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1. Kisvárda általános bemutatása
1.1 Kisvárda helye a városhálózatban
Magyarország városállománya túlnyomó többségben kisvárosokból áll, jelenleg 214 harmincezernél
kisebb lakosságszámú város van az országban. A kisváros kategóriába azok a városok tartoznak,
amelyek 30000-nél kisebb lakosságszámmal rendelkeznek. Mindössze 22 kisváros haladja meg a
20000 fõt, 10000 és 20000 fõ közötti lakosságszámú kisvárosok száma 2000-ben 66 volt. A 10000
lakosú városok teszik ki a városok jelentõs részét, 126 város. Nagy problémát jelent, hogy a kisvárosok
többségében alacsony az infrastruktúra fejlettsége, intézményi ellátottsága középfokú vonatkozásban
hiányos, melynek eredményeként jelentõs részük térségi funkciójuk ellátására csak részben alkalmas.
1. Táblázat: Városok számának változása Magyarországon 1949-2005 között

1949
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2009

54
63
75
96
166
200
237
289
306

Mint a táblázatból is látható a 20. század második felében a
+9
+22
+21
+70
+34
+37
+52
+17

városok száma drasztikusan növekedett. 1949-1990 között a
városok számának folyamatos növekedése az állam
szocialista rendszer várospárti településpolitikájából ered. A
várossá nyilvánítások üteme a nyolcvanas évek derekán
gyorsult fel; 1983 és 1989 között 70 településnek juttattak
városi címet, közülük 41 egyetlen évben, 1989- ben lépett a
városok sorába. A városok számának gyors „felfutása” több

tényezõvel magyarázható. A „rendszer” gazdasági és kezdõdõ politikai válsága következtében erõsen
visszaestek az állami beruházások, a gyengülõ rendszer egyre kevésbé tudott ellenállni a különbözõ
kritikáknak, ill. követeléseknek. Az önkormányzatok állami finanszírozásában megjelentek a normatív
elemek, így csökkentek a városok és a községek közötti különbségek e téren. Így a várossá-nyilvánítás
egyre kisebb tehertételt jelentett az állam számára. Másrészt az 1984-ben általánossá tett
városkörnyéki igazgatási szisztémában egy sor „városkörnyék-központ” községi jogállású volt, s ezeket
a településeket folyamatosan városi címmel ruházták fel. A helyi lobbik is egyre több község várossányilvánítását kényszeríttették ki. A kilencvenes években folytatódott a várossá nyilvánítási folyamat,
2000 óta pedig felgyorsult. A városi rang megszerzése ma elsõsorban presztízskérdés. A várossá
nyilvánítás ma semmiféle (közvetlen) anyagi elõnnyel nem jár, igaz, semmilyen, a városi jogállásból
fakadó kötelezettséget sem jelent. A várossá nyilvánítási hullám mára túlcsapott a fellelhetõ városi
települések körén, ma már egyszerûen nincs olyan városi szerepkörû települése az országnak, amely
nem rendelkezne városi ranggal. A széleskörû várossá nyilvánítás eredményeként nincsen város nélküli
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térség Magyarországon. Az elmúlt húsz éves városadományozási hullámok hatására számos olyan
település emelkedett városi rangra, amelyek csupán néhány városi intézménnyel rendelkeznek, városi
múltjuk nincs, településképük, társadalmuk falusias, gyakran infrastrukturális ellátottságuk is szerény.
A fentiekbõl adódóan jelenleg a területfejlesztésben két nézet van a városok kérdésében: az egyik
nézet szerint szigorú követelményrendszert kellene kidolgozni a városi rang odaítéléséhez, vagyis
„bezárni az ajtót” az újabb várossá nyilvánítások elõtt. A másik nézet szerint viszont ha már újabb és
újabb községek nyerték el a városi címet, akkor azokat „valódi” városokká kell fejleszteni, „ellátni” városi
intézményekkel, térségi központtá emelni õket.
Az alapvetõen vidékies (rurális) kistérségekben, ahol a város is döntõen a vidéki gazdaság
közigazgatási, szolgáltató központja, ott a városokban is a vidéki térség igényei dominálnak, a város a
vidéke függvényében, annak szükségletei szerint fejlõdik. Az elmúlt két évtized területpolitikájának
legnagyobb hibája az volt, hogy felborult a területfejlesztés belsõ egyensúlya, nem a súlyának megfelelõ
figyelmet kapott a városfejlesztés. Az Európai Unió fejlesztési céljait magába foglaló Lisszaboni
stratégia megvalósításában a városoknak kiemelt szerepet kell biztosítani. A Magyarországi
területfejlesztés a rendszerváltás óta nem tudta kellõ mértékben oldani a Budapest szindrómát, az
országos decentrumok nem fejlõdtek kellõ mértékben, valamint a vidék leszakadása erõsödött. Ennek
legfontosabb oka, hogy erre nem állt rendelkezésre kellõ mértékû forrás a problémák kezelésére. A
2007-2013 közötti költségvetési idõszak kellõ mértékû forrást biztosít ahhoz, hogy a területfejlesztési
politika hatékonyan kezelje ezeket a problémákat. Különbözõ programok keretében kerül megújításra,
funkcióbõvítésre és rehabilitációra Magyarország városhálózata.
A Magyarországon városi ranggal rendelkezõ településeket áttekintve megállapítható, hogy hazánkban
jellemzõen tradicionális alapokon nyugszik a városok jellege és jelenléte. Ez tetten érhetõ abban, hogy
alig vannak városi funkcióikat vesztett települések és kevés azon városok száma, melyek a
történelmileg közeli idõszakban fejlõdtek volna várossá a városi funkcióikat tekintve, hiszen melyik
jelenleg is jelentõs térszervezõ erõvel rendelkezõ településrõl ne lenne elmondható, hogy korábban
piaci központként, mezõvárosként, vagy valamilyen magasabb rangú városként játszott központi
szerepet az adott térség életében. Az egyetlen kivételt talán a múlt század koncentrált ipari fejlesztései
nyomán kialakult városok jelentik, melyek falvakba történõ nagy erõsségû migráció útján éreztették
elõször központi hatásukat. Késõbb ezeket a településeket is városi rangra emelték.

-6-

Kisvárda esetében az említett hatások vegyesen jelentkeztek és egy lineáris kronológiai láncra
fûzhetõk: a város elõször vásárok tartásához szerzett jogot, így válva a térség kereskedelmi
központjává. Ezt követõen mezõvárosi elismerésben részesült a település. A végsõ lépést azonban a
településen véghezvitt ipari fejlesztések jelentették, melyek az 1900-as évek két idõszakához köthetõk.
Az elsõ fejlesztési hullám a század elején érte el Kisvárdát, megteremtve a modern ipari termelés
alapjait, ezt követte a század második felében – 1970-ben – véghezvitt szerteágazó ipari fejlesztési
program, mely a kereskedelem hanyagolásával egyértelmûen ipari alapokra helyezte a térség
gazdaságát. Késõbb, az ipari termelés leépítésével bonyolult munkaerõ piaci helyzetet és súlyos
problémákat idézett ez elõ.
Kisvárda lakossága 17 985 fõ, mely reprezentatív városi pozícióba helyezi európai viszonylatban,
hiszen az európai társadalom jelentõs része 20 000 fõ lakosságszám alatti városokban él. A hasonló
városokban letelepedett nagyarányú népesség jelentõsségét az a tény is mutatja, hogy az európai
városok átlagos lakosságszáma 19 024 fõ.
Városcsoport szerint 10 000 fõ és 20 000 fõ közé esõ lakosságszámú városok kategóriájába tartozik,
mely egyértelmûen vízválasztó csoport.
Ezen a csoporton belül sikeres városok közé azokat sorolhatjuk, amelyek képesek voltak szembenézni
a Magyarországon sajnálatosan tendenciaként jelen lévõ népességcsökkenés helyi megnyilvánulásaival
és képesek voltak ezt nagyobb népesség bevándorlással ellensúlyozni kedvezõ életfeltételek
biztosításával. Az európai tapasztalatok és fejlõdési sémák alapján meghatározhatóak azok a
paraméterek, melyek ebben a települési kategóriában sikeressé tesznek egy középnagyságú várost.
Sikeres középvárosok:
-

Méretüknél fogva még nem tapasztalhatók a nagyvárosi lét hátrányai, de már eléggé
népesek kiemelkedõ életminõség biztosítására.

-

Nagy agglomerációk közelében létrejött városok, melyek népesség-utánpótlását a mellettük
lévõ nagyváros kiköltözõ tömege adja.

-

Vonzó természeti környezetû városi települések, melyek ismét életminõség tekintetében
kiemelkedõk.

-

Mezõgazdasági régiók központi települései, a mezõgazdaság munka-erõfelvételének
csökkenésével válnak a népességmozgás célpontjaivá.

-

Magasan specializált, magasan képzett munkaerõvel rendelkezõ városok, melyekre
speciális ipar vagy szolgáltatás települt.
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-

Azok a városok, melyek kiváló kapcsolatot tartottak fenn más településekkel közlekedés,
kereskedelem és turizmus terén

Magyar viszonylatban, ilyen nagyságú városokból 72 található a településhálózatban. Összesen
1 029 448 lakost tömörítenek, mely a magyar népesség 10,3 %-át teszi ki, ugyanakkor a városi
népesség 15,6 %-a összpontosul ilyen településeken.

1.2 Kisvárda helye és szerepe a településhálózatban
Kisvárda elhelyezkedését tekintve az Alföld medence Észak-keleti részén foglal helyet, légvonalban
mintegy 22 km-re az ország keleti határát jelentõ Záhony határátkelõtõl. A megyeszékhely Nyíregyháza
47 km-re található, mellyel gyorsforgalmi út köti össze. Éghajlata a mérsékelten meleg jelzõvel illethetõ:
éves átlagban 1966 napsütéses órát regisztráltak, az évi középhõmérséklet 9,5 °C, mely a megszokott
mezõgazdasági termelési idõszakban még magasabb értéket ér el. A csapadék évi mennyisége 50 év
átlagában 601 mm. Ezek a paraméterek akár mezõgazdasági várossá is predesztinálhatnák Kisvárdát,
de a talaj minõsége és a közelben lévõ más tradicionálisan alkalmasabb mezõgazdasági központok a
hatékony mezõgazdasági központi szerepkör létrejöttét megakadályozták. Felszín alatti vízforrások
feltárása következtében a településen 45 °C-os, Nátrium-hidrogénkarbonátos, kloridos, ásványvíz
minõsítésû termálvíz tör fel.
A falvak s városok elkülönülését, a városoknak a településhálózatban foglalt helyét elsõsorban a
településhierarchiában elfoglalt pozíció határozza meg. Ezt a pozíciót viszont a szûkebb értelemben vett
városi funkciók összetétele, egyes szerepkörök ill. e szerepköröket ellátó intézmények jelenléte vagy
hiánya, a városi funkciók választéka határozza meg. A települési hierarchia szerint Kisvárda
mezocentrumnak minõsül, városkategória alapján kisváros, azonban megyei viszonylatban véve
középvárosként azonosítható (a megye 3. legnagyobb lélekszámú települése). Kisvárda az ÉszakAlföldi Régió Észak-keleti, határmenti területén helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
közigazgatási területén.
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1.2.1 Kisvárda közlekedési hálózatban elfoglalt helye
Közúton a 4. számú fõúton közelíthetõ meg, mely egyúttal az ország többi részének és a keleti, ukrán
határnak kapcsolatát is biztosítja. A 4. számú fõközlekedési út a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
észak-keleti részeinek legfontosabb közlekedési folyosója térség legfontosabb és legnagyobb forgalmú
útja, a határral való közvetlen kapcsolat miatt jelentõs tranzit forgalmat bonyolít le. Az említett fõútvonal
országos jelentõségû a fent megnevezett okok miatt, így a város közlekedés-földrajzi helyzete
kitûnõnek mondható.
Az 1991-ben, Prágában az Elsõ Páneurópai Közlekedési Konferencián a közlekedési infrastruktúrára
vonatkozó egységes koncepció kialakításáról döntöttek az Európai Unióban. Itt született meg a PánEurópai Közlekedési Folyosók koncepciója, amely letéteményese volt a közös Európai
közlekedéspolitikának. Az eredetileg Nyugat- és Kelet-Közép-Európára kiterjedõ rendszer az 1994-es
krétai és az 1997-es helsinki konferencián megszületett a megegyezés alapján kiegészítették oly
módon, hogy tíz ún. Helsinki folyosó került kijelölésre, melyek behálózzák az Európai Unió, a Balkán és
egyes szovjet utódállamok területét is. Kisvárdát az M3-as autópálya Nagykálló-Vásárosnaményi
szakaszának átadását követõen néhány kilométerrel fogja elkerülni az V. helszinki folyosó, amely
Velence-Trieszt-Ljubljana-Budapest-Lvov-Kijev irányú közép-kelet európai közlekedési folyosó része,
ezért fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az áruszállításban.
A legközelebbi nagyobb város a megyeszékhely Nyíregyháza 46 km-re helyezkedik el a 4. számú
fõútvonalon, mely a közelmúltban történt felújítása következtében hozzávetõlegesen 20 perces elérési
idõt garantál megfelelõ forgalmi viszonyok között. 2007-ben az M3-as autópályát kiegészítették a
tervezett nyomvonal szerint, így gyakorlatilag Nyíregyháza határától Budapestig autópálya minõségû
útfelület áll a közúton közlekedni kívánók rendelkezésére. Ebbõl kifolyólag a Kisvárda és Budapest
közötti távolság idõben mérve nem haladja meg a 2 óra 45 percet. Ez az érték a jövõben várhatóan
javulni fog, hiszen az Országos Közúthálózat Fejlesztési Terv (OKFT) szerint tervbe van véve egy
országhatárig terjedõ és Kisvárdát is érintõ autópálya nyomvonal.
A város vasúti megközelíthetõségét a Záhonyi fõvonal (100-as vasútvonal) biztosítja, így vasúti
viszonylatban is kiemelkedõek Kisvárda közlekedés-földrajzi adottságai. Kisvárda rendelkezi közvetlen
vasúti kapcsolattal, a megye legfontosabb vasútvonala, a 100-as Záhony-Budapest vasúti vonal mentén
fekszik, amely a Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelt övezetnek számít gazdaságfejlesztési
szempontból. Összességében Kisvárda, megyei, országos és kontinentális szempontból is kiemelkedõ
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jelentõségû közlekedési tengelyek mentén fekszik, amely jelentõsén kihat a település gazdasági
életére.
A Nyíregyházától való viszonylag nagyobb távolsága miatt a városban nem érvényesül a
megyeszékhely gazdaságfejlesztõ hatása, mivel Kisvárda az ország keleti határa mentén kialakuló
peremvidék szélén található. Nem sorolható egyértelmûen a periférikus területekhez, de a várost a
nagyobb városoktól elválasztó kilométerek eddig hatalmas gátat jelentettek a fejlõdés útjában. A
helyzetet tovább bonyolította, hogy a kifejezetten határ-menti Záhony tovább formálódó
gazdaságfejlesztõ hatása a fent leírt távolságból és az utak korábbi állapotából kiindulva nem érzõdött.
Ennek egy részét kompenzálták a közelmúltban végzett és a jelenleg is folyó közúthálózati fejlesztések.
Összességében a kistérségen belüli centrális elhelyezkedése és a várost közvetlenül érintõ fõútvonalak,
vasútvonal a személyi és közösségi közlekedésben egyaránt meghatározó jelentõséget kölcsönöz
Kisvárdának közlekedési funkciók tekintetében. A város közlekedési kapcsolatai vonzáskörzetével
kifejezetten jók.

1.2.2 Kisvárda vonzáskörzete
Kisvárda történelme eléggé régre nyúlik vissza ahhoz, hogy mély gyökereket eresszen a környezõ
települések szövetébe. A 17 097 fõ lakónépességgel rendelkezõ város jelentõs vonzáskörzettel bír,
melyet szolgáltatásai, valamint kedvezõ közlekedés-földrajzi helyzete biztosít. A vonzáskörzet határát
nagyjából a Kisvárdai kistérség, valamint a Záhonyi kistérség határai jelentik, ezt hangsúlyozza az a
tény, hogy a két kistérség sokáig együttesen szerepelt, ezért a települések kapcsolatrendszere továbbra
is õrzi a két településhalmaz szoros kapcsolatát. A Kisvárdai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
északi részén fekszik, s magába foglalja a Rétközi kistáj északi részét, valamint a Nyírség északi,
észak-nyugati csücskét. Állandó népessége 55.636 fõ, területe 444 km•.
Kisvárda az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programjában „dinamizálható térségi központ
vonzáskörzettel” szerepkörrel rendelkezõ város. Az ebbe a kategóriába tartózó városok tekintetében
elmondható, hogy helyzetbe hozásuk érdekében a jelentõsebb súlyt képviselõ, vidéki térségek
kibontakozását komoly mértékben befolyásoló funkciójuk miatt a regionális fejlesztési programoknak
meghatározó eleme.
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Kisvárda

Forrás: Észak-alföldi Régió Stratégiai Programja 2007-2013

Mivel a város közvetlen vonzáskörzeteként a Kisvárdai kistérséghez tartozó települések tartoznak
célszerû bemutatni a kistérséget.
Kisvárda városa a Kisvárdai kistérség központja. A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2005. április 28-án alakult a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. Törvény értelmében. Az eredetileg 32 települést magában foglaló kistérség erõteljes változáson
ment keresztül, amikor tizenegy települési önkormányzat határozatával 2008. január 1. napjával a
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból kiválva megalakult a jogi személyiséggel
rendelkezõ Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérséget az alábbi települések
alkotják: Ajak (4023 fõ), Anarcs (2070), Dombrád (4331), Döge (2229), Fényeslitke (2543), Gyulaháza
(2120), Jéke (784), Kékcse (1631), Kisvárda (18.079), Lövõpetri (527), Mezõladány (1110), Nyírlövõ
(735), Pap (1934), Pátroha (3116), Rétközberencs (1155), Szabolcsbáka (1323), Szabolcsveresmart
(1658), Tiszakanyár (1741), Tornyospálca (2728), Újdombrád (726) és Újkenéz (1073).
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1. térkép: Kisvárdai kistérség

Forrás: Váti

A kistérség elsõsorban az alábbi feladatok megvalósítására jött létre:
-

Területfejlesztés koordinálása

-

Közoktatási feladatok biztosítása

-

Szociális feladatok, így többek között családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás

-

Gyermekjóléti feladatok

-

Egészségügyi feladatok

-

Állat- és növény-egészségügyi feladatok

-

Pénzügyi, gazdasági ellenõrzési feladatok

-

Mozgó könyvtári feladat

A ksitérség eredményeket leginkább a szociális és egészségügyi ellátás területén tud felmutatni.
Példaértékû a központi hétközi és hétvégi orvosi ügyelet létrehozása és mûködtetése. Mindezek
részletesebb bemutatása a késõbbi fejezetek részét képezik.
A kistérség összesített népességszáma 53 312 fõ, amellyel a 3. legnagyobb lakosságszámú kistérség a
megyében.
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2. Táblázat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek népessége (2007)
Lakosságszám

Lakosságszám változása 2001-

(fõ)

hez viszonyítva (%)

Baktalórántházai

35 062

-1,7

Csengeri

13 674

-6,8

Fehérgyarmati

38 258

-5,2

Ibrány–Nagyhalászi

45 305

-2,1

Kisvárdai

53 312

-3,2

Mátészalkai

65 433

-4,8

Nagykállói

45 123

-3,2

Nyírbátori

44 295

-3,2

Nyíregyházai

142 842

0,0

Tiszavasvári

37 104

-3,7

Vásárosnaményi

30 613

-5,9

Záhonyi

19 997

-4,4

571 018

-2,9

Összesen

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai évkönyve (2007)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeiben, kisebb-nagyobb mértékben de a Nyíregyházai
kistérséget leszámítva, a legutóbbi népszámláláshoz képest csökkent a lakosságszám. A kisvárdai
kistérség

1990-2001

között

1%-os

népességszaporulatot,

2001-2007

között

-3,2%-os

népességcsökkenést produkált, amely a megyei átlag felett van.
A kistérség lakosságszám szerinti település struktúrája a következõ képen alakul: -499: 0, 500-999: 4,
1000-1999: 7, 2000-4999: 8, 5000-9999: 0, 10000-49999: 1, 50000-: 0. Ez alapján elmondható, hogy a
2000-4999 fõs településkategória a legelterjedtebb, valamint az 1000-1999 településkategória. A
kistérségben lévõ települések átlagos lakosságszáma: 2538 fõ. A kistérségben két mikrokörzet van
(Kisvárda és Dombrád körül alakult ki). A kistérség urbanizációs szintje magas, 40,27%-os, amelynek a
kistérségi központ lakossága teszi ki az egyharmadát.
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3. Táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kistérségeiben az urbanizáció mértéke
Baktalórántházai
Csengeri
Fehérgyarmati
Ibrány-Nagyhalászi
Kisvárdai
Mátészalkai
Nagykállói
Nyírbátori
Nyíregyházai
Tiszavasvári
Vásárosnaményi

VÁROSOK SZÁMA (db)
2
1
1
4
2
3
2
3
2
3
1

VÁROSI LAKOSSÁG ARÁNYA (%)
24,96
35,6
22,2
48,5
40,27
42,04
52,6
40,4
86,7
64,8
29,1

Forrás: VÁTI

Területfejlesztési szempontból a 2004/260 Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetû, társadalmi
gazdasági szempontból elmaradott kistérség, vagyis kedvezményezett kistérség. Megyei szinten
mindössze a Nagykállói és Kisvárdai kistérség hátrányos helyzetû kistérség, vagyis a társadalmigazdasági komplex mutatók alapján ez a két kistérség hasonló a fejlettségét tekintve.
A kistérség munkanélküliségi rátája 2000-2007 között lassú emelkedést mutat, a munkaerõpiaci
nehézségek a vidéki településeket jobban sújtják, ahogy az alábbi ábra is igazolja.

Forrás: Területi Információs rendszer

Kisvárda jelentõs szerepet tölt be a vonzáskörzetének munkaerõpiaci helyzetében, mivel a városban
számos jelentõsebb foglalkoztató vállalkozás mûködik. Településenkénti bontásban az alábbi
megoszlás jellemzi a kistérséget a munkanélküliségi mutatók tekintetében.
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Forrás: Területi Információs rendszer

Az alacsonyabb munkanélküliséggel rendelkezõ települések Kisvárda és a körülötte található
települések, vagyis a város közvetlen „agglomerációs térségére” jelentõs mértékben kihatnak Kisvárda
gazdasági hatásai. A vállalkozói sûrûség esetében is hasonló megállapításra jutunk. A regisztrált
gazdasági társaságok száma a kistérségben emelkedõ tendenciát mutat 1995-2007 közötti referencia
idõszakot vizsgálva.

