifikánsak, nem mutatnak nagy 
szórást.  

24-25. oldal: 

Törölt: 

A Városközpont adja a lakónépesség 37%-át; a második legnépesebb pedig a nyugati kertváros. A legkisebb 
lakosságszámmal pedig a Kiemelt Szolgáltatói városrész bír. 

Új elem: 

A Városközpont adja a lakónépesség közel 38%-át; a második legnépesebb pedig a nyugati kertváros. A 
legkisebb lakosságszámmal pedig a Kiemelt Szolgáltatói városrész bír. 

Törölt: 

A Nyugati kertváros a nevéből eredeztethető funkciójától csak elszórtan tér el, nagyrészt kertvárosi jellegű 
lakóingatlanok épültek a területen. Ez alól a Városmajor utca északi része és a városközponthoz közel álló 
Várday István utca jelent kivételt. Ezen övezetekben, több helyütt közigazgatási, oktatási és 
kereskedelmi/gazdasági funkció is helyet kap. 

Új elem: 

A Nyugati kertváros a nevéből eredeztethető funkciójától csak elszórtan tér el, nagyrészt kertvárosi jellegű 
lakóingatlanok épültek a területen. Ez alól a Városmajor utca északi része jelent kivételt. Ezen övezetekben, több 
helyütt közigazgatási, oktatási és kereskedelmi/gazdasági funkció is helyet kap. 

28. oldal: 

Törölt: 

- 



Új elem: 

2.1.3. fejezet: „Kiterjedő zöldfelületek”: 
vegyes használatú területek jönnek létre.

35. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

Felsorolás: V1: A Városközpont 
zöldfunkciók erősítése 

 

36. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

V1.10: Közösségi zöldfelületek és vegyes 

 

39. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

4. ábra: Kisvárda városfejlesztési célrendszere 2014

V1: A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése és vonzerejének növelése 
erősítése 

41. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

3.1. fejezet - Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és 

„Mindezek felülvizsgálatra kerültek 2016
módosításra: 

2.1.3. fejezet: „Kiterjedő zöldfelületek”: A város központi területein rekreációs céllal megújuló zöldfelületek és 
vegyes használatú területek jönnek létre. 

 központi jellegű funkcióinak erősítése és vonzerejének növelése

V1.10: Közösségi zöldfelületek és vegyes (gyalogos, kerékpáros) forgalmú övezetek kialakítása

ábra: Kisvárda városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 

V1: A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése és vonzerejének növelése 

Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása 

Mindezek felülvizsgálatra kerültek 2016-ban, így összesen három városrész/akcióterület határai kerültek 

A város központi területein rekreációs céllal megújuló zöldfelületek és 

központi jellegű funkcióinak erősítése és vonzerejének növelése és a 

 

forgalmú övezetek kialakítása 

V1: A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése és vonzerejének növelése és a zöldfunkciók 

ban, így összesen három városrész/akcióterület határai kerültek 



- Városközponti akcióterület 

- Nyugati kertvárosi akcióterület

- Kiemelt szolgáltatói akcióterület

43. oldal: 

Törölt: 

1. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére

Új elem: 

2. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. oldal: 

Törölt: 

Városközponti akcióterület: A városközponti akcióterületet az alábbi utcák által határolt területen terül el: 
Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Liptai Béla utca, 
Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Fere
László utca: külső oldal, Várday István utca: külső oldal, Váralja utca.

Új elem: 

Városközponti akcióterület: Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi 
István utca, Liptai Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc utca (Szent György 
térig): külső oldal, Szent László utca: külső oldal, Várday 

Törölt: 

Nyugati kertvárosi akcióterület: Városmajor utca, Krucsay Márton utca, Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky 
utca, Labanc utca, Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Várday István utca, Vörösmarty tér, Dózsa Györ
Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, 
Bolgár utca, Szív utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja utca.

Új elem: 

Nyugati kertvárosi akcióterület: Városmajor utca, Krucsay Márton
utca, Labanc utca, Víz utca, Virágh Ferenc, Dózsa György utca, Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz 

 

Nyugati kertvárosi akcióterület 

Kiemelt szolgáltatói akcióterület” 

. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

A városközponti akcióterületet az alábbi utcák által határolt területen terül el: 
Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Liptai Béla utca, 
Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc utca (Szent György térig): külső oldal, Szent 
László utca: külső oldal, Várday István utca: külső oldal, Váralja utca. 

Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi 
István utca, Liptai Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc utca (Szent György 
térig): külső oldal, Szent László utca: külső oldal, Várday István utca: külső oldal, Váralja utca.

Városmajor utca, Krucsay Márton utca, Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky 
utca, Labanc utca, Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Várday István utca, Vörösmarty tér, Dózsa Györ
Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, 
Bolgár utca, Szív utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja utca. 

Városmajor utca, Krucsay Márton utca, Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky 
utca, Labanc utca, Víz utca, Virágh Ferenc, Dózsa György utca, Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz 

A városközponti akcióterületet az alábbi utcák által határolt területen terül el: 
Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Liptai Béla utca, 

nc utca (Szent György térig): külső oldal, Szent 

Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi 
István utca, Liptai Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc utca (Szent György 

István utca: külső oldal, Váralja utca. 