Forrás: Területi Információs rendszer

A vállalkozások területi koncentrációját tekintve megállapítható, hogy megyei összehasonlításban a
kistérség a magasabb vállalkozói sûrûségû térségek közé tartozik.
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Forrás: Területi Információs rendszer

Összességében a Kisvárda vonzáskörzete társadalmi és gazdasági aspektusból számos pozitív
vonással rendelkezik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik dinamizálható térsége. A Kisvárdai
kistérség területfejlesztési szempontból hátrányos helyzetû kistérségnek számít, vagyis a 64/2004 korm.
Rendelet szerint kedvezményezett kistérség, fejlõdési típusa szerint a megye egyetlen stagnáló
kistérsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházai kistréség után õ büszkélkedhet a
legjobb gazdasági mutatókkal. A többi kistérséghez viszonyított kiugróan magas foglalkoztatotti létszám,
továbbá a mezõgazdasági szektorban dolgozók legalacsonyabb, a szolgáltatásokban dolgozók (70,9%)
legmagasabb megyei aránya jellemzi a térséget- amely egy kedvezõ diverzifikált gazdasági szerkezet.
Ez utóbbiból adódóan nem sorolható sem a vidékfejlesztési térség, sem az ipari szerkezetátalakítási
kistérségek közé. A térségnek kitörési pontot az elkövetkezõ években, a logisztikai iparág jelenthet,
ugyanis az állami logisztikai fejlesztések tekintélyes része a Záhonyi átkelõhely köré fog csoportosulni,
amelyet már a záhonyi kistérség megalakulása is jelez. A kelet-nyugat Európa közötti tranzit
kereskedelem kiemelt haszonélvezõjévé válhat az észak-kelet magyarországi térség. A Kisvárdai
kistérség tekintettel az Ukrajnai határ közelségére, az elkövetkezõ években logisztikai jellegû
fejlesztéseknek köszönhetõen komoly fellendülésre számíthat, kialakíthatja saját magas színvonalú
logisztikai potenciálját.
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1.2.3 Nagyság és vonzáskörzet

Ahogy az elõzõekbõl is kiderült, Kisvárda tradicionálisan jelentõs vonzáskörzettel rendelkezik és
rendelkezett a múltban is. A város képességeire döntõ hatást az ipari betelepülések idején
párhuzamosan fejlesztett szociális és városi infrastruktúra fejtett ki és eredményezte a korábbinál
nagyobb térszervezõ erõ kialakulását.
Kiemelendõ az a tény, hogy Kisvárda a hasonló nevû statisztikai kistérség és Kistérségi Társulás
központja, ami történelmi és gazdasági okokra vezethetõ vissza.
A város térszervezõ erejét a kínált szolgáltatások tradicionális sokszínûsége adja, mely jelen van mind
az egészségügy, mind az oktatás, mind a gazdasági, közigazgatási tevékenységet segítõ
szolgáltatások körében.
Kisvárda városi funkcióit meghatározó intézményrendszerek, közszolgáltatások és a város térszervezõ
erejét meghatározó tényezõk:
Egészségügyi ellátórendszerek
Egészségügyi alapellátás
Háziorvosok által ellátott szolgálatok száma
Felnõttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma
Házi gyermekorvosi által ellátott szolgálatok száma
Gyógyszertárak száma
Egészségügyi szakellátás
Sebészet

6
5
6
3

Belgyógyászat
Szülészet-nõgyógyászat

1
1

Gyermekgyógyászat
Reumatológia,
Urológia
Ideggyógyászat
Baleseti sebészet
Mentõállomás
Központi háziorvosi ügyelet
Szociális ellátórendszer

1
1
1
1
1
1

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok száma
Idõskorúak otthonainak száma

2
1

Nappali ellátást nyújtó idõsek klubjainak száma
Az önkormányzat kezelésében lévõ tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó otthonok száma
Fogyatékosok nappali intézményeinek száma

2
2
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1

1

Közoktatási intézmények
Bölcsõde
Óvoda
Általános iskola
Középiskola
Kollégium
Közmûvelõdés
Közmûvelõdési intézmények
Színház
Mûvelõdési ház
Nyilvános könyvtárak száma
Muzeális intézmények száma
Közszféra intézményei
Kistérségi iroda

1
10
6
9
3
1
1
1
1
1
1

Okmányiroda
Gyámhivatal

1
1

Építésügyi hatóság
Tûzoltóság
Rendõr fõkapitányság

1
1
1

Földhivatal
ÁNTSZ

1
1

APEH
Falugazdász Területközpont
Ügyészség
Bíróság
Munkaügyi központ kirendeltsége
Pénzügyi intézetek
Bankfiókok

1
1
1
1
1
6

Mint látható Kisvárda rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amelyek meghatározó
jelentõségûvé teszik a térségben, amelytõl a térség szolgáltató centrumává válik. Kisvárda városi
funkciói az egészségügy, a szociális szektor, a közoktatás, a közmûvelõdés, a közszféra és gazdasági
szféra szintjein is kitapintható, vagyis a város térszervezõ erejét meghatározó tényezõk rendkívül
széleskörûek.
Egészségügyi ellátórendszer
Az egészségügyet tekintve a város rendelkezik kórházzal, mely nemcsak a kórházi minõsítés minimális
követelményeként

megnevezett

sebészet,

belgyógyászat,

szülészet-nõgyógyászat

és

gyermekgyógyászat szakterületén tevékenykedik, hanem a kiemelt jelentõségû szemészet,
reumatológia, urológia, ideggyógyászat és baleseti sebészet terén is ellátást nyújt, kiterjesztve ezáltal a
város hatáskörét a várostól számított 30 km-es körzetre. Az arányokat jól szemlélteti a városban
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üzemelõ kórház által kiszolgált lakosság lakóhely szerinti megoszlása, mely szerint a kisvárdai lakosság
ebbõl mindössze 22,5 %-ot tesz ki, a fennmaradó rész a vonzáskörzetben nyilvántartott lakosokból
adódik össze. Az egészségügyi intézmény saját kimutatása alapján 86 500 fõ ellátása tartozik saját
hatálya alá, ami jelentõs mértékben meghaladja a Kisvárdai és a Záhonyi kistérség összesített
lakosságát (77 422 fõ). Ugyanakkor az említett kiegészítõ szakrendelések tekintetében a kiszolgált
lakosság 100 000 fõ felé emelkedik. Ezek alapján kijelenthetõ, hogy az intézmény regionálisan is
jelentõs egészségügyi infrastruktúrával rendelkezik. Az egészségügyi ellátás része továbbá

az

egészségügyi alapellátás intézménye, mely az alábbi részfeladatok koordinálását végzi:
-

Felnõtt háziorvosi ellátás

-

Házi gyermekorvosi ellátás

-

Iskola-orvosi ellátás

-

Fogászati alapellátás

Ezek a szolgáltatások a város területén két helyszínen elérhetõek, továbbá a térség életében fontos
szerepet vállaló Kisvárda és Térsége Kistérségi Társulás egyik kiemelt feladata az egészségügyi
alapellátás biztosítása a kistérség kevésbé frekventált területein. A feladatot a Kisvárdán dolgozó
orvosok látják el.
Szociális ellátórendszer
A városi alapszolgáltatás része továbbá a szociális szolgáltatások köre, mely magában foglalja a
családsegítés és a házi segítségnyújtás szolgáltatását. A helyi családsegítõ szolgálat hatálya ugyan
csak a városra terjed ki, de az azonos központ útján jelentõs hatást fejt ki a kistérség hasonló
szervezeteire, melyek a kistérségi társulás szervezése alatt mûködnek.
A városban 2 nappali ellátást nyújtó idõsek klubja összesen 50 fõ számára biztosít ellátást és
férõhelyet. Ezek mellett 23 fõ befogadására alkalmas bentlakásos idõsek otthona üzemel Kisvárdán.
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezését nyújtó otthonok férõhelyeinek száma 44, amely 100%-os
kihasználtságú.
Kiemelhetõ továbbá, hogy fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény mûködik Kisvárdán, amely
a szociális szektor tekintetében térségi jelentõségû. Az intézmény 20 férõhellyel mûködik.
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Közoktatás
A település vonzáskörzetének kialakításában további fontos szerepet játszik az oktatási rendszer,
melynek elsõ lépcsõjét az óvodák alkotják. Kisvárdán összesen 10 óvodai feladatellátási hely található.
Ebbõl kilencet a Csillag-közi Központi Óvodán keresztül Kisvárda Város Önkormányzata üzemelteti,
míg egy a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szervezetén belül
mûködik, az üzembentartója a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Az általános, szak- és
szakközépiskolák, illetve a gimnáziumok esetében az önkormányzat tudatosan törekszik saját
üzemeltetési jogkörében tartani az intézményeket, ezáltal is kézben tartva a térségi városi vonzerõk
jelentõs részét. Ennek eredményeként a városban jelenlévõ 5 általános iskolából 3, 4 szakközép- és
szakiskolából 2, valamint 5 gimnáziumból 2 üzembentartója a városi önkormányzat. Különösen a
középfokú oktatási intézmények tekinthetõk jelentõsnek, hiszen jelentõs vonzerõt generálnak a
térségen belül, mivel hasonló kaliberû intézmények a megyeszékhelyen, illetve Vásárosnaményban
találhatóak. A Nyíregyházán lévõ iskolák színvonala vitathatóan nem magasabb a Kisvárdán
mûködõknél, de a különbség nem olyan nagy mértékû, hogy jelentõs számú esetben indokolja a
megyeszékhelyi oktatást kisvárdai lakosok számára. Vásárosnaményi iskolák pedig közel azonos, vagy
kis mértékben gyengébb oktatási színvonalat garantálnak a helyi intézményeknél.
A közmûvelõdési, rekreációs és sport feladatkört ellátó intézmények tekintetében szintén kimagasló a
város térségi funkcióellátó szerepköre. A közszféra intézményei között szintén több olyan funkció van
jelen, amely Kisvárdát valódi várossá emeli, hiszen ezek a funkcióknak köszönhetõen rendkívül erõs a
város térszervezõ ereje.
Összességében megállapítható, hogy Kisvárda közlekedési pozíciói és a kistérség centrális szerkezete
lehetõvé teszi, hogy vonzáskörzete valódi központjaként funkcionáljon, továbbá a városban jelenlévõ
közszolgáltatások rendszerének köszönhetõen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azon városai közé
tartozik, amelyek valódi térszervezõ erõvel bírnak.
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2. A város egészére vonatkozó helyzetértékelés

2.1 Városszerkezet
A település története egészen a honfoglalásig vezethetõ vissza. Ezekbõl az idõkbõl származik a város
neve is, hiszen az észak-keletrõl érkezõ magyarok az itt talált földvárról nevezték el a települést. Az
akkor még csak faluként jelen lévõ település neve a vár szótõ és a finnugor „d” képzõ
összeolvasztásával érte el a jelenlegihez hasonló formáját. A legkorábbi írásos emlékekben Warda,
illetve Warada néven szerepel. A település a XIII. század folyamán a Gut-Keled család uradalmába
kerül, majd egészen a XIV. századig a Várday család uradalmi központja, melyet várral kíván
megerõsíteni. Késõbb királyi engedélyt kap kõvár építésére. 1421-ben városi rangot kap,
mezõvárosként lép be a rangosabb települések akkor még szûk körébe. Idõközben a város kedvezõ
helyzete miatt - mivel a kelet felé tartó kereskedelmi útvonal közelében található- , kereskedelmi és ipari
fejlõdés veszi kezdetét. Ez utóbbi egészen addig a szintig jut, hogy a város egységes céhszabályzatot
ad ki a regionális szinten is jelentõs iparának rendezésére. Ezt követõen a változó és Magyarországra
nézve kritikus politikai helyzetnek köszönhetõen évszázadok telnek el jelentõsebb fejlõdés nélkül, míg
az 1800-as évek második felében el nem érik a települést a polgárosodás elsõ hullámai. Ettõl a ponttól
kezdve hirtelen felgyorsul a város fejlõdése, mely a tipikus alföldi típusú középvárosi fejlõdés állomásait
érinti. Az 1800-as évek végén döntõen kereskedelmi és szolgáltató ágazatok telepednek meg a
településen: 1869-ben megnyílik a Kisvárdai Takarékpénztár, majd ezt követi 1886-ban az Ipari és
Kereskedelmi Bank. Késõbb a következõ évszázad eljövetelével az alföldi fejlõdési sémának
megfelelõen már az ipari fejlesztések dominálnak: 1922-ben a Szeszipari Vállalat megalapítását, 1917ben a Villamossági és Mûmalom Rt. betelepülését követi a Mûjéggyár és a meghatározó ipart adó
Vulkán betelepülése. Ezen vállalatok Kisvárdára költözése kapcsán fejlesztették az infrastruktúrát,
lakótelepeket hoztak létre, gázhálózatot alakítottak ki, továbbá fontossá vált a közoktatási,
egészségügyi ellátás, illetve az úthálózat fejlesztése. Ezek mérhetetlen lökést adtak a város térszervezõ
erejének, erõsítették annak központi pozícióját.
Kisvárda fejlõdés történeti aspektusai rányomták bélyegüket a városszerkezetre és a város arculatára.
A város évszázadokra visszavezethetõ múltjából örökölte kisvárosi/polgárvárosi jellegét, amely az
utóbbi, de várostörténeti szempontból valójában nem hosszú idõszak dinamikus fejlõdése és
beavatkozásai ellenére alapvetõen megmaradt. A város morfológiailag a változatos tájból nõ ki, a város
központja felé nõ és emelkedik a beépítés sûrûsége, nõ az épületek magassága és sûrûsödnek a városi
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funkciók. Nagyon értékes adottsága a városnak, hogy ember léptékû és megõrizte múltjának egy olyan
darabját, melyet a sötét komor idõk eltörölni kívántak. A fontosabb utcák a városközpont irányába
futnak, a városi térszerkezet középpontjában az egykori Diner-bankház, ma Városi könyvtár áll.
Meghatározhatunk jól elkülönülõ városrészeket, de mindegyiküknek nincs történelmi alapja (leszámítva
a városközpontot). Az egyes városrészek funkcionálisan, vagy térben valamely közlekedési folyosóval
határolódnak el egymástól. A városközpontot a középületek, elsõsorban a Zsinagóga és a Könyvtár, de
a mai kor emlékei is, a Polgármesteri Hivatal, a Színház is kijelölik. Ezek között találjuk a Szent László
utca polgárias épületeit, amely a városi élet központi tere.
A település szerkezete nem tükrözi egyértelmûen a város történetét. A belsõ történelmi mag gerince a
legfontosabb kapcsolatokat kijelölõ Krucsai és Csillag út, amely keresztezi a városközpontot és ahol a
térségen áthaladó kelet-nyugat közlekedési áramlás is végbemegy. A vasút megépültét követõen fontos
szerkezeti elemmé vált a Záhony-Nyíregyháza vasúti fõvonal.
A központi magterületet körbeöleli a lakóterületek sávja – vegyesen kertvárosias és kisvárosias –
melyek rendkívüli homogenitással õrizték meg eredeti funkciójukat. Kevés más funkciójú övezet
ékelõdik be a lakóterületek közé, így viszonylag kevés az ebbõl adódó ellentét. Ez alól talán csak a déli
városrész szigetszerû lakóterület zárványa, valamint a korábbi iparterületek jelentenek kivételt (GE
Lighting – volt TUNGSRAM, Szeszgyár, VULKÁN, stb.)
Az utak szerkezete centrális. Kevés az átkötés az egyes településrészek között, a térségi folyosók
kivételével. A kapcsolatok hiányában az egyes városrészek elszigetelõdtek a település centrumától.
Ebbe a tudatosan alakított, részenként eltérõ beépítési intenzitású, eltérõ városképet mutató, mégis
szerves és egységes településszerkezetbe a kor szellemének megfelelõ „korszerû,” de az adott helyen
idegen, a tradicionális szerkezetet megbontó és a hagyományos telkes beépítéstõl eltérõ telepszerû
többszintes lakótelepek épültek a gyártelepek közelében, vagy a megüresedett nagykiterjedésû
ingatlanegyütteseken.
Mindent egybevetve a város olyan polgári város benyomását kelti, amely emberléptékû, a környezetét
tudatosan kezelõ emberek otthona.
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A város szerkezeti problémák

Kisvárda
sémája

településrendezésének

problémák, feladatok

-- Az elkerülõ út megépítésével lehetõség nyílna a városközpont úthálózatának jelentõsebb
átszervezésére, gyalogos zónák kialakításával, annak tehermentesítésével.
-- Potenciális gazdaságfejlesztõ erõ megjelenésével a térségben, jelentõs szolgáltatói és
lakóingatlan fejlesztés válik szükségessé. Ennek a kiszolgálására kertvárosias lakóterületek
lettek kijelölve a település keleti oldalán, egészen a tervezett elkerülõ útig.
-- A külterület jelentõs mezõgazdasági területtel rendelkezik. Az újonnan kijelölt
lakóterületek ökológiai hatásának ellensúlyozásra, valamint a szomszédos település gazdasági
területeinek elhatárolására tekintélyes kiterjedésû földterületeket kell fásítani, a
mezõgazdasági területek rovására.
-- A település hagyományos polgári jellegû (XIX. század vége, XX. század eleje) utcáin elég
sok a jellegzetesnek mondható beépítés, lakóépület . A hagyományosan kialakult
városközpont (Szent László utca) környékén településközponti területen bel, igényes a
település kedvezõ arculatát bemutató, a meglévõ értékek továbbfejlesztésével
környezetrendezést, városrehabilitációt kellene végrehajtani.
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2.2 A város gazdaságának elemzése

2.2.1 Vállalkozói környezet
Kisvárda hosszú története során különbözõ gazdasági ágazatok képezték a térség prioritását. A város
alapításának idején egyértelmû volt a mezõgazdasági irányultság, hiszen a kor szellemisége ezt kívánta
meg, ugyanakkor az alföldi fekvés miatt kézenfekvõ volt a térség mezõgazdasági hasznosítása. A
település kedvezõ közlekedés-földrajzi helyzete miatt a helyi gazdaságban megjelentek az ipari és
kereskedelmi vonulatok. A szolgáltatások területe is hamar megjelent a városban, így már az 1800-as
években is léteztek gazdasági tevékenységet támogató szolgáltatások, melyek jellemzõen a pénzügyi
szolgáltatások irányában voltak fejlettek.
A város kiemelkedését és hangsúlyos térségi központtá válását az itt véghezvitt ipari beruházások
eredményezték, melyek elõször még a térségben továbbra is hangsúlyos mezõgazdaság kiszolgálására
irányultak. Így települt a városba a Villamossági és Mûmalom Rt 1917-ben, valamint 1922-ben a
Szeszipari Vállalat, melynek elõdje már korábban is a településen mûködött. A Szeszipari Vállalat a
térség mezõgazdaságában nagy jelentõsséggel bíró gyümölcstermesztésre épült. Ezeket további - már
teljes egészében ipari - beruházások követték.
A második világháború óriási veszteségeket okozott kereskedelmi, ipari, kulturális és humán
területeken, ennek következtében a dinamikus fejlõdés legközelebb csak 1960-ban érte el az akkor már
faluként nyilvántartott települést. A 60-as években folytatott intenzív ipari befektetések eredményeként a
település újra rendelkezett a városi ranghoz méltó lakossággal és intézményrendszerrel, ennek
eredményeként 1970-ben visszakapta városi rangját. Ettõl kezdve gyakorlatilag a rendszerváltozásig
tovább növekedett az ipar dominanciája a gazdaságon belül, ezzel együtt a mezõgazdaság
folyamatosan háttérbe szorult. A kereskedelem területén elõször növekedés volt tapasztalható az ipari
beruházásokkal párhuzamosan, ám ez a növekedés hosszú stagnálásba ment át, mindvégig megõrizve
százalékos arányát.
A rendszerváltást követõen a megváltozott gazdasági környezet és mechanizmusok eddig ismeretlen
kihívások elé állították a Kisvárdán tevékenykedõ, döntõen ipari illetõségû vállalatokat, hiszen az addig
rejtve maradó visszatartó tényezõk egy csapásra a felszínre kerültek: piaci viszonyoknak nem megfelelõ
termelési struktúra, túlfoglalkoztatás, alacsony technológiai színvonal, veszteséges termelés nehezítette
a nagyobb vállalatok helyzetét. Ez, hasonlóan az ország más ipari területeihez, nagyarányú
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létszámleépítésekbe torkollott, mely a döntõen ipari foglalkoztatottság mellett katasztrofális,
feszültségekkel teli helyzetet teremtett a térségen belül.
A rendszerváltozást átvészelõ cégek többnyire biztosabb piacok felkutatásával, illetve technológiai
fejlesztésekkel képesek voltak talpon maradni, de a térségben továbbra is alacsony a vállalkozások
tõkeellátottsága, mely nélkül hosszú-távú fejlõdés nem várható. A megoldást nagy mennyiségû
mûködõ-tõke beáramlás jelentené, mellyel versenyképes termékekkel és szolgáltatásokkal léphetnének
piacra a helyi cégek.
Kereskedelem terén a nagy multinacionális kereskedelmi vállalatok ismerték fel a kedvezõ közlekedésföldrajzi helyzet nyújtotta elõnyöket. Így a település már rendelkezik TESCO illetve LIDL áruházzal,
melyek egyértelmûen a Schengeni határ áthelyezõdésétõl várják a nagyobb forgalmat.
Területi szintek
Vállalkozói aktivitás
(mûködõ vállalkozások
száma/ezer fõ)
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis

Kisvárda

Kisvárdai
Kistérség

Szabolcs-SzatmárBereg Megye

Magyarország

69

35

49

70

A vállalkozási kedvet jól mutatja az ezer fõnyi lakosságra esõ mûködõ vállalkozások száma. Ezek
alapján Kisvárda országos átlag körüli értéket produkál, csupán kis mértékben maradva le attól. Teszi
ezt az országos viszonylatban jelentõsen lemaradott térségben, hiszen mind a kistérség, mind a megye
hasonló mutatói jelentõsen alacsonyabb értéket mutatnak. Kisvárda vállalkozói aktivitás szempontjából
kifejezetten aktívnak mondható. A vállalkozási kedv idõrendben az országos átlagnak megfelelõen
alakult, mely során 2001-tõl határozott növekedés volt tapasztalható a vállalkozói szférában, majd a
2003-as tetõzés után 2005-re a vállalkozói aktivitás a 2001-es szintre esett vissza, ami azonban így is
kiemelkedõ érték a térségben.
Évek
Vállalkozói aktivitás
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis

2001

2002

2003

2004

2005

69

85

89

84

69

A Kisvárdán mûködõ vállalkozások száma a vállalkozói aktivitás függvényében változik. Ez arra enged
következtetni, hogy a városban alapított vállalkozások jelentõs része nagyon rövid élettartammal bír,
amit a kis tõkeerõ és a nem megfelelõ információáramlás, illetve szaktudás eredményezhet. A
regisztrált vállalkozások száma az elmúlt tíz évben 52%-al növekedett, ezen belül kiemelkedõ a társas
vállalkozások számának dinamikus növekedése, amely 2003-2007 között magasabb volt, mint az
egyéni vállalkozások aránya.
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REGISZTRÁLT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 19992008
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Regisztrált egyéni vállalkozások száma

2003

2004

2005

Regisztrált társas vállalkozások száma

2006

2007

2008

Regisztrált vállalkozások száma összesen

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A regisztrált vállalkozások 65,03%-a egyéni vállalkozásként mûködik, a betéti társaságok 25,83%, a
korlátolt felelõsségû társaságok 7,8%, a részvénytársaságok mindösszesen 0,08%, a közkereseti
társaságok 0,28%, a szövetkezetek pedig 0,14%-ban reprezentáltak a regisztrált vállalkozások között.
Regisztrált egyéni vállalkozások megoszlása
Regisztrált fõfoglalkozású egyéni vállalkozások száma (db)
Regisztrált mellékfoglalkozású egyéni vállalkozások száma (db)
Regisztrált nyugdíjas egyéni vállalkozások száma (év végén) 2008 (db)
Regisztrált egyéni vállalkozások összesen

653
1021
634
2308

Regisztrált társas vállalkozások megoszlása
Regisztrált korlátolt felelõsségû társaságok száma (db)

280

Regisztrált betéti társaságok száma (db)

917

Regisztrált közkereseti társaságok száma (db)

10

Regisztrált részvénytársaságok száma (db)

3

Regisztrált szövetkezetek száma (db)

5

Regisztrált társas vállalkozások száma:

1215

Regisztrált gazdasági szervezetek száma összesen (db)

3549

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

Mint látható kimagasló az egyéni vállalkozások aránya, a társas vállalkozásokon belül pedig a betéti
társaságok aránya, amely igazolja, hogy a vállalkozások között a kevésbé tõkeigényes vállalkozási
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formák népszerûek, vagyis általános megállapítható, hogy a városban mûködõ vállalkozások túlnyomó
része tõkeszegény. Ezt a megállapítást tovább erõsíti, hogy a regisztrált vállalkozások több mint 98,3%a egy és kilenc fõ közötti foglalkoztatott létszámmal mûködõ mikro vállalkozás. A vállalkozások
foglalkoztatotti létszáma szerinti megoszlása az alábbi képet mutatja:
0 és ismeretlen fõs regisztrált vállalkozások száma

1011

1-9 fõs regisztrált vállalkozások száma

2478

10-19 fõs regisztrált vállalkozások száma

33

20-49 fõs regisztrált vállalkozások száma

16

50-249 fõs regisztrált vállalkozások száma

7

250-499 fõs regisztrált vállalkozások száma

4

500 és több fõs regisztrált vállalkozások

0

Összesen

3549

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

Mint látható kevés a nagy foglalkoztatotti létszámmal rendelkezõ közép és nagy vállalkozás, amely
jelentõs mértékben befolyásolja a város munkaerõpiaci helyzetét.
A mûködõ vállalkozások nemzetgazdasági áganként való megoszlása egyértelmûvé teszi a
kereskedelem és javítás nemzetgazdasági ág dominanciáját: a mûködõ vállalkozások 29%-a ilyen
tevékenységi körrel rendelkezik, illetve a mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõ és halgazdálkodás
dominanciáját (33%).
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REGISZTRÁLT VÁLLALKOZÁSOK MEGOSZLÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINT
(2008)
3%

2%

16%

0%

29%

3%
3%

3%
0%
2%
3% 3%

33%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, és gõz, vízellátás
Kereskedelem, javítás
Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás
Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halgazdalkodás
Pénzügyi közvetítés
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
Egyéb tevékenység
Építõipar
Ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás
Oktatás

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

Az utóbbi évek tendenciája alapján erõteljes csökkenés tapasztalható a kereskedelem és javítás
nemzetgazdasági ágban jelenlévõ gazdasági szervezetek számában. Ez a csökkenés a városban
megjelenõ, fõleg kereskedelmi profilú multinacionális vállalatok térnyerése és a helyi gazdasági
szervezetek alacsony tõkeereje együttesen eredményezte.
Ennek kissé ellentmond, hogy a városban lévõ kiskereskedelmi üzletek száma enyhe visszaesés után
újra emelkedésnek indult a kereskedelmi vállalkozások számának visszaesésével párhuzamosan, ami
egyfajta konszolidálódást sejtet a városon belül. Az elmúlt 10 évben a kiskereskedelmi üzletek
számában enyhe mértékû emelkedés volt jellemzõ.
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KISKERESKEDELMI ÜZLETEK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

2.2.2 Turisztikai potenciál elemzése
A turizmus szempontjából Kisvárda és vidéke nem tartozik Magyarország legfrekventáltabb
idegenforgalmi desztinációi közé (ennek fõ oka a hiányos kommunikációban, valamint a kiegészítõ
szolgáltatások hiányában keresendõ) ennek ellenére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének több
jelentõsebb attrakciója megtalálható a városban és a kistérségben egyaránt. A kistérség jelentõs
turisztikai értékekkel büszkélkedhet, legfõbb természeti értéke a Tisza és a Ricsikai erdõ. Kisvárdán
található Felsõ-Tiszántúl egyetlen megmaradt középkori világi várépítménye, valamint a gyógyfürdõ.
Nagy turisztikai vonzerõt jelent az évente megrendezésre kerülõ Magyar Színházak Kisvárdai
Fesztiválja. Sport-turisztikai jeletõségû a Gyulaházai Milleneumi Sportcentrum, a térség élõ és
állóvizeire alapozott vízi és horgászturizmusa jelentõs; amelyben kiemelhetõ Dombrád, mint a Tiszapart fontos vízi túra pihenõállomása. Számos kulturális, vallási és örökségturisztikai érték található a
térségben. A kistérség turisztikai potenciálja dinamikusan erõsödik az 1990-es évek elejétõl. Kisvárda a
kistérségen belül meghatározó tényezõje turisztikai attrakciók és turisztikai ágazatot kiszolgáló
szolgáltatások rendszerének.

2.2.2.1 Turisztikai szálláshely kereslet-kínálatelemzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai szálláshely kínálatának tekintetében elmondható, hogy
1990-2008 között dinamikusan emelkedett, csakúgy mint a vendégéjszakák száma (ahogy az alábbi
ábra is igazolja), vagyis a megye tursztikai potenciálja fokozatosan erõsödött az elmúlt 18 évben. Ettõl
függetlenül a kistérségek között jelentõs differenciáltság mutatkozik, fõleg a szálláshely kínálat
tekintetében.
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Forrás: Területi Információs Rendszer

4. Táblázat: Kereskedelmi és magán szálláshelyek számának megoszlása kistérségenként (2007)
Kistérség
megnevezése
Nyíregyházai
Tiszavasvári
Vásárosnaményi
Fehérgyarmati
Kisvárdai
Nyírbátori
Baktalórántházai
Záhonyi
Mátészalkai
Csengeri
Ibrány-Nagyhalászi
Nagykállói
Összesen

Kereskedelmi szálláshely
férõhely
db
%
2625
24,52
2206
20,6
1951
18,22
1400
13,07
918
8,57
636
5,94
441
4,11
253
2,36
138
1,28
63
0,58
62
0,57
12
0,11
10705
100%

Kistérség
megnevezése
Vásárosnaményi
Fehérgyarmati
Nyíregyházai
Tiszavasvári
Mátészalkai
Nyírbátori
Kisvárdai
Záhonyi
Ibrány-Nagyhalászi
Baktalórántházai
Csengeri
Nagykállói
Összesen

Magánszálláshely
férõhely
db
%
762
34,29
682
30,69
417
21,19
133
5,98
100
4,5
38
1,71
34
1,53
23
1,03
20
0,9
13
0,58
0
0
0
0
2 222
100%

A kisvárdai kistérségben található a megye
kereskedelmi

szálláshelyeinek

8,57%-a,

a

magánszálláshelyek közül mindössze kevesebb
2%

koncentrálódik

a

kistérségben.

A

kereskedelmi szálláshelyek tekintetében az 5.
legmagasabb

értéket

képviseli

a

férõhely

kapacitás, de a magánszálláshelyek száma
alacsonyan reprezentált megyei szinten. A
kistérség

szálláshelyeinek

74,05%-a

koncentrálódik Kisvárdán, amely egy rendkívül
nagy hányada, a kistérségi szálláshelyeknek és
érzékelteti a város dominanciáját a kistérség
turizmusában. A kistérségre és Kisvárdára
egyaránt

elmondható,

hogy

a

szálláshely

keresletet kiegyensúlyozottan követi a kínálat,
amely pozitív tényezõként azonosítható.

Forrás: KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Statisztikai Évkönyv (2007)

Kisvárdán a következõ turisztikai szálláshelyek találhatóak: 1 db kemping, 2 db panzió, 2 db szálloda, 2
db turistaszállás, 1 db üdülõház. A városon belüli szálláshelyek megoszlása a következõképpen alakul:
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TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK KAPACITÁSÁNAK MEGOSZLÁSA
KISVÁRDÁN (2008)
4%

9%
17%

63%

7%

Kem pingek szállásférõhelyeinek száma

Panziók szállásférõhelyeinek száma

Szállodák szállásférõhelyeinek száma

Turistaszállások szállásférõhelyeinek száma

Üdülõházak szállásférõhelyeinek száma

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A turisztikai potenciál elemzésének másik nagy területe a vendégéjszakák számának alakulása,
amellyel a turisztikai kereslet mutatható be. Az alábbi táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
kistérségeinek vendégéjszakáinak számát hasonlítja össze, kereskedelmi és magán szálláshely
tekintetében egyaránt, valamint a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák számának arányával.
5. Táblázat: Vendégéjszakák számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeiben
Kereskedelmi szálláshely
Vendégéjszaka

Baktalórántházai

Magánszálláshely

Ebbõl külföldi

5 587

1 058

Vendégéjszaka

42

Ebbõl külföldi

-

Csengeri

5 677

797

-

-

Fehérgyarmati

11 396

71

4260

135

Ibrány–Nagyhalászi

1 465

12

116

-

Kisvárdai

20 868

9 465

182

109

Mátészalkai

6 437

625

3567

3338

Nagykállói

859

–

-

-

Nyírbátori

19 839

2 786

835

226

Nyíregyházai

129 752

46 735

8 185

3 265

Tiszavasvári

35 481

2 230

3 781

-
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Vásárosnaményi

30 294

1 533

7 704

315

Záhonyi

3 141

1 921

610

57

270 796

67 233

29 282

7 445

Összesen

Forrás: KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Statisztikai Évkönyv (2007)

Ebben az aspektusban is kiemelhetõ, hogy megyei szinten a kistérség elõkelõ helyen szerepel, a
külföldi vendégéjszakák számát tekintve, egyedül a Nyíregyházai kistérség elõzi meg. A kistérség
turisztikai potenciálját vizsgálva a külföldi éjszakák kimagasló száma tekinthetõ a másik erõsségnek.
A Kisvárdai kistérségben a vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedett 1990-2008 között, a
rendszerváltást követõ általános hanyatlás kihatott a kistérség turizmusára is, egészen 1993-ig
csökkenés jellemezte a vendégéjszakák számát. 1994-1997 között volt az elsõ dinamikus emelkedés,
majd 1997-2000 között újra visszaesés, végül 2000-tõl egy tendenciózus és tartós javulás mutatkozott
ebben a tekintetben. 2004 óta ismét fokozatos és egyenletes csökkenés vált tendenciózussá.

Forrás: Területi Információs Rendszer

A két ábra összehasonlításával érzékeltethetõ, hogy Kisvárda és a kistérség vendégéjszakáinak
alakulásának száma azonos pályát futott be az elmúlt idõszakban.
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VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1990-2008

Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken
Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

Kisvárdán a vendégéjszakák száma 30%-al növekedett 1990-2008 között, továbbá dinamikus
növekedés figyelhetõ meg fõként 2004 óta a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák tekintetében, amely
érzékelteti a város turisztikai potenciáljának erõsödését és a közlekedési pozíció okozta elõnyöket.
Végül a turisztikai ágazatot kiszolgáló területek másik jelentõs csoportjának, a vendéglátásnak
elemzése során megállapítható, hogy a város rendelkezik az idegenforgalmat kiszolgáló vendéglátó
egységekkel. A vendéglátó egységek számának vizsgálata során megállapítható, hogy 2000 óta
kiegyensúlyozott, stabil növekedés zajlik.

VENDÉGLÁTÓ HELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1992-2008

2008

2007

2006

2005
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2004

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2.2.2.2 Turisztikai attrakció kínálat
-

Örökségturizmus a városban található mûemléki és helyi védettség alatt álló épületekre
alapul. Kiemelkedõ örökségturisztikai érték a településen a vár, a római katolikus templom.

-

Kulturális turizmus több megjelenési formával is jelen van Kisvárdán. Legkiemelkedõbb
kulturális eseménye a kisvárdai várban rendezett határon túli magyar színházak,
színtársulatok találkozója. Regionális jelentõségûek Kisvárda muzeális intézményei.

-

Aktív turizmus intézmény és feltételrendszere több ponton is adott a városon belül,
lehetõség kínálkozik kerékpárturizmus, lovasturizmus, valamint a horgász- és egyéb
természet alapú turizmus népszerûsítésére.

-

Fürdõ turizmus intézményrendszere a legutóbbi fürdõfejlesztések kapcsán adottnak
tekinthetõ, azonban a szolgáltatások a lehetséges alternatívákhoz viszonyított alacsony
szintje miatt csak lokális és regionális jelentõségû.

-

Bor és gasztronómiai turizmus a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével vált
lehetõséggé, amikor a településtõl Észak-nyugatra található Tokaji borvidék elérése
nagyságrendekkel könnyebbé vált.

Összességében a város rendelkezik megfelelõ turisztikai attrakciókkal és a turizmust kiszolgáló
szolgáltatói háttérrel, de az idegen forgalom térnyerését akadályozza, hogy minõségi szempontból
mind a szálláshelyek, mind a vendéglátás színvonala nem megfelelõ.

2.2.3. Gazdaságfejlesztés eszközei a településen
A város gazdaságfejlesztését szolgáló intézmények közül a pénzügyi szolgáltatók, a piacok és az ipari
területek emelhetõ ki. Számszerûsítve az alábbi gazdasági szolgáltatások mûködnek és hiányoznak a
településrõl:
Piac
Bankok száma
Pénzügyi szolgáltatók száma
Szolgáltató központ
Kereskedelmi központ
Ipartelep
Ipari park
Logisztikai központ
Innovációs központ
Irodaházak
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2
8
5
1
-

A vállalkozói környezet fejlesztésre szorul mind látható, hiányoznak olyan alapvetõ infrastrukturális
eszközök, amely hatékonyan hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának
javulásához. A beszállító rendszer kialakítása és mûködtetése érdekében jelentõs fejlesztések
szükségesek, elsõsorban a logisztikai és kereskedelmi ágazatokban.

2.2.4. Információs társadalom
Az információs társadalom fogalmának – kiterjedtsége miatt - nincs egyszerû definíciója. Közös alapja
azonban minden esetben az új, sosem látott gyorsasággal fejlõdõ informatikai és hírközlési technológia
(IKT) alkalmazása. Az információs társadalom kibontakozásának feltételrendszerét az IKT eszközök
elérhetõsége és azok használata határozza meg egy adott településen. Az információs társadalom
kibontakozásának mérésére az információs társadalmi index kínálkozik. Az információ és
kommunikációs technológia fejlõdésének rendkívül gyors üteme napjainkra új kihívások elé állított a
társadalmat, az ehhez való alkalmazkodás jelentõsen hozzájárul egy térség versenyképességéhez.
A kommunikációs technológia rendelkezésre állást és elterjedését Kisvárdán az alábbi táblázat mutatja,
amely összehasonlítja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városaival.

Város

Távbeszélõ-fõvonal
(ezer lakosra)

Nyíregyháza
332
Baktalórántháza
181
Balkány
178
Csenger
251
Demecser
154
Dombrád
137
Fehérgyarmat
282
Ibrány
192
Kemecse
163
Kisvárda
289
Máriapócs
198
Mátészalka
334
Nagyecsed
187
Nagyhalász
190
Nagykálló
222
Nyírbátor
254
Nyírlugos
206
Nyírtelek
218
Rakamaz
257
Tiszalök
251
Tiszavasvári
228
Újfehértó
175
Vásárosnamény
245
Záhony
262
Összesen
273
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Statisztikai évkönyv (2007)
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Kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakás a
lakásállomány százalékában
58,5
57,3
2,7
47,2
–
–
57,6
35,1
–
37,2
45,0
59,1
11,9
16,6
–
17,8
–
11,1
27,4
6,5
17,1
11,7
49,2
26,3
40,1

A megadott értékek alapján megállapítható, hogy a távbeszélõ fõvonalak hossza ezer lakosra vetített
aránya egyedül Nyíregyházán és Mátészalkán magasabb, azonban a kábel TV hálózatba bekapcsolt
lakások számát tekintve csak középértéket képvisel.
A szélessávú internet felhasználók számát reprezentáló adatok:
Elõfizetõk száma a kistérségben [db]

3186

Elterjedtség az elõfizetõk százalékában [százalék] 4,2
Nemzeti Hírközlési Hatóság: Szélessávú internet elõfizetés adatok (2006)

A közoktatás IKT ellátottságát bemutató adatok
Számítógépek száma a közoktatási intézményekben
Számítógéppel ellátott általános iskolai feladatellátási helyek száma
Számítógéppel ellátott közoktatási intézmények száma
Számítógéppel ellátott óvodai feladatellátási helyek száma

723
6
12
9

Internettel ellátott feladatellátási helyek száma a közoktatási
intézményekben

26

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A fenti adatok tükrében elmondható, hogy a város közoktatási intézményeinek IKT szempontjából
felszereltsége optimális, amely biztosítja, hogy az oktatás-nevelési folyamatok is segítség az
információs társadalmi index növekedését.
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2.2.5. Kisvárda társadalmi elemzése
A település területe 3591 ha. 2008-ban regisztrált adatok szerint Kisvárda állnadó népessége 17.985 fõ.
A lakosság nemek szerinti megoszlása: nõ: 9423 fõ, férfi 8562 fõ, vagyis a nõk aránya a településen
52,3%. A lakossága csökkenõ tendenciát mutat, 1990-2008 közötti referencia idõszakot vizsgálva
megállapítható, hogy 2000 után indult el az a népességcsökkenési folyamat, amely a 1990-hez képest
2008-ra 4,7%-os népességcsökkenést eredményezett.

ÁLLANDÓ NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1990-2008
19000
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A település állandó népességszámának csökkenését indukáló tényezõk vizsgálatánál az alábbi
szempontokra szükséges kitérni: természetes népmozgalom, migrációs folyamatok. A természetes
népmozgalom vizsgálatánál az élve születés-halálozás viszonyrendszerét, illetve házasságkötésekválások alakulását szükséges vizsgálni.
ÉLVESZÜLETÉSEK-HALÁLOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1990-2008
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Élveszületések száma
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Halálozások száma

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A természetes szaporulat szempontjából megállapítható, hogy Kisvárdán 2000-ig a születések száma
magasabb volt, de folyamatosan csökkent a különbség a születések-halálozások száma között, 2000-tõl
a halálozások a születések fölé emelkedett, amely 2006-tól tendenciává vált. A város népességének
csökkenését leginkább ez a tényezõ indukálja.
1970-1979 között 2558 vándorlási nyereséget, 1980-1989 között 482 vándorlási veszteséget és 19902001 872 fõ ismét vándorlási veszteséget mondhat magáénak Kisvárda.
M IGRÁCIÓS FOLYAM ATOK ALAKULÁSA 1990-2008
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A migrációs folyamatok tekintetében elmondható, hogy Kisvárdára 1990 óta egyértelmûen és
permanens módon az elvándorlás dominanciája jellemzõ, vagyis vándorlási nyereség nem kompenzálja
a veszteséget. Demográfiai szempontból ez szintén negatívan hat a népességszám alakulására. A
vizsgált idõszak alatt Kisvárda vándorlási egyenlege jelentõs eltéréseket mutatott, de megállapíthatjuk,
hogy a népesség elvándorlás fluktuációktól terhelten csökkenõ tendenciát mutat. Az elvándorlás iránya
a nagyobb városok, megyeszékhelyek felé irányul, melyet Kisvárda kedvezõtlen munkaerõ-piaci
helyzete és az említett megyeszékhelyek munkaerõ-piaci lehetõségei közti mély szakadék indukálja.
Jelentõs hatást vált ki a nagyobb városi központok által kínált kedvezõbb életminõség.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK-VÁLÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A másik jelentõs népmozgalmi folyamat a házasságkötés-válás viszonyrendszere. A házasságkötések
számában a vizsgált referencia idõszakban csak kisebb anomáliák mutatkoznak (20%-on belüli), de
nem vált tendenciózussá a válások arányának növekedése.
A településen élõ népesség korszerkezete az országos korcsoport struktúrának megfelelõen alakul: kb
30-34 éves korig a férfiak vannak túlsúlyban, míg a 40 éves korcsoportban tapasztalható létszámkiegyenlítõdés után a lakosság túlnyomó részét nõk alkotják. Kisvárda korstruktúráját az alábbi ábra
mutatja a 2008-as adatok figyelembe vételével.

KORSTRUKTÚRA (2008)
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere
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Az öregedési index reprezentálja a 0-14 éves korosztályra jutó 60 év fölötti korosztály arányát, Kisvárda
esetében a 0-14 év korosztály 3045 fõ, 60 feletti korosztály 2935 fõ, vagyis a város öregedési indexe
0.96, amely jelezi, hogy a városra rövidesen az elöregedés stádiumába lép.
Összességében elmondható, hogy a város demográfiai tendenciáinak alakulása 2000 óta negatív
irányba mozdultak, az állandó népesség csökkenése a vándorlási veszteségnek és a természetes
fogyásnak köszönhetõ, de a település korstruktúrája is elõre vetít, hogy a város elöregedése
tendenciózussá válik hamarosan.
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2.2.6. Foglalkoztatás és munkanélküliség
Kisvárda foglalkoztatási helyzetét nagyban befolyásolja Nyíregyháza foglalkoztatási helyzetének
alakulása, továbbá a még mindig ipari beállítottságú, szomszédos Záhonyi kistérség munkaerõpiacának
helyzete. 2008 folyamán a helyi munkaügyi hivatal 9,5 %-os munkanélküliségi rátát kalkulált, ami az
országos átlaghoz viszonyítva kimagasló érték. A 2008-ban nyilvántartott 1191 munkanélkülibõl 661 volt
férfi (55%), és 530 volt nõ (45 %).

A nyilvántartott munkanélküliek száma és ezzel együtt a

munkanélküliségi ráta folyamatosan növekedett a vizsgált idõszakban. Az itt kimutatott magas
munkanélküli tömeg magyarázatot ad az egyéni vállalkozások magas számára, még ily kedvezõtlen
vállalkozási környezet esetében is, hiszen a munka nélkül maradt kisvárdai polgárok
kényszervállalkozásokba menekülnek a kirívóan kedvezõtlen munkaerõpiaci körülmények elõl. A
helyzet súlyosságát mutatja, hogy a regisztrált 1191 munkanélkülibõl 2008-ban 721 fõ 180 napnál
régebb óta szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásaiban, mint munkanélküli. Ez a munkakeresõk
60,5 %-át jelenti.
A munkanélküliség alakulása a 1998-2008 közötti referencia idõszak vizsgálatánál megállapítható, hogy
megduplázódott. A nyilvántartott álláskeresõk többségét férfiak alkotják tendenciózusan, de
megfigyelhetõ, hogy a nõket 2006 óta egyre nagyobb intenzitásban sújtja a munkanélküliség.
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere

A nyilvántartott álláskeresõk korszerinti megoszlása az alábbi képet mutatja:
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere

Az elemzésbõl megállapítható, hogy a pályakezdõket sújtja a legjobban a munkanélküliség, ezt
követõen korosztályonként szûkül a munkanélküliségi ráta, az 55 év felettiek esetében már
elhanyagolható nagyságú. Az aktív korúakon belül a regisztrált munkanélküliek száma 887 fõ, mely
aránya az aktívkorú népességre vetítve 7,53 %.
A munkanélküliségi ráta az általános iskolai és szakmunkás végzettségûek között a legmagasabb, de a
középiskolai végzettségûek körében is kimagasló értéket képvisel.
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere
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A településre jellemzõ az alulkvalifikált munkaerõ jelenléte, így döntõen ennek a szegmensnek nehéz a
munkaerõ-piaci helyzete: a regisztrált munkanélküliek 35 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, de mindezek mellett magas a pályakezdõ munkanélküliek aránya, akik döntõen
szakiskolákból, gimnáziumokból és egyéb középszintû oktatási intézménybõl kerültek ki.
A foglalkoztatottak 29%-a dolgozik az ipar, építõipar ágazatban.70%-a a szolgáltatási ágazatban és
mindössze 1% a primer szektorban. A foglalkoztatottak 56% férfi és 44%-a nõ, vagyis a nõknek
kedvezõtlenebb a foglalkoztatási mutatói, az inaktív keresõk nemek szerinti megoszlása azonban
ellenkezõ képet mutat.
FOGLALKOZTATOTTAK ÉS INAKTÍV KERESÕK (2001)
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Forrás: KSH népszámlálási adatok (2001)

Az állandó népesség 34,8%-a foglalkoztatott, a foglalkoztatottsági ráta 60,2%. A legutóbbi
népszámlálási adatok alapján a helyben foglalkoztatottak száma 9246 fõ, 4236 fõ a naponta bejáró
foglalkoztatottak száma, a más településeken dolgozók száma: 1321 fõ, vagyis ez is igazolja, hogy
Kisvárda szerepe mennyire nagy a munkaerõpiaci folyamatok alakításában a térségben. A
foglalkoztatottak kor szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:
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Forrás: KSH népszámlálási adatok (2001)

- 43 -

2.2.7. Lakosság iskolázottsága
A lakosság képzettségi mutatóinak vizsgálatára a KSH népszámlálási adatai állnak rendelkezésre.
Kisvárda lakosságára kettõsség jellemzõ, egyrészt magas az alacsonya kvalifikált társadalmi rétegek
aránya, másrészt magas koncentrációjú a felsõ fokú végzettséggel rendelkezõk száma. A lakosság
iskolai végzettség szerinti megoszlását az alábbi diagramm reprezentálja.

LAKOSSÁG MEGOSZLÁSA LEGMAGASABB ISKOLAI
VÉGZETTSÉG AKAPJÁN (2001)
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Forrás: KSH népszámlálási adatok (2001)

2.2.8. Egészségi állapot
Az egészségügy, illetve a városi lakosság egészségi állapota, általánosan ható tényezõk komplex
összefüggésrendszerétõl függ, melynek részei:
-

éghajlat

-

életszínvonal
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-

életkörülmények

-

táplálkozási szokások

-

lakáshelyzet

-

köztisztasági állapot

Ennek értelmében az általános egészségi helyzet csak hosszú távon, ezen tényezõk egy irányba
mûködõ hatásaival tud számottevõen megváltozni. Értelemszerûen a felsorolt faktorok rövid távon
konstansnak tekintendõk, ezáltal a mindenkori egészségügyi ellátásnak ehhez kell igazodnia.
Az Önkormányzati Törvény, illetve az Egészségügyi Törvény rendelkezései alapján az önkormányzatok
jelentõs szerepet töltenek be az egészségügy szervezésében. Az Egészségügyi Törvény értelmében az
önkormányzatok – ezáltal Kisvárda Város Önkormányzata – az alábbi szolgáltatások ellátását végzi:
-

háziorvosi, házi-gyermekorvosi ellátás

-

fogorvosi alapellátás

-

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

-

védõnõi ellátás

-

iskola-egészségügyi ellátás.

A településen biztosított a lakosság egészségi állapotának optimalizálásához és a prevencióhoz
szükséges egészségügyi infrastruktúra.
A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezõk lehetnek:
- az egyéni, endogén tényezõk (pl. genetika, életkor, nem)
- életmód, életvitel (pl. táplálkozás, mozgás, élvezeti cikkek)
- lakókörnyezeti tényezõk (pl. természetes és épített környezet, város-falu, szolgáltatások)
- munkavégzéssel, munkakörnyezettel kapcsolatos tényezõk (pl. fizikai, pszichés terhelés)
- társadalmi, gazdasági környezeti tényezõk (pl. munkanélküliség, elszegényedés, nem megfelelõ
lakáskörülmények, élelmiszer-kereskedelem globalizációja)
- egészségügyi, szociális ellátáshoz való hozzáférés (pl. egészségügyi és gyógyszerellátás minõsége,
ellátás elérhetõsége)
A megyében a lakosság születéskor várható átlagos élettartama a nõk esetében lassan emelkedik,
2001 évben meghaladta a 75 évet, míg a férfiak esetében csak a 65,8 évet érte el, jóval elmaradva az
országos átlagtól. A lakosság egészségügyi állapotáról a legegyértelmûbb képet a mortalitási viszonyok
(halandóság) adják. A halálozási helyzet az országban már évek, sõt évtizedek óta igen rossz. Ettõl
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még rosszabb a helyzet a Kisvárdai kistérségben. A KSH adatsorai alapján becsült kistérségi
születéskor várható élettartamok férfiaknál 65,56, nõknél 77,04, a teljes népesség tekintetében 71,49
év1.
A statisztika öt fõbb betegségtípusba sorolja a halálozási okokat: keringési rendszer, daganatos,
emésztõrendszer, légzõrendszer, külsõ okok – baleset, öngyilkosság.
Az agyi keringési zavarok okozta halálozások a megye településeinek 62%-ában átlag fölöttiek. Még
ettõl is rosszabb a helyzet Kisvárdán, ahol több mint 70%-ában magasabb az agyi keringési zavar miatti
halálozás, mint országosan. Az ÁNTSZ adatai szerint 0-65 éves korosztály tekintetében az országosnál
szintén magasabb az alkohol eredetû, illetve az idült alsó légúti megbetegedésekbõl következõ
halálozások száma. Alacsonyabb viszont az országos adatokhoz képest a dohányzás, valamint a
rosszindulatú daganat miatt bekövetkezett halálesetek száma. A 65 év feletti korosztályt vizsgálva már
a dohányzásból eredõ halálesetek aránya is már magasabb az országostól.
Az öngyilkosság mind a férfiak, mint a nõk tekintetében az 1986 és 2000. évek között csökkenõ
tendenciát mutat. Míg a vizsgált idõszak elején a településen jóval meghaladta az országos, illetve a
megyei átlagot, 2000. évre megközelítette azt. Az 1000 fõre esõ öngyilkosságok száma férfiak esetében
35,33, nõk esetében ez 10 eset alatti.

2.2.9. Lakosság jövedelmi és szociális helyzete
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jövedelmi viszonyok összességében a legkedvezõtlenebbek közé
tartoznak. A megyei alacsonyabb jövedelmeket több tényezõ (alacsony foglalkoztatási arány,
keresetszínvonal; mérsékelt ellátási összegben részesülõ munkanélküliek, rokkantsági nyugdíjasok
magas aránya; az alacsonyabb keresetekbõl adódó kisebb összegû nyugellátás; a segélybõl élõk
magas aránya; az átlagosnál nagyobb fokú eltartási kötelezettség) együttesen magyarázza, bár hatásuk
külön-külön sem elhanyagolható.
Kisvárdán 2008-ban az összes adófizetõ 8004 fõ. A jövedelem megoszlására elmondható, hogy az
összes jövedelem 90% fõállásból, 8% egyéni vállalkozásból, 2% társas vállalkozásból származik, amely
ismételten igazolja, hogy bár a vállalkozói sûrûség magas, jövedelemtermelõ képességük alacsony. Az
adó alakulásában erõteljes növekedés figyelhetõ meg az elmúlt idõszakban, amely elõre vetíti, hogy a
lakosság jövedelmi viszonyai javultak.
1

Csite András – Németh Sándor: A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlõtlenségei az ezredforduló Magyarországán
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ÖSSZES ADÓ ALAKULÁSA 2000-2007
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Forrás: APEH

Szociális ellátási formák
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik az egyes
pénzben és természetben nyújtott ellátási formákról (idõskorúak járadéka, rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság, adósságkezelési szolgáltatás).
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Forrás: Területi Információs rendszer
Az önkormányzat 2007. évben 230.420 eFt-ot fordított a szociális ellátási formákra. A legnagyobb
összeget (202.347 eFt-ot) a rendszeres szociális segély teszi ki, melyet azok a 18. életévet betöltött
aktív korú személyek kaphatnak, akik munkaképességüket legalább 67 százalékban elvesztették, vagy
vakok személyi járadékában, vagy pedig fogyatékossági támogatásban részesülnek vagy aktív korú
nem foglalkoztatottak. A településen 2007. évben 641 fõ kapott ilyen típusú támogatást.