Városmajor utca, Krucsay Márton utca, Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky 
utca, Labanc utca, Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Várday István utca, Vörösmarty tér, Dózsa György utca, 
Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, 

utca, Várday István utca, Bajcsy Zsilinszky 
utca, Labanc utca, Víz utca, Virágh Ferenc, Dózsa György utca, Attila utca, Diófás utca, Darusziget utca, Móricz 



Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, Bolgár utca, Szív utca, Török utca, Ká
Rétalja utca 

Törölt:  

Kiemelt szolgáltatói akcióterület: Városmajor utca, Kereszt utca, Váralja utca, Ostrom utca, Krucsay Márton 
utca. 

Új elem:  

Kiemelt szolgáltatói akcióterület: Városmajor utca, Kereszt utca, Vár utca, Krucsay Márton utca

46.oldal: 

Törölt: 

5. térkép: Város Központi akcióterület (régi határokkal)

Új elem:  

5. térkép: Város Központi akcióterület (új határokkal)

 

 

46. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

 zöld város funkciókkal rendelkező, rekreációs övezeteket tartalmaz

 

 

 

49. oldal: 

Törölt: 

Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, Bolgár utca, Szív utca, Török utca, Ká

Városmajor utca, Kereszt utca, Váralja utca, Ostrom utca, Krucsay Márton 

Városmajor utca, Kereszt utca, Vár utca, Krucsay Márton utca

5. térkép: Város Központi akcióterület (régi határokkal) 

5. térkép: Város Központi akcióterület (új határokkal) 

zöld város funkciókkal rendelkező, rekreációs övezeteket tartalmaz 

Zsigmond utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móser Ernő utca, Bolgár utca, Szív utca, Török utca, Kákastó utca, 

Városmajor utca, Kereszt utca, Váralja utca, Ostrom utca, Krucsay Márton 

Városmajor utca, Kereszt utca, Vár utca, Krucsay Márton utca 



6. térkép: Nyugati kertvárosi akcióterület (régi határok)

Új elem:  

6. térkép: Nyugati kertvárosi akcióterület (új határok)

 

 

 

 

 

 

 

 

50. oldal: 

Törölt: 

7. térkép: Északi kertvárosi akcióterület

Új elem:  

7. térkép: Északi kertvárosi akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra

51. oldal: 

Törölt: 

8. térkép: Kiemelt szolgáltatói akcióterület (régi határok)

Új elem:  

8. térkép: Kiemelt szolgáltatói akcióterület (új határok)

6. térkép: Nyugati kertvárosi akcióterület (régi határok) 

6. térkép: Nyugati kertvárosi akcióterület (új határok) 

kertvárosi akcióterület (régi IVS ábra javítása) 

tvárosi akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra) 

akcióterület (régi határok) 

akcióterület (új határok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52. oldal: 

Törölt: 

9. térkép: Keleti kertvárosi akcióterület (régi IVS ábra javítása)

Új elem:  

9. térkép: Keleti kertvárosi akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra)

 

kertvárosi akcióterület (régi IVS ábra javítása) 

kertvárosi akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra) 



 

 

 

53. oldal: 

Törölt: 

10. térkép: Déli ipari szolgáltató akcióterület (régi IVS ábra javítása)

Új elem:  

10. térkép: Déli ipari szolgáltató akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra)

akcióterület (régi IVS ábra javítása) 

akcióterület (új szerkesztésű, igényes ábra) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

(3.4. fejezet) – 6 táblázat, utolsó sor, utolsó oszlop új szöveg: „zöld város kialakítása) 

61. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

(3.5.2 fejezet) – 7 táblázat, utolsó (új sor) beszúrása: Zöld Város Kialakítása, 2017 

66. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

9. táblázat, utolsó (új sor) beszúrása: Zöld Város Kialakítása / 500-600 / TOP 2.1 – Zöld város kialakítása 

 

104. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem: 

22. táblázat (Városközpont) – új sor beszúrása: V1.10: Közösségi zöldfelületek és vegyes (gyalogos, kerékpáros) 
forgalmú övezetek kialakítása 

V1.10: Közösségi 
zöldfelületek és vegyes 
(gyalogos, kerékpáros) 
forgalmú övezetek 
kialakítása 

0 0 2 0 0 0 3 5 

 

111-112. oldal: 

Törölt: 



- 

Új elem: 

23. sz. táblázat AT projektjei között felsorolásra került a „Zöld város kialakítása”. Mind az oszlopok, mind a sorok 
száma ezáltal 1-1 db-bal nőtt, és a beavatkozások összefüggéseit bemutató ábra – emiatt – újraszámítást 
igényelt. 

136.oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem:  

28. táblázat: Akcióterületi fejlesztések output indikátorai (új sor beszúrása) 

Zöld Város kialakítása felújított és újonnan kialakított zöldfelületek m2 Önkormányzat Projekt 
záráskor 

142. oldal: 

Törölt: 

- 

Új elem:  

29. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai (138-142. old) 

AT projekt Zöld város 
kialakítása 

Felújított és 
újonnan 
kialakított 
zöldfelületek 
mérete 

m2 Önkormányzat Projekt 
záráskor 

 