- 47 -

A lakásfenntartási támogatásban 426 fõ részesült, összesen 22.281 eFt támogatási összegben. Ez a
szociális támogatási forma annak adható, akivel egy háztartásban élõk lakhelye nem haladja meg az
adott településen minimálisnak tartott lakásnagyságot és minõséget, illetve nem lakás céljára szolgáló
helyiségben élnek. A törvény szerint azokat is megilleti többek között a támogatás, akik
adósságkezelési szolgáltatásban élnek.
Átmeneti segélyt a településen 379 fõ vette igénybe, 2.905 eFt összegben. Az önkormányzat által ez a
segély azoknak a személyeknek adható, akik alkalmi vagy havi rendszerességgel, létfenntartásukat
veszélyeztetõ rendkívüli helyzetbe kerültek, illetve létfenntartási gonddal küzdenek.

Temetési segélyre az a személy jogosult, aki saját költségen gondoskodott egy elhunyt személy
eltemettetésérõl annak ellenére, hogy nem volt köteles, vagy ha az is volt, a temetés költségei saját
és/vagy a hozzátartozóinak létfenntartását veszélyezteti. A településen 2007. évben 110 fõ kapott ilyen
segélyt 1.578 eFt összegben.
A jogszabály szerint idõskorúak járadékát azok a 62. életévet, illetve a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött személyek kaphatják meg, akiknek havi jövedelme vagy a vele együtt lakó házastárs, élettárs
havi jövedelmét is figyelembe véve az egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 százalékát, egyedülálló esetén 95 százalékát. A
településen 4 fõ volt jogosult igénybe venni, az erre fordított összeg 1.309 eFt.
A közgyógyellátás a jogosult egészségi állapotának megõrzéséhez, illetve visszaállításához
kapcsolódó kiadásainak a fedezetére irányul. A méltányossági körben közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezõk száma a településen 717 fõ.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII.27.)
Kormányrendelet alapján a rászorulók az alábbi kedvezményeket kaphatják a közlekedésük
segítéséhez:
•

személygépkocsi szerzési támogatás,

•

gépkocsi átalakítási támogatás,

•

közlekedési támogatás,

•

parkolási engedély.
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Az önkormányzat 2007. évben 9.520 eFt támogatást adott súlyosan mozgáskorlátozott személyek
közlekedési támogatására, összesen 778 fõ részére.
Öregségi nyugdíjban 2007. évben 1.959 fõ, míg a nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõk
száma 5.068 fõ. Itt is érzékelhetõ – mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében általában –, hogy a
nyugdíjrendszeren belüli korengedményes nyugdíjformák, például a korhatár alatti rokkantnyugdíj,
illetve az elõ- és korkedvezményes nyugdíj, valamint a különbözõ nyugdíjszerû ellátások nagyon
jelentõsen hozzájárultak ahhoz, hogy a munkaerõpiaci krízist tüneteit kezelje ezekkel az áthidaló
lehetõségekkel. Sajnos azonban ezek a juttatások, alacsony mivoltuk miatt rendkívül szûkös
megélhetést tesznek csak lehetõvé emberek számára.
Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 23 esetben nyújtott, összesen 250 eFt
összegben, olyan gyermekeknek, ahol az adott gyermeket gondozó családban ideiglenesen
létfenntartási gondok merülnek fel, illetve létfenntartást veszélyeztetõ helyzet alakult ki. Kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatásban nem részesültek 2007. évben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (pl. részesítettek évi átlagos száma 1.043 fõ,
átlagosan 10.000 Ft támogatási összeggel, így erre a célra felhasznált összeg 2007. évben 10.430 eFt
volt.
Szociális alap- és szakellátás
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
nehéz helyzetben lévõ egyének részére, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket
fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat
megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsõsorban az idõskorúak,
a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek
számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Az alapszolgáltatások körébe tartozik: falugondnoki, vagy

tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás
(idõsek, fogyatékosok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, hajléktalanok részére).
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekrõl az
alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
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megfelelõen szakosított ellátási formában kell gondozni. A szakosított ellátási formák típusai a
következõk:
1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek elhelyezésére és ellátására szolgál. Intézménytípusai: idõsek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek, valamint a hajléktalanok
otthona.
2. Rehabilitációs intézmények célja, hogy az intézményben lakók önálló életvezetési képességeit
kialakítsa, vagy helyreállítsa. Ide tartoznak: a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, valamint a hajléktalan
emberek rehabilitációs intézménye.
3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli
menedékhelye kivételéve l- ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi idõtartamra teljes körû ellátást
biztosítanak. Ebbe az intézményi körbe tartozik: a fogyatékosok személyek, a pszichiátriai betegek,
a szenvedélybetegek átmeneti otthona, valamint a hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye, a
hajléktalan személyek átmeneti szállása.
4. Lakóotthonok: olyan 8-12, esetleg 14 pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt befogadó
intézmény, amely az ellátást igénybe vevõ részére életkorának, egészségi állapotának és
önellátása mértékének megfelelõ ellátást biztosít. A lakóotthonok típusai: a pszichiátriai betegek-,
szenvedélybetegek-, valamint a fogyatékos személyek lakóotthona.
Kisvárda Város – külön megállapodás alapján – létrehozott intézményfenntartó társulásban részes
települési önkormányzatokkal közösen fenntartói a Kistérségi Szociális Szolgálatnak, amely
mikrokörzetben látja el a szociális feladatokat. Az intézmény gondoskodik személyes gondoskodás
keretében természetben nyújtott szociális ellátásról, szociális alapszolgáltatásokról és szakosított
ellátásról, illetve gyermekjóléti szolgáltatásról.
A szociális alapszolgáltatások közül a településen a következõk mûködnek:
1. Családsegítés (mikrokörzet: Kisvárda, Döge, Fényeslitke, Jéke, Meõladány, Pap, Pátroha, Újkenéz)
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2. Étkeztetés: Az önkormányzat 2008. évben 129 fõ részére gondoskodott meleg étkeztetésrõl. Az
ellátottak 68%-a 61 év feletti, 22,5%-a 51-60 év közötti, csupán 9,5% a 19-50 év közötti. Az
étkeztetés feladatellátást 1 fõ szociális segítõ és 1 fõ vezetõ gondozónõ látja el.
3. Házi segítségnyújtás (mikrokörzet: Kisvárda, Döge, Jéek, Mezõladány, Pap, Pátroha, Újkenéz)
Célja a szolgáltatást igényvevõ vevõ részére a saját lakókörnyezetében biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A településen az ellátottak száma 93 fõ, melyet
5 fõállású és 4 fõ közhasznú gondozó végez.
4. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (mikorkörzet: Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke,
Gyulaháza, Jéke, Mezõladány, Pap, Pátroha, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz)
Célja: A saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek
elhárítása. A településen 65 készülék jelzõrendszer került kihelyezésre.
5. Nappali ellátás (mikrokörzet: Kisvárda, Döge, Jéke, Mezõladány, Fényeslitke, Pátroha, Újkenéz,
Anarcs, Gyulaháza). A településen a mikrokörzeti funkció következtében két idõsek klubja található,
mindkettõ esetében 30 férõhellyel, összesen 60 férõhely biztosítja az idõsek ellátását.
Szakellátási formák közül Kisvárda településen 2 szolgáltatás érhetõ el. A település ezeket a
szolgáltatásokat mikrokörzetesítve biztosítja a társult települések részére is. Igénybe vehetõ
szolgáltatások:
1. Idõsek otthona (mikrokörzet: Kisvárda, Döge, Jéke, Mezõladány, Pap, Pátroha, Újkenéz) Célja:
azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, és
ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg.
A településen az idõsek otthona 23 férõhelyes, de a jelentkezõ igények alapján ez kevés. Az
intézmények az ellátottak számára biztosított:
℘

az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése,

℘

24 órás szakszerû gondozás, ápolás, orvosi ellátás biztosítása,

℘

egészségmegõrzõ programokon való részvétel,

℘

speciális segítségnyújtás,

℘

egyéni bánásmód az ellátottak számára.
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2. Hajléktalan szálló (mikorkörzet: Kisvárda, Döge, Jéke, Mezõladány, Pap, Pátroha, Újkenéz). Az
átmeneti jelleggel bentlakást nyújtó ellátás 24 fõ hajléktalan személy részére nyújt szállást a
mikrokörzet települései számára.
A gyermekvédelmi ellátó rendszer keretében a városban gyermekjóléti szolgálat mûködik, amely
megállapodás alapján mikrokörzeti funkciót tölt be, így a társult települések számára is biztosítja a
szolgáltatások elérését. Társult települések: Jéke, Pap, Döge, Fényeslitke, Pátroha, Mezõladány,
Újkenéz.
A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, jólétének,
családban történõ nevelésnek elõsegítése, a veszélyeztetettség megelõzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történõ kiemelésének a
megelõzése.
Az intézmény az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújt. A városban kapcsolattartási
ügyelet mûködik, melynek célja a szülõ-gyermek és más kapcsolattartásra jogosult személy számára a
találkozás lehetõségének biztosítása szociális szakember – mediátor – jelenlétében. Az intézményben
11 fõ munkatárs biztosítja a szolgáltatások elérését.

2.2.10.Társadalmi önszervezõdés

A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szervezõdései a társadalmi-kulturális élet fontos
alkotó elemei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi
problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez. Ezek a szervezetek a
mindennapi élet szinte valamennyi területén jelen vannak, meghatározó szerepet játszanak egyén és az
állam között, lehetõséget biztosítanak az embereknek az önszervezõdésre, a közös érdekek, értékek
mentén, meghatározott célok elérésére, hasonló problémák kezelésére, embertársaik megsegítésére, a
cél érdekében létrehozzák saját szervezetüket.
Civil szervezetnek tekintendõ a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. §-a szerint
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alapított, jogi személyiséggel rendelkezõ
társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezeteket, a biztosító egyesületeket és az egyházakat), más szóval egyesület, valamint az 1959.
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évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkezõ alapítvány (ide nem értve a
közalapítványt).
A civil szféra kifejezés szélesebb területet is magában foglal, mivel ide sorolhatjuk a nonprofit és egyéb
nem kormányzati szervezeteket is. A civil társadalom részeként kezelendõk a civil szektor tagjain túl a
társadalom valamennyi tagja, személyek és szervezetek hálózatai, akik közösségi tevékenységekben
vesznek részt, véleményt nyilvánítanak; az állami és politikai szervezetektõl (egyben a politikai
pártoktól) függetlenül szervezõdõ, öntevékeny és autonóm szervezetek. A civil társadalom önkéntes
részvételen alapszik, fõ funkciója pedig, a közszféra és magánszféra közötti közvetítés.

A 2007. évben készült Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Almanach adatai szerint a településen 22
db civil szervezet mûködik. A szerveztek közel fele az oktatás, nevelési céllal, több mint 20%-a az
egészségügyi, szociális területen tevékenykedik. Kulturális tevékenységet 4 db szervezet folytat, míg
idõskorúak összefogását 2 db, civil szervezetek képviseletét 1 db szervezet vállalta fel.

5%

9%

23%

5%

40%
18%

Idõskorúak összefogása

Oktatás, nevelés

Kultúra

civil szervezetek képviselete

Egészségügy, szociális

Közlekedésbiztonság

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Almanach, 2007.
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a civil szervezetek, illetve azok képviselõinek
véleményeinek megismerését és hasznosítását. Többek között az önkormányzat közmûvelõdési
feladatairól, a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásáról szóló rendeletben szerepel a civil
szervezetek bevonása a feladatok ellátásába, valamint a tudományos és mûvészeti alkotó, illetve
kultúraközvetítõ tevékenységet folytató, civil szervezõdések támogatása.

A kisvárdai társadalmi

szervezetek, valamint az önkormányzat által támogatott civil szervezetek az intézményekben
díjmentesen jogosultak évi egy alkalommal fórumot tartani.
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Az önkormányzat fontosnak tartja a civil társadalommal való hosszú távú együttmûködés feltételeinek
megteremtését, mivel a civil szervezetek aktív részesei az európai integrációs tevékenységnek, az
információs és tudásalapú társadalom megteremtésének, a környezetvédelemnek, és már ma is egyre
nagyobb feladatokat vállalnak az oktatás, az egészségügy és nem utolsósorban a szociális ellátás
területén.

2.2.11.Települési Környezet

2.2.11.1. Természeti környezet
Kisvárdán nem találhatóak természetvédelmi területek. Az összes zöldfelület aránya 17 993 m•, amely
4%-a város területének. Problémaként azonosítható a településen a zöldfelületek hiánya illetve, hogy
számos zöldfelület rendezetlen.
Kisvárdán kiemelkedõ értékû táji-természeti érték, az országos jelentõségû védett természeti területek
közül egyedi jogszabállyal védett természeti terület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi
terület, természeti emlék), védett természeti érték (ásvány, ásványtársulás, õsmaradvány, mesterséges
üreg), valamint helyi jelentõségû védett természeti terület nem található. A védett természeti területek
közé tartoznak a település külterületéhez tartozó lápok. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII.
törvény hatályba lépése óta ex lege – azaz a törvény erejénél fogva – védett természeti területnek
minõsül minden láp és szikes tó, és védett természeti emléknek számít valamennyi forrás, víznyelõ,
kunhalom és földvár; melyek általános védelmét azok egyedisége és összetett természetvédelmi
jelentõsége indokolja. E védett természeti területek – a természeti emlék kategóriában – országos
jelentõségûek; a védettség tényébõl adódó hatósági-szakhatósági feladatok ellátása és
természetvédelmi kezelésük az illetékes nemzeti park igazgatóságok feladata.
„Natura 2000” területek
Olyan értékes természeti területek, (madárvédelmi, élõhelyvédelmi) élõhelyek többé-kevésbé
összefüggõ láncolata, amelyek az eredeti európai élõvilágot õrzik. A vizsgálatok alapján a Hortobágyi
Nemzeti Park illetékességi, Kisvárda közigazgatási területén „ex lege” védett lápok találhatók a
belterülettõl ÉNy-ra, Ny-ra és DNy-ra. „Natura 2000” hálózathoz tartozó különleges, kiemelt jelentõségû
természetmegõrzési terület találhatók a belterülettõl ÉNy-ra, Ny-ra.
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2.2.11.2. Épített környezet
Kisvárda mûemlékekben és helyi építészeti értékben egyaránt bõvelkedik. Kisvárda fejlõdés történeti
aspektusai rányomták bélyegüket a városszerkezetre és a város arculatára.

A város évszázadokra

visszavezethetõ múltjából örökölte kisvárosi/polgárvárosi jellegét. A védett épületek felsorolása három
kategória alapján történik: mûemléki védettség, helyi védettség, települési jelentõségû terület.
Kisvárda mûemlékei:
Diener-Bankház (eklektikus stílusban épült a 19. sz. végé - 20. sz. elején): jelenleg könyvtárként
funkcionál, 792. hrsz.
Római katolikus templom (szentélye gótikus stílusú, 15. században épület hajója, tornya barokk
stílusban épült a 18. században): 791 hsz.
Várrom (15. sz. elsõ felében épült, bõvítették a 16. sz. elején és második felében. Elpusztult az 1600-as
években)
Rétköz múzeum, volt zsinagóga: 2551/1 hrsz

Mûemléki környezet elhelyezkedése Kisvárdán
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Kisvárdai vár és mûemléki környezete

Helyi védettség alatt álló épületek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

általános iskola
általános iskola
Bessenyei Gimnázium
bíróság
Császy László Szakközépiskola, általános
iskolai ép. együtt
evangélikus templom
Földhivatal
görögkatolikus templom
irodák
irodák
kollégium, tervezett öregek klubja
kollégium, volt járási hivatal
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
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Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
lakóépület és irodák
lakóépület és irodák
lakóépület és irodák
lakóépület és irodák
Öregek Napközi otthona
pártszékház
posta
református templom
régi orvosi rendelõ
római katolikus plébánia és lakóépület
téesziroda
temetõ kápolna
tüdõgondozó
új városi könyvtár
üzlet és lakóépület és a mögötte lévõ imaház
üzletes lakóépület
üzletes lakóépület
üzletes lakóépület

•
•
•
•

üzletes lakóépület
üzletes lakóépület
üzletes lakóépület
Vám- és Pénzügyõrség

•

múzeum

•
•
•

Települési jelentõségû területek:
Bessenyei György Gimnázium épülete és területe
Volt Császy László Szakközépiskola épületegyüttese és területe
Zsinagóga és környéke
Szent László utca mindkét oldala
Városi Bíróság épülete és területe
Római katolikus templom és a várrom
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volt bölcsõde
volt rendõrség
volt rendõrség

Helyi védettség alatt álló épületek lokalizálása
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Összesítõ tábla

Mûemlékek száma
4
Történeti kertek száma
0
Mûemléki jelentõségû területek száma 0
Régészeti lelõhelyek száma
38
Helyi védettség alatt álló épületek
49
Települési jelentõségû terület
6

2.2.12.Lakásállomány
Kisvárdán a kistérségi lakásállomány 25,7 %-a koncentrálódik. A városban az újonnan épített lakások
száma tendencia szinten is meghaladta a megszûnt lakások számát, ezért a település lakásállománya
folyamatosan növekszik, bár az országos átlagot jóval alulmúló mértékben.
Kisvárda lakásállománya dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedek során. A 1945 óta az 1970-1979es idõszakban épült a legtöbb lakás, de kimagasló eredményeket hozott a 80-as évek lakásépítési
hulláma is.
Lakásépítési hullámok 1945-2001 között
Az 1945-1969 között épített lakások száma 2001 (db)
Az 1970-1979 között épített lakások száma 2001 (db)
Az 1980-1989 között épített lakások száma 2001 (db)
Az 1990-2001 között épített lakások száma 2001 (db)

1108
2089
1644
760

Forrás: KSH népszámlálási adatok (2001)

LAKÁSÁLLOMÁNY NÖVEKEDÉSE 1990-2008
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere
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A lakásállomány változására az általunk vizsgált referencia idõszakban is érdemes kitérni. A
lakásállomány 1990-2008 között közel ezer darabbal növekedett.
Kisvárda lakásállománya jelenleg 6915 db. Az épített lakások elenyészõ része volt 1 szobás, a
legnagyobb hányaddal - kb. 15 %-kal - a három szobás újonnan épült lakások rendelkeznek.
A térségben 2005 folyamán nem épült lakás önkormányzati befektetés eredményeként, azonban 2004ben 41 újonnan épült önkormányzati lakás állt a kisvárdai lakosok rendelkezésére.
A 2001-es népszámlálás területi adataiból megállapítható, hogy az említett idõszakban az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya 8,23 % volt, ugyanakkor a város fejlõdésének ékes bizonyítéka az
ivóvízhálózatba bekötött lakások arányának folyamatos és egyenletes emelkedése. A KSH 2001-es
adatai szerint az említett mutató a lakások 91,35 %-át nevezte meg ivóvízhálózatba bekötöttként, majd
ugyanez az indikátor 2005-ben már 96,95 %-os lefedettséget mutat.
A szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya az országos trendeknek megfelelõen kisebb
arányt mutat, mint az ivóvízhálózat esetén, azonban a folyamatos javulás itt is tapasztalható: a
2001-ben még csak 41,05 %-ot elérõ mutató 2005-ben már 60 % felett található, mely az
önkormányzat fejlesztési erõfeszítéseit és a megfelelõ szakpolitikai döntéseit dicséri.
Mindezek mellett további fejlesztések szükségesek a városon belüli 100 %-os lefedettség
eléréséhez.

2.2.13.Közmûellátottság
Csapadékvíz elvezetés:
Kisvárda - éves csapadék-mennyiség szempontjából - inkább a szárazabb települések közé sorolható,
ezáltal a csapadékvíz elvezetése nem jelent az általánosnál nagyobb problémát a város területén. A
napjainkban egyre inkább szélsõségesebbé váló idõjárás azonban akár végletekig menõ
csapadékhozamot is produkálhat, rövid idõ alatt a megszokott csapadékmennyiség többszörösét
zúdítva az adott térségre. Kisvárda ilyen jellegû infrastruktúrája nem áll készen az ehhez hasonló
hatásokra, ezért a csapadékvíz elvezetõ hálózat fejlesztése indokolt.
A lehulló csapadék egy része elpárolog, a fennmaradó rész a város felszíni vízelvezetõ mûvein
keresztül a csatornarendszerbe jut. Kisvárda csatornahálózatának nagy részét zárt csatornák alkotják
összesen 26 km hosszan, ugyanakkor nyílt, burkolt árkok is részt vesznek a csapadékvíz

- 60 -

elvezetésében. Ez utóbbi csoport rendszeres karbantartása kiemelt figyelmet és rendszeres ráfordítást
igényel, hiszen a fedetlen árkok, csatornák hosszú távon eliszaposodnak, így hosszabb karbantartás
nélküli idõszak esetén sás, nád és egyéb vizes közeget kedvelõ növények szaporodhatnak el bennük,
melyek jelentõsen rontják a vízelvezetõ hálózat hatékonyságát. A hasonló infrastruktúra karbantartására
az önkormányzat évente jelentõs összegeket költ, az ilyen típusú vízelvezetõ árkok lefedése
költséghatékony megoldást jelentene.
Szennyvíz- és ivóvízhálózat:
Kisvárda város ivóvíz- és szennyvízelvezetõ hálózatát a Várda-Víz Kft biztosítja. A város ivóvízhálózata
62,7 km hosszú, teljes mértékben kiépítettnek tekinthetõ. Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások száma 6669 db. A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 532 000 m3 volt 2007-ben.
A kiépített 64,8 km hosszú szennyvízelvezetõ csatorna körülbelül 60 %-os kiépítettségnek felel meg, a
tervek már készen állnak a 100 %-os lefedettség eléréséhez. Jelen állapotában hozzávetõlegesen 4412
lakás szennyvízelvezetését biztosítja, azonban a szennyvíz hálózat centrális lefedettsége miatt a város
területére vetítve még rosszabb lefedettséget kapunk, melynek orvoslására minél elõbb szükség lenne.
2005 folyamán a közcsatornákba vezetett szennyvíz mennyisége meghaladta az 1 400 000 m3-t, ami a
2004-es tisztítás-technológiai átállást követõen már teljes egészében biológiai tisztításon esik át,
minimalizálva ezáltal a szennyvíz útján keletkezett környezetszennyezés mértékét. A közelmúltig a
közcsatornákba vezetett szennyvíz mennyisége folyamatos emelkedést mutatott, azonban 2006
folyamán ez az érték meredek csökkenésbe ment át.
Hulladékgazdálkodás:
Kisvárda területén hosszú ideje folyik intézményesített hulladékgazdálkodás, hiszen a térség érdeke
megkívánta a képzõdõ nagy mennyiségû szilárd hulladék környezeti ártalmat minimalizáló kezelését.
Azonban Szabolcs–Szatmár–Bereg Megye hulladékgazdálkodási helyzete fordulóponthoz érkezett,
hiszen 2006 márciusában 229 település önkormányzata, valamint 11 zempléni település megállapodást
kötött a képzõdõ szilárd hulladék egységes kezelésérõl, mely központjának három települést jelöltek ki
a megyében: Nyíregyházát, Nagyecsedet és Kisvárdát.
A megállapodás értelmében Szabolcs–Szatmár–Bereg Megye területének nagy részén képzõdõ szilárd
hulladék feldolgozásra kerül egy Kisvárda határában épülõ hulladékkezelõ üzemben. A fejlesztést 78 %ban az EU által biztosított kohéziós alapból finanszírozzák. Mindezek mellett a fennmaradó 22 %-ból 12
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%-ot a magyar költségvetés áll, így mindössze 10 % önerõ felmutatása mellett megvalósítható a
beruházás.
A tervezett üzem magas szinten biztosítja majd a bekerülõ hulladék korszerû kezelését. A projekt
jelenlegi fázisában a problémát a megfelelõ úthálózat hiánya jelenti, hiszen a beruházás jelentõsen
megnöveli a Kisvárda belvárosán átmenõ forgalmat. Erre a várost körülölelõ elkerülõ út egy
szakaszának megépítése jelentene megoldást.
Kisvárda városa a projekt saját erõként nyilvántartott részének képzésében vállal részszerepet, a
tervezett létesítmény üzemeltetését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hulladékgazdálkodási Társulás
végzi majd.
A település hulladékgazdálkodását reprezentáló adatok és fõbb tendenciák:
Keletkezett elsõdleges hulladék mennyisége 2004-2007
Év

Veszélyes (kg)

Nem veszélyes (kg)

Összesen (kg)

2004

2 797 946

4 404 224

7 202 170

2005

1 115 089

10 004 993

11 120 082

2006

895 156

7 356 505

8 251 661

2007

1 048 989

7 599 546

8 648 535

Végösszeg

5 857 180

29 365 268

35 222 448

Forrás: OKIR

Keletkezett másodlagos hulladék 2004.2007
Év

Nem veszélyes (kg)

Összesen (kg)

2004

5 180

5 180

2005

18 000

18 000

2006

114 129

114 129

2007

113 012

113 012

Végösszeg

250 321

250 321

Forrás: OKIR

Hasznosított hulladék mennyisége 2004-2007
Év

Nem veszélyes (kg)

Összesen (kg)

2004

1 526 058

1 526 058

2005

2 340 250

2 340 250

2006

3 101 255

3 101 255

2007

3 019 830

3 019 830

Végösszeg

9 987 393

9 987 393

Forrás: OKIR
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Ártalmatlanított hulladék mennyisége 2004-2007
Év

Nem veszélyes (kg)

Összesen (kg)

2004

6 436 754

6 436 754

2005

6 016 962

6 016 962

2006

7 142 715

7 142 715

2007
Végösszeg

6 135 828

6 135 828

25 732 259

25 732 259

Forrás: OKIR

Keletkezett összes hulladék fõcsoporti megoszlása
Nem
veszélyes
(kg)

Hulladék fõcsoport
02 - Mezõgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésbõl, erdõgazdaságból,
vadászatból, halászatból, élelmiszer elõállításból és feldolgozásból származó
hulladékok
03 - Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és
kartongyártásból származó hulladékok
04 - Bõr-, szõrme- és textilipari hulladékok

Veszélyes Összesen
(kg)
(kg)

6 051 203

0

6 051 203

34

490

524

2 755

0

2 755

05 - Kõolaj finomításából, földgáz tisztításából és kõszén pirolitikus
kezelésébõl származó hulladékok

0

220

220

06 - Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok

0

13

13

07 - Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok

0

766

766

08 - Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítõanyagok és
nyomdafestékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladékok

0

14 178

14 178

09 - Fényképészeti ipar hulladékai

0

1 110

1 110

196 129

0

196 129

0

360

360

79 609

790

80 399

13 - Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az
étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

0

103 029

103 029

14 - Szerves oldószer-, hûtõanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08)

0

660

660

15 - Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbrõl nem meghatározott
abszorbensek, törlõkendõk, szûrõanyagok és védõruházat

724 579

21 913

746 492

16 - A jegyzékben közelebbrõl nem meghatározott hulladékok

353 202

754 841

1 108 043

39 645

69 576

109 221

228

68 574

68 802

19 - Hulladékkezelõ létesítményekbõl, szennyvizeket keletkezésük
telephelyén kívül kezelõ szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz
szolgáltatásból származó hulladékok

231 896

8 460

240 356

20 - Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló,
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten
gyûjtött hulladékokat is

33 278

4 009

37 287

7 712 558

1 048 989

8 761 547

10 - Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok
11 - Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezelésébõl és bevonásából
származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai
12 - Fémek, mûanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébõl
származó hulladékok

17 - Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekrõl
kitermelt földet is)
18 - Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal
kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és
éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból
származnak)

Végösszeg

Forrás: OKIR
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Keletkezett összes hulladék nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása
Nemzetgazdasági ág

Veszélyes (kg)

A-Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás

Nem veszélyes (kg)

Összesen (kg)

3

264 784

264 787

D-Feldolgozóipar

704 267

6 749 346

7 453 613

E-Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás

128 826

97 426

226 252

256

24 750

25 006

114 026

172 718

286 744

0

1 543

1 543

2 321

146 370

148 691

F-Építõipar
G-Kereskedelem, javítás
H-Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
I-Szállítás, raktározás, posta, távközlés
J-Pénzügyi közvetítés

3

0

3

891

0

891

0

200

200

N-Egészségügyi, szociális ellátás

70 635

100 809

171 444

O-Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

27 761

41 600

69 361

1 048 989

7 599 546

8 648 535

K-Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
M-Oktatás

Végösszeg

Forrás: OKIR

Villamos energia ellátás:
A település elektromos áramszolgáltatását az ÉMÁSZ Rt. tartja fenn. A szolgáltatás az Országos
Villamos Távvezeték ZRt. tulajdonában áll. Mint tulajdonos 2006 év folyamán 220 Kv-os állomásán 702
millió forintos fejlesztést hajtott végre Kisvárda területén. Az elõzõ évekre visszatekintve is találunk az
elektromos hálózat terén eszközölt fejlesztéseket, így Kisvárda elektromos hálózata kiváló állapotúnak
nevezhetõ. Kisvárdán a villamosenergia fogyasztók száma 2008-ban 7707. A szolgáltatott összes
villamosenergia mennyisége 2008-ban 89065 ezer kWh.

Gázszolgáltatás:
Kisvárda területén a Tiszántúli Gázszolgáltató ZRt. biztosítja a vezetékes földgáz vételezhetõségét. Az
összes szolgáltatott gáz mennyisége 2008 folyamán tetõzött, elérve a 19 765 m3-t. Azonban a 2006ban tapasztalható gázáremelések a gázfogyasztás racionalizálására kényszeríttették a fogyasztókat,
így a fogyasztás terén enyhe visszaesés tapasztalható. Kisvárdán a minimális bõvítéseket nem
számolva a gázhálózat 98,8 km hosszan konstansnak tekinthetõ, melyen 5857 gázfogyasztót
szolgálnak ki. A melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 1238 db, a távfûtésbe bekapcsolt
lakások száma 1240 db.
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2.2.14.Közlekedési infrastruktúra
A közlekedési infrastruktúra kiépítettségét reprezentáló adatok közül az alábbiakat érdemes kiemelni:
Belterület kiépített út 2007 [km]
50,31
Kiépített járda 2007 [km]
44
Belterület kiépítetlen út 2007 [km]
2,77
Belterületi kiépítettség 2007 [százalék]
95
Külterület kiépített 2007 [km]
0
Külterület kiépítetlen 2007 [km]
30
Külterület összesen 2007 [km]
30
Bel- és külterület összesen 2007 [km] 83,08
Kerékpárút 2007 [km]
0
Mint látható a belterületi utak kiépítettsége rendkívül jónak mondható, azonban a külterületi utak
kiépítetlenek, továbbá kerékpárutak szempontjából azonosíthatóak komoly hiányosságok. A településen
az állami közutak hossza 12 km, területe 95m•. Az önkormányzati kiépített út és közterek területe 251
m2. A járdahálózat kiépítettsége rendkívül magas fokú, mindössze 1 km kiépítetlen. Közúti szempontból
a város minden része jól megközelíthetõ, nincsenek feltáratlan városi területek. Kisvárda rendelkezik
közvetlen vasúti kapcsolattal, amely kiemelt jelentõségû a térség életében. A vasúti szerelvények
állapota megfelelõ. Közösségi közlekedés tekintetében a helyközi járatok emelhetõek ki, helyi járat nem
mûködik a településen.

2.2.15. Közszolgáltatások
2.2.15.1. A közoktatás helyzete
A település vonzáskörzetének kialakításában fontos szerepet játszik az oktatási rendszer, melynek elsõ
lépcsõjét az óvodák alkotják. Kisvárdán összesen 10 óvodai feladatellátási hely található, melybõl
kilencet a Csillag-közi Központi Óvodán keresztül Kisvárda Város Önkormányzata üzemelteti, míg egy a
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szervezetén belül mûködik. Az
óvodások száma a vizsgált idõszakban folyamatos csökkenést mutat: a 2001-ben regisztrált 753 helyett
2008-ban mindössze 676 óvodás volt nyilvántartva megegyezõ számú feladatellátási hely és
pedagógusszám mellett. Mindeközben az óvodai férõhelyek száma csupán kis mértékben követte a
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megváltozott igényeket 2002-ben, amikor a 2001-es 815 férõhelyet 747-re csökkentették. Ezt követõen
a városi óvodai férõhelyek száma nem változott. Az óvodások számának folyamatos csökkenésébõl
következtethetõ, hogy az óvodák nem játszanak jelentõs szerepet Kisvárda térszervezõ erejének
biztosításában.
A Kisvárdán található iskolákat és fenntartóinak jegyzékét a következõ táblázat foglalja össze:

A városban található iskolák nagy részének fenntartói jogait Kisvárda Város Önkormányzata birtokolja.
Az iskolák nem kerültek megyei fennhatóság alá, így a város oktatási rendszere stratégiai humán
erõforrás kezelésre alkalmas: a helyi munkaügyi központ ajánlásai alapján a szinergikus viszony
kialakításával lehetõség nyílik a képzett szakirányok dinamikus kezelésére és a munkaerõpiaccal való
folyamatos harmonizálásra.
A városban kiemelkedõ az alapfokú mûvészeti oktatás intézményrendszere, melyet 3 intézmény lát el:
-

Weiner Leó Alapfokú Zene és Mûvészeti Iskola (önkormányzati vezetés alatt áll)

-

Református Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Kisvárdai Református Egyházközség
vezetése alatt áll)

-

Duoart Mûvészeti Iskola (Duoart Alapítvány vezetése alatt áll.)

Ellátott feladatok

x

x

Pedagógiai
Szakszolgál
at

x

Szakiskola

Diákotthon

x

Kollégium

Általános
Iskola
Szakközép
Iskola

Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola
Pedagógiai Szakszolgálatok Kisvárda
Somogyi Rezsõ Általános Iskola
Teichmann Vilmos Általános Iskola
Vári Emil Általános Iskola
Református Általános Iskola és
Gimnázium
Szent László Katolikus Szakközépiskola,
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Gimnázium

Intézmény Neve

x
x
x
x

x

x
x

OM
azonosító

Fenntartó

033648

Kisvárda Város Önkormányzata

033694
102386
033383
033384
033386

Kisvárda Város Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Kisvárdai Református
Egyházközség
Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye

x

x

033387

x

x

033661

A városban 5 általános iskolai funkciókat ellátó intézmény található, mely 1995 férõhelyet biztosít az
általános iskolai tanulmányaikat végzõk számára. Az említett 5 intézménybõl 3 az Önkormányzat
kezelésében mûködik. Kisvárdán az Általános iskolások száma folyamatos csökkenésen ment keresztül
a vizsgált idõszakban.
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Szakközép- és szakiskolákat tekintve 4 intézményt találunk a városon belül, ezek közül 2 intézmény
vezetési és üzembentartói feladatait Kisvárda Város Önkormányzata vállalja.
A városban 5 gimnáziumként is mûködõ intézmény található, melyek közül 2 üzemben tartója a város, 2
egyházi üzemeltetés alatt áll, míg a fennmaradó 1 esetében alapítványi fenntartás biztosítja a hosszú
távú mûködést. A középiskolák tanulólétszáma ellentétben az óvodai és általános iskolai feladat-ellátási
helyekkel növekedett, a gimnáziumok esetében 2000-tõl van növekedés, a szakközépiskolákban 1990tõl folyamatos, bár 1998 óta inkább stagnál. A középiskolák tekintetében egyértelmûen igazolható
Kisvárda kiemelt térségi szerepköre.

OKTATÁS-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TANULÓINAK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA(1990-2008)
3000

Óvodába beírt
gyermekek száma
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Általános iskolai tanulók
száma
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Gimnáziumi tanulók
száma nappali
oktatásban
Szakközépiskolai
tanulók száma nappali
oktatásban
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0
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1994
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1990

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikai adatok rendszere

2.2.15.2. Egészségügyi ellátó rendszer

Városi egészségügyi alapellátás:
Kisvárda Város Önkormányzata az önkormányzati hatáskörbe tartozó egészségügyi alapellátást a
Városi Egészségügyi Alapellátás intézményén keresztül látja el. Az alapellátás 5 szakfeladatra épül:
a) Felnõtt háziorvosi ellátás: A 18 éven felüli lakosság ellátását 6 vállalkozó orvos végzi. A
rendelések helye a Szent György tér 2. szám alatti épület. A felnõtt háziorvosi szolgálat 24
órás. Az ügyelet este 6 órától reggel 7 óráig tart. A fennmaradó idõben a szolgáltatást a
háziorvosok egymás közt felosztva, dominó rendszerben nyújtják. A kötelezõ rendelési idõ
napi 4 óra, ami az országosan jellemzõ módon 5 órára nyúlik. Ennek helyi oka a nagy
körzetekben és ezáltal az egy orvosra jutó betegek nagy számában keresendõ.
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Orvosok:
-

Dr. Csontó László

-

Dr. Kiséry Zoltán

-

Dr. Nagy Mária

-

Dr. Szûcs Ida

-

Dr. Nagy Andrea

-

Dr. Tolnai Sándor

b) Házi gyermekorvosi ellátás: A 18 éven aluli lakosság ellátását 4 vállalkozó orvos végzi a
Felnõtt Háziorvosi Ellátás helyszínéül is szolgáló Szent György tér 2. szám alatti épületben.
Az ellátás reggel 7.30-tól este 18 óráig biztosított, mely során az érintett orvosok az idõt
egymás közt felosztva, dominó rendszerben végzik napi feladataikat. A fennmaradó idõben
a Felnõtt Háziorvosi Ellátás pontnál bemutatott ügyelet egészíti ki a szolgáltatás idõtartamát
24 órára. A rendelési idõk általánosan a házi gyermekorvosi ellátás keretein belül is
elnyúlnak a nagy körzeteknek köszönhetõen, azonban a helyzetet tovább nehezíti az
orvosok alacsony száma.
Orvosok:
-

Dr. Gorondi Katalin

-

Dr. Karakó Ferenc

-

Dr. Nagy Éva

-

Dr. Lázár Nagyezsda

c) Iskola orvosi ellátás: Az iskolaorvosi ellátást döntõen a már említett gyermekorvosok
látják el a város 13 oktatási intézményében.
d) Fogászati alapellátás: Kisvárdán a fogászati alapellátást 7 szakorvos biztosítja a már
említett szent György tér 2. szám alatti épületében, valamint a Szent László út 62. szám
alatt. A rendelési idõ reggel 8 órától este 19 óráig tart. Természetesen itt is dominó elv
alapján osztják fel a szolgáltatás nyújtásában résztvevõ orvosok a rendelési idõt. Így
általános a napi 6 óra rendelési idõ.
Orvosok:
-

Dr. Balogh Katalin

-

Dr. Gergely Márta
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-

Dr. Gömöri Ágnes

-

Dr. Rozinka Beáta

-

Dr. Soltész Borbála

-

Dr. Pappné Dr. Forgács Zsuzsanna

-

Dr. Pásztor Ágnes

A betegjogok érvényesítését a betegjogi képviselõ biztosítja, mely régiónként 1 fõt takar. Kisvárdán a
képviselõ székhelye a város kórháza. Az õ személye a garancia a betegek jogainak érvényesítésére. Ez
az intézmény is tovább növeli Kisvárda térszervezõ képességét.
Felsõ – Szabolcsi Kórház:
A kórház elsõ említésére 1887-ben került sor egy alispáni jelentésben, mely 80 ágyas egészségügyi
intézményt tárt az olvasók elé. Tehát a kórház erõteljes történelmi gyökerekkel rendelkezik a városban
és a térségben egyaránt. Ennek ellenére a következõ jelentõsebb egészségügyi fejlesztésre 1971-ig
kellett várnia az érintett 86 500 lélekszámú népességnek: ekkor adták át a kórház jelenlegi 11 szintes
fõépületét, melyben 332 ágy, központi laboratórium, röntgen, sterilizáló, mûtõ, gyógyszertár és
kórszövettan kapott helyet. A soron következõ bõvítés kronológiailag sokkal kisebb eltéréssel
következett be, mint az elõzõ, a fõépület átadása. Így az intézmény 1985-ben egy pavilon épülettel
bõvült, ezzel Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye második legnagyobb egészségügyi intézményévé vált,
lefedve ezáltal a megye határ-menti területeit, jelentõs vonzáskörzetet alakítva ki Kisvárda körül.
Az intézmény épületein belül 13 osztály, 463 aktív, 131 krónikus ágy található két helyszínen. Az
intézményben 2003-ban 18 254 beteget láttak el. Ellátás szempontjából körülbelül 30 km sugarú kör
felel meg a kórház körzetének, melynek összlakossága 86 500 fõ.
Kisvárda város az ellátandó népesség 22,5 %-át, míg a körzet fennmaradó lakossága az ellátandó
népesség 77,5 %-át teszi ki, mely egyértelmûen bizonyítja Kisvárda szolgáltatásainak városon túlmutató
irányultságát. Egyes speciális területek esetén, mint például a szemészet, ez az intézmény látja el
Vásárosnamény körzetét is, ezáltal a kiszolgált népesség 100 000 fõ felett állandósul.
A kórházat Harsányi Imre fõigazgató vezetésével 6 tagú menedzsment vezeti. A betegek ellátását 73
orvos, 1 gyógyszerész, 1 pszichológus, 264 ápoló és 194 asszisztens látja el.
A tevékenységét a 111./1999./VII.30./ÖNK számú módosított alapítói okirat, valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján végzi.
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Alaptevékenységek köre:
-

fekvõbeteg ellátás

-

járóbeteg ellátás

-

egyéb humán egészségügyi ellátás

-

szociális ellátás elhelyezéssel.

A kórház kiegészítõ alaptevékenységként munkásszállásként üzemel, így biztosítva a nõvérek és
orvosok lakhatását (nõvérszálló, orvosi lakás).
Kiegészítõ alaptevékenység mindemellett :
-

vérellátás

-

mosodai tevékenység

-

szállítási tevékenység

-

ivóvíz ellátási tevékenység.

A kórház minõsítéséhez elengedhetetlen négy alapszakma (sebészet, belgyógyászat, szülészetnõgyógyászat, gyermekgyógyászat) mellett a kórház jelen van a szemészet, reumatológia, urológia,
ideggyógyászat és baleseti sebészet területén.
A tüdõ, bõr, nemi- illetve onkológiai esetekre kiterjedõ, összesen 28 járóbeteget ellátó szakrendelés
éves viszonylatban 255 000 esetet lát el.
Bár szervezetileg nem tartozik a kórház menedzsmentje alá, a mentõszolgálat nélkülözhetetlen része a
kisvárdai kórház mûködésének. A személyi állományt 4 mentõtiszt, 24 mentõápoló és 20 mentõsofõr
képezi, akik a 7 mentõautóból és egy esetkocsiból álló technikai állományt kezelik.
Az intézmény minden évben, lehetõségeihez mérten technikai eszközeinek frissítését, illetve
modernizálását végzi. Ennek kapcsán az alábbi új eszközök kerültek az intézmény használatába,
tovább erõsítve a kórház központi helyzetét:
-

Color – Doppler ultrahangos érvizsgálat

-

immunológiai profil kialakítása a belgyógyászaton

-

korszerû audiológiai szakrendelés kialakítása

-

endoscope-os mûtétek rutinszerû alkalmazása

Kiemelendõ, hogy közel egy éves felkészülés után, Magyarországon az elsõk közt szerezte meg az
intézmény az ISO 9002-es minõségbiztosítási tanúsítványt, melyet a Det Norske Veritas auditáló cég
adott ki 1999 november 11-én. Jelenleg Magyarországon 8 kórház rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal.
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2.2.15.3. Közigazgatás
Önkormányzati közigazgatás szervezetei
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezik a helyi szinten ellátandó
államigazgatási feladatokról, melynek célja, hogy az ügyintézés lehetõség szerint minél közelebb
kerüljön az állampolgárokhoz, a jogi személyekhez.
v Ennek egyik legfontosabb intézménye az okmányiroda, amely Kisvárdán biztosított a város, illetve
az illetékes területébe tartozó települések lakossága számára.
v A „gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet Kisvárdai székhellyel
jelölte ki a szolgáltatás biztosítását, hatáskörébe 18 település tartozik.
v Az építéssel, építkezéssel kapcsolatos ügyek szintén elintézhetõek helyben, mivel a település
rendelkezik építésügyi hatósággal.
Állami közigazgatás területi szervezetei

v Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) központi hivatal, a pénzügyminiszter irányítása
alatt álló költségvetési szerv. Az APEH NUTS-2 régióra kiterjedõ illetékességû 7 regionális
igazgatósággal, illetve egyes városokban kirendeltséggel mûködik. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 4 ügyfélszolgálat segíti a kirendeltségek munkáját, amelyek állandó vagy
meghatározott napokon fogadják az ügyfeleket. A megyében ezek közül egy Kisvárdán található.
v A Kormány állami foglalkoztatási szerve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a 7 db
regionális munkaügyi központ, amelyek szintén NUTS-2 régiókban mûködnek. A regionális
munkaügyi központok kirendeltségekkel fedik le a megyék területét, melyek mûködési területe
nem egyezik meg a kistérségek lehatárolásával. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9 kirendeltség
mûködik, ebbõl az egyik Kisvárdán.
v A településen minden hónap meghatározott napjain az Észak-Alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság fogadónapot tart az ügyfelek számára.
v Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) központi és területi szervei ellátják a népegészségügyi, valamint

- 71 -

az egészségügyi szakigazgatás és koordináció körében a törvényben, valamint más
jogszabályokban meghatározott állami feladatokat és hatásköröket. Az ÁNTSZ helyi szerve a
kistérségi intézet, önálló feladatkörrel felruházott szervezeti egység. A megyében 4 kistérségi
intézet egyikének székhelye szintén a város, 32 település tartozik az illetékességi területe alá.
v A 19 megyei földmûvelésügyi igazgatóság mûködteti a falugazdász-hálózatot, a megyén belül
kisebb térségekre kiterjedõ illetékességû falugazdász területközpont segítségével látják el
feladatukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 8 falugazdász területközpontból az egyik
Kisvárdán található.
v Szintén igénybe vehetõ ellátás a településen a fölhivatal, amely az ingatlan-nyilvántartással
foglalkozik.
v Emellett itt található a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
szakaszmérnöksége, a Felsõszabolcsi Szakaszmérnökség.
v A településen található rendõrkapitányság, körzeti polgári védelmi parancsnokság, illetve
készenléti szolgálattal rendelkezõ tûzoltóság biztosítja a lakosság biztonságát, védelmét, emellett
az igazságszolgáltatást a városban mûködõ ügyészség és bíróság látja el.
Közigazgatási szervezetek a településen
Okmányiroda
Gyámhivatalok
Építésügyi hatóság
APEH kihelyezett ügyfélszolgálat
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltsége
ÁNTSZ Kisvárda Város Intézete
Falugazdász Területközpont
Körzeti Földhivatal
Felsõszabolcsi Szakaszmérnökség
Rendõrkapitányság
Tûzoltóság
Körzeti Polgári Védelmi Parancsnokság
Városi Ügyészség
Városi Bíróság
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2.2.15.4. Szociális ellátási rendszer
Kisvárda Város Önkormányzata ezirányú feladatainak a Városi Szociális Szolgálat mûködtetése útján
tesz eleget. A Városi Szociális Szolgálat az alapító okiratában foglaltak szerint, az alábbi
tevékenységeket tekinti feladatának:
Alapellátás:

-

Családsegítés: A Családsegítõ Szolgálat a területen élõ családok szociális és mentálhigiénés
problémáinak feloldását, illetve ezen családok és tagjainak segítését tekinti feladatának. 2007
folyamán ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, mely egybeesett a helyi Gyermekjóléti
Szolgálat alapításának 10. évfordulójával. A központ címe: 4600 Kisvárda, Szent László u. 54.

-

Házi segítségnyújtás, étkeztetés: A szolgáltatást a szociálisan rászorultak részére nyújtja az
önkormányzat, melynek keretében alapvetõ gondozási és ellátási feladatok kerülnek
elvégzésre. Elõsegítik az önálló életvitel fenntartását, megelõzik a vészhelyzetek kialakulását. A
szolgáltatást mentálisan vagy egészségügyileg rászorultak igényelhetik. A szolgáltatás az
élhetõség és szociális ellátások terén nyújt maradandót. 2007-ben alakult meg a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ma ismert formája. Ez a társulás a családsegítés, házi
segítségnyújtás, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és
gyermekjóléti szolgáltatás ellátását szervezõ tevékenységgel, intézményi társulások létrejöttét
segíti. A kistérségi lakosság több mint 60 %-a számára nem áll rendelkezésre a fent említett
szolgáltatás, ellentétben Kisvárdával.

-

Jelzõrendszeres gondozói szolgálat: 2001 áprilisától 30 idõs embernek van lehetõsége
használni a rendszert, melyet hét település - Pap, Mándok, Tornyospálca, Mezõladány,
Tiszaszentmárton, Fényeslitke - társulásával sikerült létrehozni: A rendszert 63, a kisvárdai
Szent László út 63-65 szám alatti épületbe bekötött készülék alkotja. A 24 órás ügyeletet 4 fõ
tiszteletdíjas gondozónõ látja el.

-

Fogyatékos személyek támogató szolgálata: 1 fõ asztalost és 1 fõ géplakatost foglalkoztatva a
fogyatékkal élõk otthonaiban bekövetkezett hibák és károk elhárítására törekednek.
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Szakosított ellátási formák:

-

Nappali Ellátást Biztosító Idõsek Klubja: Két ilyen intézmény található a városban, az egyik 20,
a másik 30 fõ ellátásához biztosítja a feltételeket és férõhelyet. Az itt ellátásban részesülõ
idõsek hetente egyszer orvosi látogatáson vehetnek részt, amit egészségügyi tanácsadás
követ. A gondozók segítenek a bent tartózkodó idõsek hivatalos ügyeinek intézésében.

-

Roma étkeztetés: Országosan egyedülálló módon, népkonyha jelleggel mûködik, 12-15 embert
szolgál ki.

-

Szállást Biztosító Idõsek Klubja: Magyarországon jellemzõen telítettek az ilyen és ehhez
hasonló szolgáltatást nyújtó intézmények. Jellemzõ a hosszú várólista, ami általában években
mérhetõ várakozási idõt eredményez. Az ilyen intézményekbe jelentkezõk lakóhelye rendkívül
széles skálán mozog, ám jellemzõ a térség meghatározó szerepe. Az ilyen intézményekben
rejlõ térszervezõ potenciál kihasználatlan, ugyanakkor a népességvonzó képessége inkább
szekunder jelentõségû, hiszen a családok aktív tagjainak élõhelyeitõl függenek. Az intézmény
23 engedélyezett férõhellyel és saját orvossal rendelkezik.

-

Hajléktalanok Átmeneti Szállása: Az intézménye 1996 óta mûködik 25 engedélyezett
férõhellyel.

2.2.15.5. Sport és szabadidõ, közmûvelõdés

Sport, szabadidõ
A testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként mûködtetett humánszolgáltatási
rendszer része. Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy mûködteti, hogy értékei a
lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának
megõrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidõ hasznos eltöltéséhez.
Az önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
- a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra,
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- a fejlett sportélet alapját képezi óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtését, fejlesztését,
- az élsport, a versenysport támogatását a hagyományoknak megfelelõ eredményesség érdekében,
ugyanakkor figyelembe veszi az amatõr és hivatásos sport közötti különbségeket,
- a tulajdonát képezõ sportlétesítmények mûködtetését, fenntartását, fejlesztését,
- a hátrányos helyzetûek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is a sportlétesítmények
használatának biztosítását,
- a célkitûzéseivel összhangban a településen tevékenykedõ, testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezetek támogatását,
- az iskolán kívüli, önszervezõdõ sporttevékenység feltételeinek elõsegítése,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését,
- a szabadidõ sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
Az önkormányzat a fenti feladatok megvalósítása érdekében az alábbi sportlétesítményeket mûködteti:
- Városi Sportcsarnok: 7292 m2 alapterületû, amely a sport mellett a kulturális rendezvények
számára is teret biztosít. Befogadó kapacitása 600 fõ.
- Várkert Sportpálya: a helyi sportegyesületeken kívül több országos, illetve nemzetközi nagyszabású
sportrendezvényt tartanak (pl. Leány Labdarúgás Diákolimpia Országos Döntõ, II. Kék Lámpa
Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa), mindemellett a városban megrendezésre kerülõ
fesztiváloknak is helyszínt biztosít.
A településen sikeres kézilabda, illetve futball egyesület mûködik. A Kisvárdai Kézilabda Club Naracom
SE nõi és férfi csapata egyaránt a Sz.-Sz.-B. megyei I. osztályban szerepel, míg a Várda SE
futballcsapat az NB III. osztályában.
A településen három horgászhely biztosítja a horgászat kedvelõinek a szabadidõ eltöltését. A Kisvárdai
Lovaspálya a 4-fõút mellett található, amely egész évben várja a vendégeket, 108 fõ befogadására
alkalmas.
A településen több klub is mûködik (pl: nyugdíjasklubok, testépítõ klub, internet-klub, valamint az egyre
több tagot számláló és egyre népszerûbb ultiklub és ezotéria klub), amely minden korcsoport számára
biztosítani tudja a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségeit.
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Közmûvelõdés
Kisvárda Város Önkormányzata a közmûvelõdést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti,
amely a lakosság életminõségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és
azok megvalósításában részt vevõ intézmények és szervezetek támogatását. Ennek érdekében az
önkormányzat közmûvelõdési feladatainak ellátása során arra törekszik, hogy biztosítsa Kisvárda
polgárainak jogát
Az önkormányzat a helyi közmûvelõdés támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:
•

a közösségi mûvelõdéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítását;

•

az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, az etnikai és más kisebbségi kultúra javainak közvetítését,
gyarapítását és védelmét;

•

a város környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, közkinccsé tételét;

•

a helyi mûvelõdési szokások gondozását és gazdagítását;

•

az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzõ mûvelõdési formák, szakképzõ tanfolyamok, az
életminõséget és az életesélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek segítését;

•

a hátrányos helyzetû rétegek kulturális elesettségének mérséklését;

•

a kiemelkedõ értékeket produkáló mûvészeti és tudományos alkotó közösségek, mûhelyek
tevékenységének támogatását;

•

a helyi társadalom közösségi életének, kulturális érdekérvényesítésének segítését;

•

a különbözõ életkori csoportok mûvelõdési közösségeinek, szervezeteinek támogatását;

•

a szabadidõ kulturális, valamint rekreációs célú eltöltéséhez szükséges intézményi feltételek
biztosítását;

•

a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;

•

nemzetközi kulturális kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, támogatását és
gondozását;

•

a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, az építészeti örökség védelmét,
megõrzését;

•

a helyi nyilvánosság fórumrendszerének támogatását;

•

egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítását.

A település legfontosabb közmûvelõdési intézményének a Várszínház és Mûvészetek Háza tekinthetõ,
ahol közel 30 éve június elejétõl augusztus végéig minden nyáron megrendezik a Várszínházi Esték
címû programsorozatot. Kiemelkedõ jelentõségû a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja, melyet
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1989-ben rendeztek meg elõször. Ezen valamennyi határon túli magyar nyelvû kõszínház részt vesz
Erdélybõl, Szlovákiából, Szerbiából, Ukrajnából, a fesztivál 10 napja alatt kb. 40 produkciót mutatnak be
a társulatok. Éves szinten több mint száz nagyrendezvényt, színházi elõadást tartanak, emellett
szerepet kap a különféle klubok, színjátszó csoportok tevékenysége, egyéb mûsorok, ismeretterjesztõ
elõadások. Éves látogatottságuk meghaladja a 160 000 fõt.
További nagyrendezvény a Kisvárdai Kifutó, mely amatõr énekes szólisták seregszemléje. Hasonló
szórakoztató rendezvény az „Így Táncolunk Mi”, a város közismert személyeinek és táncoktatóinak
mûsoros táncgálája. Több amatõr színtársulat mûködik az intézményen, közülük is kiemelkedõ a
Doktorock Színtársulat több mint tízéves munkája során a musicalirodalom remekeit vonultatta fel a
kisvárdai színpadon. Ezenkívül ismeretterjesztõ elõadások, egyéb foglalkozások, játszóházak,
kiállítások, tanácsadások, stb. szervezésével biztosítják a folyamatos programokat a város lakossága
számára. A saját programokon kívül helyet adnak külsõ szervek tevékenységeinek, városi és iskolai
rendezvényeknek is.
A településen található Városi Könyvtár a hagyományos szolgáltatásain túl (felnõtt, gyermek
könyvkölcsönzés, olvasóterem, helytörténeti és zenei részleg) a könyvtárban található galériában
folyamatos kiállítások szervezésével járul hozzá a lakosság kulturális igényeinek kiszolgálásához.
Ezenkívül tudományos tanácskozások, valamint a „könyvtári csevegések” keretében íróolvasótalálkozók szervezetéseit is felvállalják a könyvtár munkatársai.
A Könyvtárban több projekt elindítására került sor, ezek közül a legfontosabbak:
•

NKA – Kistérségi mozgókönyvtári ellátást bemutató ismeretterjesztõ kiadvány készítése (2009)

•

NKA – Fel a netre – internet használat oktatása (2009)

•

eTanácsadás (2008-tól)

•

EU Forródrót (2005-tõl)

•

eMagyarország pont (2004-tõl)

•

EU Közkönyvtári program (2002-tõl)

Kisvárda egyik legfigyelemreméltóbb épületében, a volt zsinagógában, található az egykori Vármúzeum
jogutódjaként mûködõ Rétközi Múzeum. Az impozáns épületet a századfordulón építették. A bejárati
elõcsarnokban a Holocaust Kisvárdai áldozatainak emléktáblái láthatók. A világháborút túlélõ és
Kisvárdára visszatért zsidóság azonban különbözõ okok miatt egyre fogyatkozott, így a hitközség idõvel
kénytelen volt megválni zsinagógájától, eladva azt a városnak. A Rétközi Múzeum 1983. októberében
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nyílt meg a késõbb mûemlékjellegû építménnyé nyilvánított épületben. A múzeum állandó kiállításai
közé tartozik az egységekbe szervezett néprajzi anyag (Ajaki ház és cifra pitvar, Kovácsmûhely, Rétközi
szoba és kamra, Szövõház). A galérián három állandó kiállítást található: egy 19. század végi polgári
szobabelsõ, a Polgári gyökerek címû, ami rövid betekintést nyújt Kisvárda egykori iparosainak életébe,
valamint a Mesterek és tanítványok címet viselõ képzõmûvészeti kiállítás. Az állandó kiállítások mellett
idõszaki kiállítások megszervezésére is sor kerül.

2.3.

Korábbi idõszak fejlesztései

Az alábbi térkép a Kisvárdai kistérség fejlesztési forrásainak allokációját reprezentálja 2002-2009 közötti
idõszakban. A térkép alapján megállapítható, hogy a kistérségbõl Kisvárda, Fényeslitke, Tornyospálca
és Kékcse települések valósították meg a legnagyobb forrásigényû fejlesztéseket.

A kistérségben megvalósuló fejlesztések költségeinek megoszlását hivatott bemutatni az alábbi ábra.
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Megállapítható, hogy a kistérségen belül kimagasló nagyságú fejlesztéseket Kisvárda és Fényeslitke
valósított meg. Az alábbi táblázat összefoglalja 2002-2009 között megvalósult városi fejlesztéseket.
Kisvárda Város Önkormányzata 3 682 396 e Ft költségigényû fejlesztést valósított meg, amelynek
mindössze 50,6%-a volt állami támogatás.

Egységes cél
Infrastruktúrális fejlesztés,
közmûvesítés

Meglévõ - Szociális ellátás

TEKI-Önkormányzati
tulajdonú és
alapfeladataihoz
kapcsolódó intézmények
beruházásai
Felszini és felszin alatti
vizeink védelme
Térségi vízgazdálkodási
beruházások
Települési vízellátási
beruházások
Új létesítés

Projekt célja
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
BÁZIS ÉS TÁNCTEREM
KIALAKÍTÁSA
AZ SZ.CS.M. ÁLTAL ELÕZÕ
ÉVEKBEN TÁMOGATOTT
ÉS MEGÉPÍTETT
SZOCIÁLIS
LÉTESÍTMÉNYEK
ÜZEMELTETÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ELSÕ
ESZKÖZBESZERZÉS
AZ EGYESÍTETT
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TETÕTERÉBEN 2
TANTEREM ÉS SZERTÁR
KIALAKÍTÁSA
SZILÁRD KOMMUNÁLIS
HULLADÉKLERAKÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI
FELÜLVIZSGÁLATA
KISVÁRDA I. SZ. VÍZMÛ ÉS
VÍZELOSZTÓ HÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓJA
KISVÁRDA II. VÍZMÛ
REKONSTRUKCIÓJA
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
BÁZIS KIALAKÍTÁSA

Költségigény Támogatás
(eFt)
(eFt)

Projekt
kezdete

Projekt
vége

Tám.
rend.

4 835

1 200

2002.04

2002.12

ROMA

1 675

1 172

2002.07

2003.02

CEDE

4 103

2 872

2002.07

2002.12

TEKI

1 344

403

2002.09

2002.11

KAC

250 000

75 000

2002.09

2003.08

VIZC

100 000

30 000

2002.10

2003.09

VIZC

4 835

3 360

2002.11

2003.02

CEDE
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TEKI-Településrendezési
tervek készítése
TEKI-Önkormányzati
tulajdonú és
alapfeladataihoz
kapcsolódó intézmények
beruházásai

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERV KÉSZÍTÉSE

11 250

7 056

2003.06

2004.12

TEKI

RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA

18 595

13 016

2003.09

2004.05

TEKI

SZENNYVÍZKÖZMÛ
BERUHÁZÁS

999 000

471 490

2003.10

2004.12

CCT

Kistérségi fejlesztési
programok, integrációs,
üzleti tervek

DÍSZBURKOLAT KIÉPÍTÉSE

33 800

25 000

2003.10

2004.03

TTFC

Gazdaságfejlesztéssel
összefüggõ termelõ
infrastruktúrális
beruházások

GÁZTALANÍTÓ
BERENDEZÉS
MEGVALÓSÍTÁSA ÉS A
SZENNYVÍZ- ÉS
VÍZKÖZMÛVEK
REKONSTRUKCIÓS
MUNKÁLATAINAK
ELVÉGZÉSE

72 457

57 937

2003.10

2004.05

TTFC

997 910

948 015

2004.06

2006.12

CCT

997 656

100 000

2004.07

2006.03

TEKI

27 940

21 729

2005.08

2006.05

TEKI

22 183

7 394

2006.02

2006.12

LKFT

26 637

18 646

2006.06

2007.02

TEKI

45 806

25 919

2006.08

2007.02

TFC

24 400

20 740

2008.03

2009.01

KEOP-7

10 167

9 150

2008.03

2008.11

ÉAOP-4

6 111

4 889

2008.11

2009.03

TEKI

21 692

19 881

2009.01

2009.06

ÁROP-1

Cél - VÍZGAZDÁLKODÁS

Címzett BESSENYEI GYÖRGY
VÍZGAZDÁLKODÁSI
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
feladatok ellátását szolgáló REKONSTRUKCIÓJA ÉS
beruházás
BÕVÍTÉSE
KISVÁRDA VÁROS
SZENNYVÍZCSATORNAHÁL
TEKI- Termelõ
ÓZAT ÉS
infrastruktúra kiépítése
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEP BÕVÍTÉSE
TEKI- Termelõ
IPARI ÚT FELÚJÍTÁSA
infrastruktúra kiépítése
lakóépületek
ENERGIATAKARÉKOS
energiatakarékos felújítása
FELÚJÍTÁS
BEL- ÉS KÜLTERÜLETEN
MEGLÉVÕ TERMELÕ
TEKI - Termelõ
INFRASTRUKTURÁLIS
infrastruktúra kiépítése
HÁLÓZATOK FELÚJÍTÁSA,
KORSZERÛSÍTÉSE
ÖK törzsvagyonhoz tartozó
KISVÁRDA, ÁRPÁD ÚT
KÖZÚTHÁLÓZAT,
SZENNYVÍZCSATORNA
KERÉKPÁRUTAK,
HÁLÓZATÁNAK
JÁRDÁK építése
Kisvárda város
Egészséges tiszta
szennyvízcsatornázása
települések
hálózat építés II. ütem
Kistérségi Szociális Szolgálat
Akadálymentesítés
épületének
akadálymentesítése
KÖZTERÜLETI PARKOK
REKONSTRUKCIÓJÁHOZ
UTCABÚTORZAT
BESZERZÉSE
Új szervezési-mûködési
Elõkészítési tevékenységek kultúra elterjesztése Kisvárda
támogatása
város polgármesteri
hivatalában
Vonzóbb településkép
kialakítása
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Mint látható a fejlesztések nagy része a vonalas és a humán infrastruktúra fejlesztésére
koncentrálódott, de a fejlesztésékben hangsúlyos szerepet játszott a településkép javítását célzó
projektek.

2.4.

Összegzés

A SWOT elemzés készítése kettõs célt szolgál: egyrészt koncentrált formában jeleníti meg a városi
szintû helyzetelemzés legfontosabb következtetéseit, másrészt az erõsségek-lehetõségek és a
gyengeségek-veszélyek összevetésével lehetõvé teszi a fejlesztési stratégia által kezelendõ
kulcsterületek azonosítását.
Az alábbi SWOT analízis Kisvárda helyzetelemzése során megállapított erõsségeket és gyengeségeket
kívánja összefoglalóan bemutatni. Erre támaszkodva a potenciális lehetõségek körét elõre vetíteni és
azokat a legfõbb területeket beazonosítani, ahol magas fokú kockázati tényezõk merülhetnek fel.
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ERÕSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Kiemelkedõ térségi szerepkor és térszervezõ erõ

Állandó népesség fokozatos csökkenése

A város funkcióellátottsága optimális, a város szolgáltató szerepköre rendkívül erõs

Vándorlási egyenleg tendenciózusan negatív

Oktatási, szociális, egészségügyi intézményrendszer

A vállalkozások nagy része nem tõkeerõs

A vonzáskörzet munkaerõpicán betöltött szerepe

Kevés a nagy foglalkoztató vállalkozás

Kedvezõ fekvés a közlekedési hálózatban (közúti, vasúti pozíciók)

Turisztikai attrakciók leromlott állapota, turizmust kiszolgáló szolgáltatások minõsége

Magas vállalkozói sûrûség/aktivitás, társas vállalkozások magasan reprezentáltsága

Növekvõ munkanélküliség

Befektetõi tõke, multinacionális vállaltok jelenléte

Szegregált lakóterületek megléte

Erõs turisztikai potenciál, turisztikai kereslet fokozatos erõsödése

Információs társadalmi index alacsony

Közmûhálózatok, vonalas infrastruktúra kiépítettsége

Városkép leromlott állapota

Polgárosodott városkép

Humán infrastruktúra leromlott állapota

A megye hulladékgazdálkodásában betöltött kiemelkedõ szerep

Városmarketing hiánya

LEHETÕSÉGEK

VESZÉLYEK

Kormányzati útfejlesztések pozitív hatást gyakorolnak a településre

Munkanélküliség növekedése

Vállalkozások betelepülésének felgyorsulása a közlekedési fejlesztések hatására

Képzett munkaerõ elvándorlásának fokozódása a megfelelõ minõségû munkahelyek és az

A határ közelségébõl adódóan, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiaknázása

alacsonyabb kereseti lehetõségek hiánya következtében

Záhonyi Kistérség logisztikai és ipari fejlesztéseinek kiaknázása

Záhonyi kistérség fejlesztései nyomán vállalkozói sûrûség csökkenése

További térségi jelentõségû infrastrukturális hálózat fejlesztése, térségi, kistérségi szerepkör

Versenyképesség csökkenése

erõsítése, térségi kapcsolatrendszer javítása

Hátrányos helyzetû csoportok koncentrációjának növekedése, szociális válság kialakulása

Információs társadalom kibontakozásának dinamizálásának segítése

A város forgalom terhelésének növekedése

Foglalkoztatás növelése a logisztikai, ipari, szolgáltató és turisztikai ágazatokra támaszkodva

Környezetterhelés növekedése a fejlesztések hatására

Funkcióellátottság javítása, új szolgáltatások telepítése

Tradicionális városszerkezet felbomlása

Turisztikai ágazat szerepének erõsítése

Lakossági ellenérzés felerõsödése a városszerkezetet és arculatot átalakító fejlesztések

Városkép javítása, fejlesztése, egységes városi arculat megteremtése

során

- 82 -

3. Az egyes városrészekre vonatkozó rövid helyzetértékelés
Kisvárda városát annak funkcionális és területi alapú elhatárolódásait figyelembe véve 6 városrészre
tagolódik. Fontos kiemelni, hogy az egyes településrészek a jogalanyiság legalapvetõbb szintjével sem
rendelkeznek, továbbá a felosztás nem alapul semmilyen közigazgatási csoportosításon: a terület
felosztásakor az azt végzõket kizárólag funkcionális és földrajzi paraméterek vezérelték.

A 6 városrész:
1. Városközpont
2. Nyugati Kertvárosi rész
3. Északi Kertvárosi rész
4. Kiemelt Szolgáltatói városrész
5. Keleti Kertvárosi rész
6. Déli Szolgáltató és Ipari városrész
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A városrészi lehatárolást irányító tényezõk:
•

Történelmi jelleg, városrészek átörökített funkciói

•

Városon belüli közlekedési hálózat, utak, utcák elválasztó szerepe

•

Épületállomány minõsége és funkciója, mely egyúttal határozottan körvonalazza a városrész a
város egészében betöltött funkcióját

•

Terület szervezését jelentõsen meghatározó fizikai választóvonalak megléte pl.: vasúti pályatest

•

Városon belüli alközpontok jelenléte, illetve várható kialakulásuk helyszíne

•

Gyalogos közlekedés

•

Kerékpáros közlekedés
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3.1 Városközpont elemzése
A városközponti terület az alábbi utcák által határolt területen terül el:
Ostrom utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Petõfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Liptai
Béla utca, Vasúti pályatest, Gyár utca, Aradi Vértanúk tere, Rákóczi Ferenc utca (Szent György térig):
külsõ oldal, Szent László utca: külsõ oldal, Várday István utca: külsõ oldal, Váralja utca,

Kisvárda lakott területe még a múlt század közepén sem lépte túl a jelenleg városközpont néven illetett
városrész területét. Épületei és belsõ úthálózata helyenként még most is õrzi a történelem lenyomatát.
Ez néhol mûemlék-jellegû épületekben jelenik meg (könyvtár), néhol akadályokkal és
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keresztezõdésekkel teli utcákban mutatkozik meg. Ez a történelmi városrész alkotja a város szívét, mely
ennek megfelelõen otthont ad a városi szolgáltatások színes skálájának.
A gazdasági funkciók jelennek meg a legszembetûnõbben a városközpontban: ha a kiskereskedelmi
üzletek, bankok és vendéglátó egységek városon belüli elhelyezkedését vesszük szemügyre, könnyen
észrevehetjük ezek klaszteres elhelyezkedését. A kiskereskedelmi üzletek, bankok elhelyezkedésébõl
megállapítható, hogy a Szent László utca és a Csillag utca vonalán húzódó tengely mentén találhatók a
városközpont szolgáltatásai és intézményei.
Ez legjobban a bankfiókok elhelyezkedésén érhetõ tetten:
Budapest Bank

Szent László u. 14.

Erste Bank

Szent László u. 26.

MKB

Szent László u. 51.

OTP

Szent László u. 29.

Rétköz Takarékszövetkezet

Szent László u. 68.

Raiffeisen Bank

Mártírok útja 3.

K&H Bank

Somogyi Rezsõ u. 11.

Exclusive Best Change

Csillag u. 2.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet

Krúdy park 1.

Amint az a fenti felsorolásból is látható, a Szent László utca és annak közvetlen környezete (az abból
nyíló utcák) tekinthetõk szolgáltatások szempontjából klasszikus belvárosnak Kisvárdán. Ezt tovább
erõsíti a közigazgatási funkciók jelenléte is, hiszen a Polgármesteri Hivatal, a Rendõrkapitányság és az
Ügyészség is ezen tengely mentén foglal helyet. A további közigazgatási funkciót jelentõ bíróság
szintén a városközpont területén található, de nem annyira a város szívében, mint az elõbb felsorolt
létesítmények.
A terület közösségi funkciói a tengely közvetlen közelében foglalnak helyet. Legközelebb a Városi
Könyvtár található, majd távolságuk sorrendjében a Várszínház, a Sportcsarnok, illetve eltérõ irányban
a Rétköz Múzeum épülete található.
Humán szolgáltatói funkció jelenléte szintén erõs a területen, kilenc oktatási intézmény, több idõsek
otthona, valamint az egészségügyi alapellátás intézményrendszere is ebben a városrészben található.
Közlekedési és távközlési funkciókat a Csillag utcában elhelyezkedõ Shell benzinkút, illetve a klasszikus
belváros szívében található Posta hivatal testesíti meg.
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Az elõbb említett helyzetébõl, valamint az oda települt szolgáltatásaikból fakadó elõnyök mégsem
jelentkeznek a fenti leírásból várható hasznossággal, hiszen a város nem megoldott forgalmi helyzete
nem támogatja a városközpont lakóbarát kialakítását. Nevezetesen, elkerülõ út hiányában a városon
keresztül áramlik át a környezõ kistelepülések célforgalma, ami a közeljövõben – a térségi
hulladéklerakó megépültével, valamint annak üzembe állításával – tovább súlyosbodik a létesítmény
célforgalmával.
A város központi területrészében rejlõ potenciál kiaknázásához a Szent László utca forgalmának
korlátozására van szükség. A forgalom kizárásával egy sétáló utca alakulna ki a Szent László utca,
Krucsay Márton utca és a Mártírok útja közötti szakaszán. Egy hasonló jellegû központi utca
kialakítására az általunk végzett lakossági kérdõíves felmérés szerint is van igény.
Az itt mutatkozó jelentõs lakáskínálat vegyes jelleget kölcsönöz a belvárosnak, hiszen megtalálhatók
benne a kertvárosi valamint más jellegû lakóingatlanok is
A városközpont épített környezetének elemzése
Kisvárda város központja térszerkezetileg teljesen lefedi a korábbi századok településközpontjait. A
korábbi korok architektúrális emlékei így ebben a városrészben domináns és meghatározó szerepet
kapnak. A városias jelleg megõrzése és fenntartása részben ennek is köszönhetõ. Az egyes archaikus
vagy archaikusabb építészeti emlékek frekventált helyen való megõrzése a város térszerkezetében az
épített környezetnek egyfajta igazodását hozhatja magával, amelynek szakszerû kezelésével egy a
korra jellemzõ hangulattal tudja „elárasztani” a környezõ utcákat. Ez különösen jellemzõ Kisvárda
történelmi belvárosára A XIX.- XX. század fordulópontján létrejött meghatározó építészeti emlékek
megõrzésével adható vissza az a hangulati elem, amely egy ilyen léptékû város esetén jelentõs formáló
és az utókor számára megõrzendõ elem tud lenni. Ezt a szerepet a Szent László utca tölti be a
városban és a városrészben. További hangsúlyozása, a városi térszerkezetbe történõ befoglalásával elhatárolásával/lehatárolásával- építészeti arculati elemeinek rögzítésével – akár a helyi építési
szabályozásban is – kialakítható az a kisvárosi környezet, amely csak az un. „nõtt” városokra jellemzõ
(ugyanakkor pedig mentes a „tervezett” és a „statisztikai” városok arctalanságától).
A központi városrészt jelentõsen befolyásolja a korábbiakban már említett terület, mint mûemléki
környezet, valamint a városrész viszonylag jelentõs részét kitevõ helyi értékvédelmi terület.
Igazgatási szempontból a legjelentõsebb városrész – ha nem az egyetlen, ugyanakkor –, ahol
közigazgatáson túl a szakrális terek is összpontosulnak. Megfér itt egymás közelében a város
történelme során elõtérbe került valamennyi egyház valamilyen formában fennmaradt központja.
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A központi, térszerkezetbõl is kimagasló központi magot – még a városrészen belül is – jellemzõen
kisvárosias, többszintes lakóingatlanok gyûrûje vesz körül. Az építési övezeteiben találhatunk több,
nagyméretû közparkot is, amelyek már nem csak mint statisztikai adat vannak jelen.
Város centralizált térszerkezetébõl adódik, hogy ezen a városrészen keresztül halad a legforgalmasabb
út is. Sajnos ez nem csak a városi forgalmat, hanem a térésgi forgalmat is tartalmazza, mivel nincs
alternatívája a közlekedésnek Kisvárdán keresztül kelet-nyugat irányba. Ennek a megoldása egy
elkerülõ út építése lenne, amely tehermentesíteni tudja a központi városrészt. Ez nem feltétlenül, a már
a rendezési tervben is szereplõ verzió kell hogy legyen. Kedvezõbb alternatíva volna, egy a várost
északi irányban teljes egészében elkerülõ út kiépítése.
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A városközpont demográfiája
A városközpont statisztikai adatai:
Mutató megnevezése

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index

Városközpont

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

5 906
19,1
67,0
13,9
1,374100719

24,4

19,4

14,1

17,6

6 455
11,3
729,415
1

2 372
8,4
199,248
0,273161369

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,8

44,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon belül

17,0

13,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,4

53,2

36,3
18 153

33,9
5 773

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

A demográfiai adatokat tartalmazó fenti táblázatból megállapítható, hogy a Városközpont Kisvárda
lakosságának jelentõs részét tömöríti: a lakónépesség száma 5906 fõ, mely a város összlakosságának
33 %-át képezi.
A népesség kormegoszlására jellemzõ az aktívkorúak dominanciája, a lakónépesség 67 %-át alkotják,
mely kis mértékben (11 %-kal) nagyobb a város egészén számított értéktõl. Az aktívkorúak itt
tapasztalható nagyobb koncentrációja a családi házas ingatlanok csekély számának, valamint az
idõsebb korosztály külsõbb területeket célzó helyhez kötöttségének tudható be.
A 0-14 évesek százalékos aránya az összlakossághoz viszonyítva 19,1%, ami alig kimutatható
mértékben tér el a városi átlagtól. A 60 és annál idõsebb népesség részarányát tekintve elmarad a
városi átlagtól, 13,9 %-on állapodik meg.
A két szélsõ életkor csoportot összehasonlító vitalitási index a városi átlaghoz (1,28) képest fiatalabb
népességet jelez (1,37).
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A városközpont döntõen fiatalabb és képzettebb lakosságot tömörít a városi átlagnál, ez tetten érhetõ
mind a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk arányának városi átlaghoz viszonyított
csökkenésében, mint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk magasabb arányában.
Az itt élõ 5906 fõbõl álló lakónépesség 2372 db. lakáson osztozik. Ezek alapján az egy lakásban lakók
száma átlagosan 2,48 fõ. Ez az érték kedvezõbb lakhatási körülményekre világít rá, mint a város
egészén tapasztalható. Ezt tovább erõsíti az alacsony komfortfokozatú lakások alacsony aránya (8,4
%). Az itt élõ népesség döntõen fiatalabb, képzettebb és jobb lakhatási körülményekkel rendelkezik,
mint a város többi része, azonban a korábban említett tényezõk a lakhatóságot negatívan befolyásolják.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya szintén kisebb a városi átlagtól, ami a
lakosság képzettségének magas színvonalával indokolható. Azonban a 44,4 %-os érték még így is
rendkívül hátrányos képet mutat, ami ugyan alacsonyabb a városi átlagnál, de a magasan képzett és
fiatalabb lakónépesség sem képes elfogadható szintre csökkenteni a munkanélküliséget az
aktívkorúakon belül. Ez munkaerõ keresleti hiányosságokra vezethetõ vissza.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya a munkajövedelemmel nem
rendelkezõk körében a várakozásoknak megfelelõen alacsony (13,6 %), ami szintén a munkaerõpiac
kereslet oldali hiányosságait jelzi – még jó/megfelelõ iskolai végzettség mellett sem lehetséges a
munkavállalás. Ennek ellenére a terület foglalkoztatottsági viszonyai a város egészét figyelembe véve
kedvezõnek ítélhetõk, hiszen a városi átlagnál magasabb értéken (53,2 %) állapodik meg az
aktívkorúakon mért foglalkoztatottak aránya. A fent leírtaknak megfelelõ kedvezõbb helyzet miatt a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem haladja meg a 33,9 %-ot, szemben a 36,3 %-os városi
átlaggal.
A városközpont funkció ellátottsága
Gazdasági funkció
Funkciók megnevezése
Bankok száma
Pénzügyi szolgáltatók száma
Panzió
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési, távközlési funkciók
Funkciók megnevezése
Távolsági autóbusz megállók
Postahivatal
Helyi autóbuszjárat
Benzinkút
Taxi
Közüzemi vízhálózat
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Száma
8
5
1
10
Száma
10
1
1
1
10
100%-ban

kiépített
Közösségi funkciók
Funkciók megnevezése
Száma
Önkormányzati közmûvelõdési könyvtár
1
Mûvelõdési ház
1
Muzeális intézmény
1
Sport infrastruktúra
3
Szabadidõcsarnok
1
Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
funkciók
Funkciók megnevezése
Száma
Önkormányzat
1
Okmányiroda
1
Területi hatósági intézmények
1
Rendõrség
1
Bíróság
1
Ügyészség
1
Polgárõrség
1
Humán szolgáltatási funkciók
Funkciók megnevezése
Száma
Körzeti orvosi (háziorvosi) székhely
1
Gyógyszertár
5
Központi körzeti (háziorvosi) ügyelet
12
Fogászati szakrendelés
6
Tartós bentlakásos és átmeneti
1
elhelyezést nyújtó szociális intézmény
Idõskorúak otthona
1
Nappali ellátást nyújtó idõsek klubja
1
Bölcsõde
1
Óvoda
4
Általános iskola
3
Középiskola
4

Mint látható a városközpont funkcióellátottsága rendkívül optimális, az összes városrész közül itt
koncentrálódik

a

legtöbb

szolgáltatás.

Kiemelkedõen

jelentõs

a

közszféra

funkcióinak

felülreprezentáltsága, illetve a humán szolgáltatásoké, de a pénzügyi intézmények többsége is itt
található.
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Erõsségek:

Gyengeségek:

Központi elhelyezkedés

Magas zajterhelés

Kiemelkedõ szolgáltatáskínálat és

Rossz állapotú járdák

funkcióellátottság

Parkok, közterületek rendezésének hiánya

Gazdasági funkciók jelenléte, pénzügyi

Gyalogos

szolgáltatások koncentrációja

baleseti kockázat

Humán szolgáltatási funkciók magas fokú

Kerékpárutak hiánya

koncentrációja

Magas gépjármûforgalom

Magas vállalkozói sûrûség

Nem megoldott parkolás, közlekedési problémák

Kedvezõbb foglalkoztatottsági szint

Egységes arculat hiánya

Fiatal népesség

Leromlott városkép

Kedvezõ lakáshelyzet

Magas szintû környezet terhelés

rendszer

hiányosságai,

nagyfokú

Történelmi-Mûemlék épületek jelenléte
Kulturális hagyományok, történelmi múlt
Jó megközelíthetõség
Lehetõségek:

Veszélyek:

A városi karakter helyreállítása a városközpont A forgalmi rendezés hiányában megnövekedõ és
rehabilitációja által
Színvonalas

közterület

tovább romló forgalmi terhelés
rendezés,

gyalogos Regionális hulladéklerakó célforgalmával emelt

forgalom támogatása

forgalmi terhelés

Sétáló utca kialakításával létrejövõ szignifikáns Színvonalas városközpont rehabilitáció hiányában
térségi központ

folytatódó demográfiai és gazdasági hanyatlás

Parkok, rekreációs területek kialakítása

Fennmaradnak a városképi diszharmóniák

Forgalmi rendezés

Magas baleseti kockázat

Szolgáltatások minõségi javítása

Környezeti terhelés növekedése

Az egész településre és a vonzáskörzetre kiható Újszerû városszerkezeti problémák kialakulása a
szolgáltatás koncentráció

fejlesztések megvalósítását követõen

Funkcióbõvítõ város rehabilitáció lehetõsége
(komplex beavatkozás sorozaton keresztül kezelni
a városrész problémáit)
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3.2 Nyugati kertvárosi rész
Nyugati kertvárosi rész utca-szintû lehatárolása
A Nyugati kertvárosi rész az alábbi utcák által határolt területen terül el:
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 Ernõ utca, Bolgár utca,
Szív utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja utca
A Nyugati Kertvárosi rész Kisvárda városközpontjától
nyugatra helyezkedik el, ahogy azt a neve is jelzi.
Kisvárda városszerkezete miatt három másik
városrésszel

határos:

a

Kiemelt

Szolgáltatói

Városrésszel alkotott határvonalat a Városmajor utca
valamint a Krucsay Márton utca képezi, a
városközponttól a Bajcsy-Zsilinszky utca, Labanc
utca, Várday István utca által meghatározott tengely
választja el, míg a Déli Ipari Szolgáltató Városrésszel
a Dózsa György út és Attila út képezi a
választóvonalat.
A városrész nevébõl eredeztethetõ funkciójától csak
elszórtan tér el, nagyrészt kertvárosi jellegû
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.
A városrész peremén húzódik végig a város egyik fõ
közlekedési tengelye a Városmajor utca – Krucsay
Márton utca – Várday István utca – tengely, ami a
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város 4-es úttal való összeköttetését biztosítja. A regionális hulladéklerakó Kisvárda mellé településével
várhatóan jelentõs forgalomterhelés növekedés éri majd a városrészt, tovább súlyosbítva a kertvárosi
környezetben egyébként sem kedvezõ nagy áthaladó forgalom okozta hatásokat.
A Nyugati kertváros funkcióját korlátozza a zöldterületek és rekreációs övezetek hiánya, valamint
leromlott állapota. Ezért a területen a kertvárosi jelleg erõsítéseként parkok és közterületek rendezése
és kialakítása a kitûzött cél, hogy ez által is élhetõbbé váljon a városrész. Erre kiváló lehetõséget
teremtenek a Vörösmarty tér, a Darusziget utca közterületei, melyek jelen állapotukban nem tölthetik be
a rekreációs feladatokat.
A Nyugati kertváros épített környezetének elemzése
A városrész nagyfokú homogenitást mutat a lakóterületek tekintetében, intézményekkel kevéssé ellátott,
csak az alapellátáshoz kapcsolódó kereskedelmi egységeket találjuk meg itt, amelyek azonban jól
illeszkednek a terület lakóövezeteibe.
A terület egyik része alacsony intenzitású, földszintes, elõkertes, jellemzõen oldalhatáron álló
beépítésû, családiházas, kertes lakóterület, másik része kisvárosias jellemzõkkel, nyomokban –
többszintes lakóépületek - rendelkezõ továbbfejlesztett övezetek összessége.
A jelentõs lakás és lakos számból a reggeli és a késõ délutáni órákban jelentõs közlekedési kényszer
terheli a városrészt, ezért szükség lehet a közlekedési kapcsolatainak a felülvizsgálata a szomszédos
városrészekkel, illetve a városból kivezetõ fõutakkal.
Aktív zöldterületekkel, jelentõsebb zöldfelületi intézményekkel kevésbé ellátott – a terület déli részén
találhatunk több kisebb parkot, a hegyesszögû úttorkolatoknál - így zöldfelületi tagoltságról a jelen
városrész tekintetében egyáltalán nem beszélhetünk, utcafásítással is csak ritkán találkozhatunk.
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A Nyugati kertváros Demográfiája
A Nyugati kertváros statisztikai adatai:

Mutató megnevezése

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index

Nyugati Kertváros

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

3 904
17,8
67,5
14,8
1,2027027

24,4

23,2

14,1

13,2

6 455
11,3
729,415
1

1 295
9,6
124,32
0,170438

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,8

45,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon belül

17,0

15,5

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,4

51,2

36,3
18 153

34,0
4 070

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

A városközpont után a legnépesebb városrész Kisvárdán. Az itt élõ 3904 fõ lakónépesség 17,8 % - 67,5
% - 14,8 % arányban oszlik meg a három statisztikailag jelentõs 0-14 évig, 15-59 évig illetve 60 és e
fölötti lakosokat tömörítõ életkorcsoportok szerint. A két szélsõ legidõsebb és legfiatalabb korcsoport
arányából látszik, hogy a fiatalabb korcsoport létszáma jelentõsebb, habár ez az arány nem annyira
kedvezõ, mint a város egészén megállapítható hasonló mutató. Ezt kiválóan jelzi az 1,20-es vitalitási
index, ami az elõbb elmondottaknak megfelelõen jelzi a fiatalkorúak többségét, de elmarad a z 1,28-as
városi átlagtól.
Az aktív korúakon mért legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya a városi átlag
közelében mozog, valamelyest kisebb is annál (23,2 %). Ugyanakkor a 25 évnél idõsebb népesség
jellemzõen kisebb arányban rendelkezik felsõfokú végzettséggel, mint a városi átlag. Ezek alapján
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megállapítható, hogy a Nyugati kertvárosban élõ aktív-korú népesség jelentõs része középfokú
végzettséggel bír.
A városrész lakásállománya döntõen kertvárosi jellegû épületekben realizálódik. Nagy területébõl
kifolyólag ez a városrész rendelkezik a városközpont után a második legnagyobb lakáskínálattal. A
területen 2001 folyamán 1295 db lakást regisztráltak. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 9,6
%, ami jóval a városi átlag alatt van. Ezek alapján a területen található 124 db alacsony komfortfokozatú
lakás a város alacsony komfortfokozatú lakásállományának csupán 17 %-át teszi ki. Ezek a lakások
jellemzõen elszórtan helyezkednek el. Az egyetlen csoportosulás a Becskereki utca – Kis János utca –
Diófás utca által határolt terülten található. Az itt elhelyezkedõ 7 lakás és a benne élõk paraméterei
alapján kielégítik a szegregátum minõsítés követelményeit, de az itt élõ népesség létszáma nem éri el
az 50 fõt, ami a szegregátumoknál meghatározott minimális érték.
A terület aktív lakosságának 45,9 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Ezen
csoporton belül 15,5 % nem rendelkezik általános iskolainál magasabb végzettséggel. Konklúzióként
levonható, hogy a területen élõket nem hátráltatja olyan mértékben az alacsonyabb iskolai
végzettségük, mint a város többi lakóját. Ezt erõsíti meg a foglalkoztatottak aránya, mely az 51,2 %-os
értékkel túlmutat az 50,4 %-os városi átlagon. Ebbõl kifolyólag a foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya sem éri el a városi átlagot.
A Nyugati kertváros lakossága, épített környezete, valamint funkciói tekintetében is kertvárosként
tartható számon. Az itt élõk kiválóan és sikeresen alkalmazkodtak a városi élethez. A városrészt
funkciójának teljes betöltésében egyedül a nagy forgalom és a zöld, valamint rekreációs területek
hiánya akadályozza.
A Nyugati-kertvárosi városrész funkcióellátottsága
Gazdasági funkciók
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési funkciók
Távolsági autóbusz megállók
Helyi autóbuszjárat
Benzinkút
Közüzemi vízhálózat
Humán szolgáltatási funkciók
Óvoda

Száma
2
Száma
4
1
1
100%-os kiépítettségû
Száma
1

A városrész funkcióellátottsága rendkívül alacsony, bár az óvoda jelenléte és a közlekedési
funkcióellátottsága oldja a hiányokat.
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Erõsségek:

Gyengeségek:

Stabil, funkcióit tekintve letisztult városrész

Zöldterületek és rekreációs övezetek hiánya

Oktatás-nevelési intézmény jelenléte

Jelentõs forgalom a városrész északi részén

Városi átlagnál jobb foglalkoztatottság

Közlekedési túlterheltség

Egységes épített környezet

Alacsony funkcióellátottság

Optimális jövedelmi viszonyok

Gazdasági funkció hiánya
Alacsony a közösségi kohézió szintje
A

funkcióhiányból

adódóan

csak

kisebb

fejlesztések koncentrálhatóak erre a városrészre
Közösségi terek hiánya
Alacsony a közösségi kohézió szintje
Lehetõségek:

Veszélyek:

A városrész közlekedésének javítása: parkolók Forgalmi viszonyok nem rendezõdnek
kialakítása, forgalmi rendezés

Elmarad a parkok, zöldterületek kialakítása

Városrész minõségének javítása közterületeinek Közösségi kohézió gyengesége fennmarad
rendezésével és a zöldfelületek bõvítésével

Nem bõvülõ területként a népesség elöregedik

Kisléptékû városfejlesztést igénylõ beavatkozások A kisgyermekes családok igényeinek kielégítése
generálása

elmarad

A városrész vonzóvá tétele a fiatal kisgyermekes
családok számára
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3.3 Északi kertvárosi rész
Északi kertvárosi rész utca-szintû lehatárolása
Az Északi kertvárosi rész az alábbi utcák által határolt területen terül el:
Mátyás király utca, Nagyboldogasszony utca, Mária utca, Liliom utca, Ady Endre utca, Sorompó utca,
Vasúti pályatest, Liptay Béla utca, Széchenyi Istcán utca, Petõfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca,
Kereszt utca.

Az Északi kertváros a városközponti területektõl északi irányban terül el. A jellemzõ épített környezet,
valamint a funkciói miatt soroltuk eltérõ városrész kategóriája alá a területet. A választóvonalat a Vay
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Ádám utca és az Arany János utca jelenti a kiemelt szolgáltatói városrésszel, a városközponttól az
Ostrom utca – Flórián tér, Petõfi Sándor utca – Széchenyi utca – Liptay Béla utca vonal, míg a Keleti
kertvárossal alkotott határvonal az egyfajta természetes akadályt jelentõ vasúti pályatest mentén
húzódik.
Ezen határvonalakon belül a terület meglehetõsen homogénnek mondható, többségében kertvárosi
karakterû lakóingatlanok alkotják. Elenyészõ mértékben ugyan, de jelen van a területen néhány
kiskereskedelmi üzlet is. A funkciók diverzifikációja szegényes illetve kis mértékû, ami egyúttal a
városközpontra még jellemzõ mozaikos felépítés hiányát jelzi az Északi kertváros területén. Azonban az
alul-diverzifikált szolgáltatás kínálatban jelentõs szerepet tölt be az itt található Református Általános
Iskola és Gimnázium.
Egységes és kevésbé diverzifikált funkciója ellenére a városrész fontos szerepet tölt be a város
életében a lakhatás biztosítása mellett: az Északi kertváros legnagyobb és legforgalmasabb útja a
Mátyás király utca bonyolítja le a város és Döge közti forgalma, továbbá ez az utca szintén
becsatlakozik az E573 néven szereplõ 4-es fõútba, ami Záhony mellett haladva az országhatárig
húzódik.
Az Északi kertváros épített környezetének elemzése
A város térszerkezeti fejlõdésében újabb keletkezésû terület, a Dögei út két oldalán található. A város
egyik fõ északi közúti kapcsolata, a 4. sz. fõközlekedési út irányába halad keresztül a városrészen. A
nagy intenzítású forgalom jelentõs baleseti és környezeti veszélyforrás.
A terület egyik része alacsony intenzitású, földszintes, elõkertes, jellemzõen oldalhatáron álló
beépítésû, családi házas, kertes lakóterület, másik része kisvárosias jellemzõkkel nyomokban
rendelkezõ továbbfejlesztett övezetek összessége.
Aktív zöldterületekkel, jelentõsebb zöldfelületi intézményekkel kevésbé ellátott, így zöldfelületi
tagoltságról a Keleti városrész tekintetében egyáltalán nem beszélhetünk, utcafásítással is csak ritkán
találkozhatunk.
A terület északi részén, a külterülethez szorosan kapcsolódó gazdasági területeket találunk, melyek az
úthoz közeli ingatlanokon jól kihasználtak, néhány helyen jó megjelenésû, architektúrájú épülettel.
A városrész intézményekkel rosszul ellátott, csak az alapellátáshoz kapcsolódó kereskedelmi
egységeket találjuk meg itt, amelyek azonban jól illeszkednek a terület lakóövezeteibe. Jelen városrész
egy viszonylag csekély méretû lakóterületi bõvítési/feltárási lehetõséggel rendelkezik, azonban
legnagyobb részében a városrészt kialakultnak tekinthetjük.
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Az Északi kertváros demográfiája
Az Északi kertváros statisztikai adatai:

Mutató megnevezése

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index

Északi Kertváros

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

2 415
21,8
61,9
16,4
1,3292683

24,4

33,3

14,1

14,2

6 455
11,3
729,415
1

795
15,1
120,045
0,1645771

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,8

51,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon belül

17,0

24,6

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,4

46,0

36,3
18 153

41,5
2 466

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

A városrész lakossága 2415 fõ, ezzel Kisvárda 4. legnépesebb városrésze. Épületstruktúrájából
fakadóan a város lakosságának 13,5 %-át tömöríti. Életkorcsoportok szerinti megoszlás szerint a 0-14
éves korcsoport a terület lakosságának 21,8 %-át teszi ki, ezen a területen a legnagyobb a fiatal
lakosság aránya a város egészét tekintve. Azonban a 60 évnél idõsebb lakosság aránya, illetve ennek
magas volta (16,4 %) nem eredményez városi viszonylatban kiemelkedõ vitalitási indexet, mely az
1,329-es értékével ugyan kedvezõbb, mint az 1,288-as városi átlag, mégsem minõsül a legjobb
értéknek.
A relatíve legkisebb arányú aktív korú népesség jelenlétét tovább súlyosbítja a kiemelkedõen nagy
arányú alulképzett lakosság az aktívkorúakon belül: nem kevesebb, mint a lakosság 33,3 %-a nem
rendelkezik általános iskolainál magasabb végzettséggel. A mindezek mellett megjelenõ, városi
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viszonylatban is magas arányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ lakosság jelentõs ellenpólust képez.
A két iskolázottság szerinti szélsõ csoport között jelentõs szakadék tátong.
Az Északi kertváros lakásállománya a KSH 2001-es népszámlálásának adatai alapján 795, a város
teljes lakáskínálatának mindössze 12,3 %-át tömöríti. Az egy lakásra jutó lakosságszám városi átlagnál
magasabb értéke jelzi, hogy az Északi kertváros sûrûn lakott övezet, ugyanakkor ez az érték kiváló
indikátora annak, hogy a relatíve kis lakás állomány a terület korlátozottságának tudható be.
Sajnálatos módon a városrészben az Erzsébet utca, Mária utca, Ady Endre utca, és a Rigó Jancsi utca
által meghatározott területen egy erõsen leromlott állagú városrész található, mely a város egyik területi
szegregáció által leginkább sújtott részének tekinthetõ. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal által 2001-es
népszámlálás adataiból számított szegregációs mutatók is megerõsítik. Másképp fogalmazva ezen a
területen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya az aktívkorúakon meghaladja az
50 %-ot. Az itt azonosított szegregátum jelenléte az utcaképen is szembeötlõ, a város ezen része
minimálisan közterület-rendezést igényel.
A többi városrésszel összehasonlítva az elõbb említett negatív folyamatok által sújtott terület érezteti
hatását a városrész statisztikai mérõszámaiban is, ennek tudható be a városi átlagnál magasabb egy
lakásra vetített lakosok száma, valamint az alacsony komfort-fokozatú lakások arányának számított
(15,1 %) kiugróan magas érték. A városrész a Kisvárdán nyilvántartott alacsony komfort fokozatú
lakásállomány 16,4 %-át tömöríti.
Az elõzõek fényében talán nem meglepõ, hogy a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon belül eléri az 51,1 %-ot. Ezen csoport 24,6 %-a nem rendelkezik általános
iskolai bizonyítványnál magasabb szintû végzettséggel. Ez a város belterületi részeinek körében
kimagasló értéknek számít.
Szintén az elõzõek fényében várható a 15 és 64 év között korcsoportban regisztrált alacsony
foglalkoztatottsági arány, ami a 46 %-os értékével a legalacsonyabb a városban. Ugyanezen
problémakör súlyosságát bizonyító adat még a rendkívül magas foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya, nem kevesebb, mint a városrészben található lakások 41,5 %a érintett.
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Északi kertvárosi városrész funkcióellátottsága
Gazdasági funkciók megnevezése
Szálloda
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési funkciók megnevezése
Távolsági autóbusz megállók
Vasútállomás
Helyi autóbuszjárat
Közüzemi vízhálózat
Közösségi funkciók megnevezése
Sport infrastruktúra
Humán szolgáltatások funkciók
megnevezése
Nappali ellátást nyújtó idõsek klubja
Óvoda

Száma
1
2
Száma
2
1
1
100%-ban kiépített
Száma
1
Száma
1
1

A városrész funkcióellátottság megfelelõ, a gazdasági funkciók közül a turizmust kiszolgáló
szolgáltatások vannak jelen, bár a város turisztikai attrakciói más városrészekben lokalizálódnak.
Közlekedési funkcióellátottsága a vasúti és a buszmegállóhelyeknek köszönhetõen rendkívül jó. A
humán szolgáltatások is megjelennek a városrészben.
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Erõsségek:

Gyengeségek:

Kapcsolat a környezõ településekkel

Megjelenõ Szegregáció

Közösségi közlekedés jelenléte

Alacsony foglalkoztatás

Fiatal népesség

Alacsony képzettségû lakosság

Funkcióellátottsága optimális

Rossz életkörülmények

Turizmust kiszolgáló szolgáltatások jelenléte

Magas a bûnözés koncentrációja

Humán szolgáltatások jelenléte

Kevés zöldterület

Rekreációs és sportinfrastruktúra jelenléte

Közösségi kohézió alacsony
Szociális feszültségek
Leromlott lakásállomány
A lakosság rossz jövedelmi viszonyaiból adódóan
széles a közmûolló

Lehetõségek:

Veszélyek:

Nagy forgalmú út gazdaságfejlesztõ hatásai

A meglévõ szegregáció tovább erõsödik

Vállalkozások betelepülésének ösztönzése

Szociális válság kialakulása

Szegregált területek városképi rendezése

Elmaradó városképi rendezés

A városrész közlekedési kapcsolatainak javítása a Szegregátum kialakulása
szomszédos településekkel
Szociális

célú

városrehabilitáció

Munkanélküliség fennmaradása és súlyosbodása
lehetõsége Forgalom okozta zajterhelés

(kompex fejlesztés megvalósítása)
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3.4 Kiemelt szolgáltatói városrész
Kiemelt szolgáltatói városrész utca-szintû lehatárolása
A Kiemelt szolgáltatói városrész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Városmajor utca, Keresz utca, Váralja utca, Ostrom utca, Krucsay Márton utca

Kisvárda területileg legkisebb városrésze a városközponttól Észak-nyugati irányban helyezkedik el. A
város sugaras szerkezete miatt még további két városrésszel határos. A Nyugati kertvárostól a
Városmajor utca – Krucsay Márton utca vonal választja el, a Városközponttal alkotott választóvonal a
Váralja utca – Ostrom utca – Arany János utca mentén húzódik. Az Északi kertvárostól a Keresz utca
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és a Kossuth Lajos utca jelenti a választóvonalat. A városrész két funkcionálisan eltérõ részre bontható
tovább. A városközponthoz közel esõ területeknek az ott tapasztalható nagy telekméret és a kertes
házak dominanciája inkább kertvárosi jelleget kölcsönöz. A városközponttól távolabb esõ, Városmajor
utca mentén elhelyezkedõ szakaszra már inkább jellemzõ a Kiemelt szolgáltatói városrész
megnevezés. Itt húzódik a város legnagyobb forgalmát lebonyolító Városmajor utca, mely a határig
húzódó 4-es fõúttal köti össze a város többi részét. Ennek a nagy forgalmú közlekedési tengelynek
jelenléte indukálta az itt képzõdött szerteágazó szolgáltatás kínálatot. Ezen a részen városi
viszonylatban jelentõs erõvel képviselteti magát, mind a közlekedési, mind a gazdasági, mind a
Közösségi funkció.
A gazdasági funkció jelenléte a TESCO és a Városmajor utca mentén megjelenõ kiskereskedelmi
üzletek jelentõs számából szûrhetõ le, melyek az itt átfolyó jelentõs forgalomból kívánnak profitálni.
Továbbá az itt található ipari létesítmények (Bútorgyár, vágóhíd) is jelentõsen hozzájárulnak a
gazdasági funkció bõvítéséhez. A késõbb részletezett közösségi funkciók kiegészítéseként több étterem
és kereskedelmi szálláshely fogadja az ide látogató vendégeket.
A közösségi funkciók terén a városrész rekreációs területként tartható számon. A legjelentõsebb ilyen
célú létesítmény az itt található várfürdõ, mely nemrég került felújításra. Emellett több sportpálya és
szórakozóhely egészíti ki a kínálatot. Itt található még a mûemlékként nyilvántartott várrom is, melynek
környezete rendezés után kellemes parkká alakítható.
A városrész közlekedési funkcióját az itt található TESCO benzinkút jelenti.

A Kiemelt szolgáltatói városrész épített környezetének elemzése
A városrész viszonylag kis kiterjedésû, térszerkezetében felfedezhetõ kettõsség élesen elhatárolható.
Kisebb hányadban lakóterületek alkotják, kertvárosias és kisvárosias övezeti besorolásban. A
kertvárosias részre az alacsony intenzitás, földszintes, elõkertes, jellemzõen oldalhatáron álló beépítés
a jellemzõ, míg a kisvárosias rész már nem ennyire homogén. Átépülõben lévõ tömbként, mozaikosan
egymást váltva még fellelhetõ a kertvárosias szerkezet, de ugyanakkor jelentõs területen már a
kisvárosias övezetre jellemzõ beépítési mód uralkodik.
A városrész másik felén a gazdasági, szolgáltató és közösségi/turisztikai funkciókat találjuk. (A
gazdasági és kereskedelmi funkciók tovább folytatódnak külterületen a 4. sz. fõúton kialakított
körforgalmi csomópont környezetében.)
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A Vár és Várfürdõ együttese, valamint az azt körülvevõ – ma még kevésbé hasznosított – zöldterületek
hangsúlyossá teszik a városrészt városi szinten is. (A városi identitás, „image” részét képezik).
Együttesük a térszerkezetbõl jól kitûnik, közlekedési szempontból frekventált helyen találhatóak.
Azonban az épített környezetükre – és itt a szorosan vett környezetre kell gondolni – semmilyen
hatással nincsenek. Nem emeli ki, nem látja el karakterisztikával, nem teszi egyedivé a környezetét
architektúrális szempontból. Távlati elképzelésként lehetséges volna egy hangsúlyosabb, „városkaput”
kialakítani
A csatlakozó gazdasági övezetek, a „multik” gyors terjeszkedésére jellemzõ, hogy nagy parkoló felületû,
csarnokszerkezetes megoldásaikkal sematikussá, már-már jellegtelenné degradálják ezt a
gazdaságilag is jelentõs területet.
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A Kiemelt szolgáltatói városrész demográfiája
A Kiemelt Szolgáltatói városrész statisztikai adatai:

Mutató megnevezése

Kiemelt Szolgáltatói
Városrész

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

678
15,9
65,9
18,1
0,878453039

24,4

12,5

14,1

20,8

6 455
11,3
729,415
1

263
14,5
38,135
0,052281623

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,8

39,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya
az aktív korúakon belül

17,0

8,5

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,4

57,0

36,3
18 153

36,4
715

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

Elõzetesen érdemes kiemelni, hogy ezen terület jelentõs specializációja folytán számottevõen eltér a
város többi területétõl, ami a demográfiai mutatók terén is megjelenik.
A városrész lakóinak száma 678 fõ, ezzel Kisvárda legkevésbé népes városrésze, mely nem
magyarázható pusztán a városrész kis méretével. Az okok közt felsorolható még a jellemzõen nagy
telekméret és a városrész szolgáltatói által felhasznált jelentõs terület.
A városrész lakosságának korcsoport szerinti megoszlására is jellemzõ a városi tendenciáktól való
jelentõs eltérés, hiszen a 0-14 évig terjedõ korosztály aránya 15,9%, mely kiemelkedõen alacsony érték,
ez szembeállítva a 60 éven felüliek kiemelkedõen magas arányával (18,1 %) egyértelmûen elöregedett
lakosságot jelez. Számszerûsítve ezek az értékek 0,87-es vitalitási indexként jelennek meg.
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Az itt élõ népességnek mindössze 12,5 %-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, mely
városi viszonylatban kiemelkedõ érték. Ugyanakkor az itt élõk több mint 20 %-a rendelkezik felsõfokú
végzettséggel.
Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy az itt élõ népesség jelentõsen eltér a városi átlagtól
mind életkorában, mind végzettségében. A terület lakosai idõsebbek és magasabb végzettségûek az
átlagnál.
A városrész lakásállománya a fentebb ismertetett tényezõk miatt a legkisebb a városban, mindössze
263 lakás alkotja a lakáskínálatot. Emellett az alacsony komfort fokozatú lakások helyileg magas aránya
jellemzi: az itt mért 14,5 % magasabb ugyan a városi átlagnál, de a városban található összes alacsony
komfortfokozatú lakás mindössze 5 %-a tömöríti. Elhelyezkedésüket tekintve szétszórtan helyezkednek
el.
A területen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya 39,6 %, ami nagyságrendekkel
kedvezõbb a városi átlagnál, ugyanakkor a magas iskolázottságot is alátámasztja a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezõk 8,5 %-os aránya a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
körében. Ennek ellenpólusaként megállapítható a magas foglalkoztatottság, ami a 15-64 éves
népességen beül eléri az 57 %-ot.
A városrész a város fejlõdésének egyik kitörési pontja. Funkcióit tekintve a kereskedelmi és rekreációs
funkciók a leghangsúlyosabbak. Ezek közül a kereskedelem és gazdaság erõsödése a helyszín
kedvezõ adottságai miatt gazdasági mechanizmusok eredményeként is létrejöhet, ugyanakkor a
rekreációs és közösségi funkció erõsítése az önkormányzat számára tartogat feladatokat, ami fõként a
vár és környezetének rendezését illetve zöldterületi fejlesztést jelent.
A piaci/gazdasági mechanizmusok számára a várfürdõ további bõvítése a cél, amiben természetesen
az önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia. Emellett tovább folyik a kereskedelmi egységek
betelepülése a 4-es út mellett, TESCO és ALDI + TOPSHOP építése van folyamatban.
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Kiemelt szolgáltatói városrész funkcióellátottsága
Gazdasági funkciók
Piac
Kereskedelmi központ
Panzió
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési funkciók
Távolsági autóbusz megállók
Helyi autóbuszjárat
Benzinkút
Közüzemi vízhálózat
Közösségi funkciók
Muzeális intézmény
Sport infrastruktúra
Uszoda
Strand
Humán szolgáltatás funkció
Gyógyszertár

Száma
1
3
2
10
Száma
5
1
1
100%-os
kiépítettségû
Száma
1
1
1
1
Száma
1

A városrész második legjobb funkcióellátottsággal rendelkezik városi szinten. A gazdasági funkciók
rendkívül erõsen reprezentáltak, csakúgy mint a turisztikai attrakciók, rekreációs terek a városrészen.
Funkcióellátottságából adódóan gazdaságilag és a turisztikai ágazatra támaszkodva az egyik leginkább
dinamizálható városrész.
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Erõsségek:

Gyengeségek:

Jó megközelíthetõség

Elöregedõ népesség (alacsony vitalitási index)

Magas vállalkozói sûrûség

Kevés park és zöldterület

Nagy foglalkoztató vállalkozások jelenléte

Humán szolgáltatások teljes hiánya

Magasan képzett népesség

Közszféra funkcióinak teljes hiánya

Fejlett és széleskörû gazdasági funkciók jelenléte

Turisztikai attrakciók fejlesztésre szorulnak

Turisztikai attrakciók jelenléte (várrom, várfürdõ)

Turizmust kiszolgáló szolgáltatások minõségben

Turizmust kiszolgáló szolgáltatások jelenléte nem megfelelõek
(szálláshely, vendéglátás)

Marketing kommunikáció hiánya

Magas foglalkoztatottság
Erõs identitástudat
Sportolási infrastruktúra koncentráltsága
Lehetõségek:

Veszélyek:

Rekreációs központ kialakulása

A közterületi rendezés elmarad

Vár környezetének rekreációs célú rendezése

Turisztikai potenciál kiaknázatlan marad

Turizmusfejlesztés a termálvízre alapozva

Turisztikai ágazatot kiszolgáló szolgáltatások

Turisztikai ágazatot kiszolgáló szolgáltatások rendszere minõségileg nem javul
minõségi javítása és bõvítése (szálláshelyek Tovább öregedõ népesség
számának bõvítése és minõségének javítása, Lakóövezetekbe beszivárgó forgalom
vendéglátóhelyek minõségi javítása)

A vállalkozások betelepülésének fokozódása

Gazdasági központ létrejötte

jelentõs környezeti terhelést eredményez

Funkciók diverzifikálása
Településmarketing tevékenység
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3.5 Keleti kertvárosi rész
Keleti kertvárosi rész utca-szintû lehatárolása
A Keleti kertvárosi rész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Halassy Gyula utca, Litki út, Jéki út, Tulipán utca, Papi út, Váry Emil utca, Pacsirta utca, Kinizsi Pál
utca, Gagarin utca, Szüret utca, Nagymezõ utca, Vesselényi utca, Vasúti pályatest.
A Keleti kertváros Kisvárda városközpontjától
keletre terül el. A már korábban is említett
sugaras városi szerkezetnek betudhatóan
további két városrésszel érintkezik. Az Északi
kertvárostól a vasút nyomvonala választja el, a
Városközponttól szintén a vasúti nyomvonal,
mint egyfajta fizikai akadály képezi a
választóvonalat, míg a Déli Ipari Szolgáltatói
Városrésztõl a Szüret utca és a 355262
számú út választja el.
A

városrész

funkció

kínálatát

tekintve

homogénnek nevezhetõ, ahogy azt a neves is
sugallja döntõen kertvárosi jellegû épületek
alkotják. A lakhatást biztosító funkció mellett a
városrész az itt található idõsek otthona és
Óvoda

révén

rendelkezik

közösségi

funkciókkal is. A gazdasági funkciója nem
jelentõs, csupán egy-két kiskereskedelmi üzlet
és kereskedelmi szálláshely töri meg a
lakhatási funkció egységét, habár a városrész
paraméterei lehetõvé teszik egy kereskedelmi
jellegû alközpont létrejöttét.
A terület fontos közlekedési csomópont, ugyanis a Kisvárdától keletre lévõ falvak és kistelepülések a
Hármas útból nyíló Papi út, Jéki út vagy a Litki út valamelyikén közelíthetõk meg. Emellett a terület a
közeljövõben fontos szerephez jut, hiszen Kisvárda területi fejlõdése csak ezen a területen, keleti
irányba lehetséges. Ezt alátámasztandó a regionális fejlesztési tervben tartalék lakóövezetként van
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nyilvántartva. Ezen szerep az elkerülõ út megépültével és a Záhonyi vállalkozói övezet kialakításával
minden bizonnyal tovább erõsödik. Az elkerülõ út megépítésével megnövekedõ forgalom a város másik
nagy forgalmú bejövõ útjához, a Városmajor utcához hasonlatosan itt is kereskedelmi üzletek
letelepülését eredményezheti, tovább bõvítve a gazdasági funkciók jelen lévõ kínálatát. Így hosszú
távon a Keleti kertváros Kisvárda egyik kitörési pontjává válhat, de ehhez szükség van az elkerülõ út
mégépítésére.
A Keleti kertváros épített környezetének elemzése
A város térszerkezeti fejlõdésében újabb telepítésû terület, a Nyíregyháza – Záhony vasúti fõvonal
keleti oldalán található. A vasúti fõvonal metszi le a belterületrõl és különíti el térben is a többi
városrésztõl. A város egyik fõ közúti kapcsolata, a Hármas út halad keresztül a városrészen.
A terület nagyobb része alacsony intenzitású, földszintes, elõkertes, jellemzõen oldalhatáron álló
beépítésû, családi házas, kertes lakóterület. A városrész szerkezetére jellemzõ, hogy a közúti
kapcsolattal rendelkezõ északi vége beépítés szempontjából kialakultnak tekinthetõ, míg ezzel
szemben a déli vége jelentõs tartalékokkal rendelkezik. (a tartalékokat elsõsorban a mezõgazdasági
tevékenységek részére fenntartott területekben fedezzük fel) Aktív zöldterületekkel, jelentõsebb
zöldfelületi intézményekkel rosszul ellátott, így zöldfelületi tagoltságról a Keleti városrész tekintetében
egyáltalán nem beszélhetünk, utcafásítással is csak ritkán találkozhatunk.
A városrész intézményekkel rosszul ellátott, csak az alapellátáshoz kapcsolódó kereskedelmi
egységeket találjuk meg itt, amelyek azonban jól illeszkednek a terület lakóövezeteibe. Kisvárda város
tartalék lakóterületei kapcsolódnak a városrészhez, keleti irányból (a belterületi határvonal mindkét
oldalán és a tervezett keleti elkerülõ útszakasz között).
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A Keleti Kertváros demográfiája
A Keleti kertváros statisztikai adatai:
Mutató megnevezése

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index

Keleti Kertváros

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

1 594
20,5
67,2
12,4
1,653226

24,4

24,8

14,1

12,4

6 455
11,3
729,415
1

512
9,4
48,128
0,065982

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

46,8

48,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon belül

17,0

17,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,4

49,3

36,3
18 153

33,8
1 655

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb
népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

A városrész lakónépessége 1594 fõ, mely a második legkisebb népességû városrésszé predesztinálja.
Ez fõként az alacsony lakás állománynak tudható be, melynek oka a terület jelenleg korlátozott
méretében és a jellemzõen nagy telekméretben keresendõ. A lakónépesség 20,5 %-a sorolható a 0-14
éves életkorcsoportba, míg a vele szemben álló 60 éves és idõsebb korosztály mindössze 12,4 %-ban
képviselteti magát. Ez a kombináció kiugróan kedvezõ vitalitási indexet eredményez, mely
nagyságrendekkel magasabb a városi átlagnál, valamint a legmagasabb a városrészek között.
Ugyanakkor szembeötlõ az aktívkorú lakosság városi átlagnál magasabb aránya (67,2 %). Az
aktívkorúak iskolázottsági adatai alapján megállapítható, hogy a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezõk aránya nagyjából megfelel a városi átlagnak, kis mértékben magasabb
annál, de felsõfokú végzettség tekintetében már nem ilyen kedvezõ a helyzet, hiszen a területre
kalkulált érték csupán 12,4 %, ami a rosszabb értékek közül való.
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A városrész lakásállomány 512 db lakás, mely a második legkisebb lakáskínálatú városrészként állítja
be a Keleti kertvárost. Ahogy az korábban szerepelt, ez az alacsony érték a terület jelenlegi korlátozott
voltának és a jellemzõen nagy telekméretnek tudható be.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya kiemelkedõen kis értéket mutat, mely jelzi a területen élõk
magas átlagos életszínvonalát. Ennél kedvezõbb értékkel a városrészek körül kizárólag a Városközpont
rendelkezik. Érdemes kiemelni, hogy a városban található összes alacsony komfortfokozatú lakás
mindössze 6,5 %-a található a területen.
Az elõbbi pozitív mutatók ellenére a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya
kiemelkedõen magas (48,9 %) túllépve a városi átlagot (46,8 %). Ezen csoportból a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya is túllépi a városi átlagot. A foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves korcsoporton belül 49,3 %, ami nem éri el a városi átlagot. A foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya 33,8 %, mely alapján a városon belül a terület reprezentatívnak tekinthetõ.
A terület, habár kedvezõbb életkörülményeket nyújt, statisztikai adatok alapján mégsem kiugróak a
foglalkoztatási adatai. Ez nagyrészt betudható a fiatal népességnek és a városrészben található egyik
jellemzõen területi szegregáció által sújtott terület jelenlétének. A 4023 számú út mentén elhelyezkedõ
épületcsoport kielégíti a szegregátummá minõsítés statisztikai feltételeit.

Keleti kertvárosi városrész funkcióellátottsága
Gazdasági funkciók
Vendéglátó egységek
száma
Közlekedési funkciók
Távolsági autóbusz
megállók
Helyi autóbuszjárat
Közüzemi vízhálózat

Száma
3
Száma
5
1
100%-os kiépítettségû

Ez a városrész rendelkezik a legalacsonyabb funkcióellátottsággal.

- 114 -

Erõsségek:

Gyengeségek:

Fiatal népesség

Szegregátum kialakulásának lehetõsége

Magas életszínvonal

Közösségi kohézió alacsony

A

rendszeres

munkajövedelemmel

nem Alacsony lakáskínálat

rendelkezõk aránya kiemelkedõen magas

Magas munkanélküliség

Kedvezõ korösszetétel

Funkcióellátottsága rendkívül alacsony

A város területi bõvülésének színtere

Közösségi terek hiánya

Lakosság betelepülésének lehetséges színtere

Gazdasági szervezetek hiánya

Demográfiai és gazdasági szempontból egyaránt Vállalkozói sûrûség rendkívül alacsony
dinamizálható városrész
Kedvezõ elhelyezkedés
Lehetõségek:
Kereskedelmi alközpont kialakulása

Veszélyek:
Elkerülõ út megépülése elmarad

Elkerülõ út megépítésével, közlekedési terhelése Túlságosan megnövekedõ forgalomterhelés
csökken
Kiemelt

Kedvezõtlen gazdasági folyamatok miatt tovább
szolgáltatói

városrészhez

fejlõdés
Városrész

hasonló romló munkanélküliség
Környezeti terheltség növekszik a fejlesztések

lakosságszámának

dinamikus nyomán

növekedése
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3.6 Déli ipari szolgáltatói városrész
Déli ipari szolgáltatói városrész utca-szintû lehatárolása
A Déli szolgáltatói városrész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, Ipari út, Attila utca

Kisvárda városközpontjától délre található. Hasonlóan a város többi városrészéhez két további
városrésszel határos a városközpont mellett.
A városközponttal alkotott határvonalat a Vörösmarty tér és az Aradi Vértanúk tere, valamint a Gyár
utca és a Vasúti pályatest képezi. A keleti kertvárostól a Szüret utca és a 3592/2 számú út választja el,
míg a Nyugati kertvárossal alkotott határvonal az Attila utcán húzódik végig.
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A terület több helyen a város ipari fejlõdésének nyomait õrzi, fõként a vasúti pályatest mentén és a
város déli határán húzódó kiterjedt ipari területek képében. A városrész gazdasági funkciójában az ipari
létesítmények dominálnak, a területen mûködõ kiskereskedelmi üzletek száma csekély.
A városrészen kiemelkedõ a Humán Szolgáltatási funkció jelenléte, mely elsõsorban a Kisvárdai Kórház
jelenlétében ölt testet. Maga az intézmény kistérségi jelentõségû, néhány szolgáltatásában jelentõsen
túlmutat azon. A város térszervezõ erejének jelentõs részét az egészségügyi ellátás intézményei adják.
A kórházhoz kapcsolódóan üzemel a mentõállomás, mely szintén jelentõs térszervezõ erõt adományoz
a városnak. A humán szolgáltatási funkciók közé sorolandó a városrészen üzemelõ Teichman Vilmos
Általános Iskola.
Kiemelkedõen fontos, hogy a jelentõs ipari létesítmények az itt húzódó közlekedési szolgáltatásokra és
csomópontokra települtek, hiszen itt található a város vasúti nyomvonalának jelentõs része és a
távolsági autóbuszmegálló is. Továbbá a terület több nagy forgalmú úttal is rendelkezik ilyen a
városrész határán húzódó Attila utca, melyet MOL benzinkút egészít ki, a Temesvári utca, melynek
folytatásában „vállalkozói park” létesítése van tervbe véve, valamint az Árpád utca, melyen a kórház és
kiszolgáló létesítményei is helyet kaptak. Az Attila utca és az Árpád utca további településekkel is
kapcsolatban van, így az említett utcák egyúttal az Ajak és Anarcs felé tartó kerékpár utak építésének
színterei is egyben.
A vasúti pályatest a városrészt is két egységre bontja: az északi részen kevésbé hangsúlyos az ipari
komponens, inkább lakótelepi jellegû lakóingatlanok foglalják el a területet, melyek közterületi és
zöldterületi rendezése már régóta várat magára. A vasúti pályatesttõl délre húzódó területen
hangsúlyosabbak az ipari létesítmények, ugyanakkor itt foglal helyet a kórház is. Az itt található
lakóingatlanok döntõen kertvárosi jellegûek. Az Árpád utca mentén található a város egyik területi
szegregáció által sújtott területe, melynek lakossága nem éri el az 50 fõt.

A Déli ipari szolgáltatói városrész épített környezetének elemzése
Rendkívül változatos – mind terepalakulataiban, mind építési övezeteiben – városrészrõl beszélhetünk.
A terep alakulása rendkívül végletes a városrészen belül. Egyrészt az izraelita temetõnél markánsan
kiugró terepalakulatról beszélhetünk – rövidtávon bekövetkezõ szintbeli különbségekkel – ugyanakkor a
városrész dél-nyugati vége ellaposodó, belvízveszélyes területekkel tarkított terület. Ennek a területnek
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– amely jelentõs ipari potenciált rejt magában – a belvízrendezése mindenképpen szükséges, már csak
a rendezési terv által ráruházott feladatok teljesítése érdekében is.
Építészeti szempontból rendkívül változatos övezetek sorakoznak egymás mellett. Barna és zöldmezõs
gazdasági területek, valamint a közéjük ékelõdõ kertvárosias lakóterületek tarkítva különleges
besorolású – temetõ, kórház, stb. – építési övezetekkel, váltják egymást az Anarcsi és az Ajaki út
háromszögében.
A lakóövezetek kialakultak, belsõ feltáratlan területeket nem tartalmaznak, így további fejlesztés nem
lehetséges a terület intenzitásának növelésére, az övezeti jelleg megtartása mellett. Ugyanakkor
veszélyeket és konfliktusokat is tartalmaz ez a szerkezeti elrendezés. A lakóterületek és a gazdasági
területek átmenete nélküli illeszkedését a távlati beruházások alkalmával kezelni kell. Erdõsávok,
védõfásítások létesítése mindenképpen szükséges. Ügyelni kell arra, hogy ezek ne csak statisztikai
adatok legyenek. A helyi építési szabályzatban való rögzítése elengedhetetlen az élhetõ környezet
fenntartása szempontjából.
A városrész szórványosan, decentralizált módon tartalmazza mindazon funkciókat, amelyek
szükségesek a terület társadalmi és gazdasági funkcióinak ellátásához. Az igazgatási funkció hiánya
annak centralizált kezelésébõl adódik. Ez általánosságban jellemzõ az ilyen léptékû városokra.
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Déli Ipari szolgáltatói városrész demográfiája
A Déli ipari szolgáltatói városrész statisztikai adatai:

Mutató megnevezése

Déli Ipari Szolgáltatói
Városrész

Kisvárda összesen

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Vitalitási Index
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsõfokú végzettségûek a 25 éves és idõsebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Alacsony Komfort Fokozatú lakások száma
Alacsony komfort fokozatú lakások városi aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya
az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

17 877
19,2
65,9
14,9
1,288590604

3 189
19,0
64,4
16,6
1,144578313

24,4

29,0

14,1

8,8

6 455
11,3
729,415
1

1 139
12,6
143,514
0,196752192

46,8

48,7

17,0

20,0

50,4
36,3
18 153

48,0
39,6
3 291

A városrész lakónépessége 3189 fõ, melybõl 19 % sorolható a 0-14 éves korcsoportba, 16,6 %
sorolható a 60 éves és idõsebb korcsoportba, míg az aktívkorúak aránya 64,4 %. Ezek alapján feltûnõ a
kedvezõ vitalitási index, aminek értéke 1,144, de az idõsek nagyobb részaránya miatt ez elmarad a
városi átlagtól. Szintén alacsony az aktívkorúak részaránya is.
Magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya, hiszen az itt kalkulált 29 %
magasabb a városi átlagnál. Az alacsony képzettségi szintet jelzi a 8.8 %-os arányszám, mely a
felsõfokú végzettséggel rendelkezõk arányát mutatja. A város egészét és a többi városrész hasonló
mutatóit nézve ez a legrosszabb eredmény. A városrész lakásállománya 1139 db, mely a nagyobb
lakáskínálattal rendelkezõ városrészek közé helyezi a Déli Ipari Szolgáltatói Városrészt Kisvárdán. A
teljes lakáskínálat 12,6 %-a realizálódik alacsony komfortfokozatú lakásként, mely 144 lakást és a
Kisvárdán található összes alacsony komfortfokozatú lakásállomány 19 %át jelenti.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya az aktívkorúakon 48,7 %, mely szintén
kedvezõtlenebb a 46,8 %-os városi átlagtól. Ráadásul kiemelkedõen magas ebben a csoportban a
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legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya, mely eléri a 20 %-ot.
A foglalkoztatottak aránya az aktívkorúakon kiugróan alacsony értéket mutat csakúgy, mint a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
A városrész Kisvárda legiparosodottabb területe, ennek megfelelõen õrzi a rendszerváltás elõtt
szemlélet hagyatékát, mely megmutatkozik a kedvezõtlen demográfiai mutatóiban is. Ugyanakkor a
városrész Kisvárda egyik legfontosabb szolgáltatásának az egészségügyi ellátásnak a színhelye.
Déli szolgáltató városrész funkcióellátottsága
Gazdasági funkciók
Piac
Ipartelep
Szálloda
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési, távközlési funkciók
Távolsági autóbusz megállók
Vasútállomás
Postahivatal
Helyi autóbuszjárat
Közüzemi vízhálózat

Száma
1
1
1
4
Száma
3
1
1
1
100%-os
kiépítettségû
Száma
1
Száma
1
1
1
1
1

Közösségi funkciók
Sport infrastruktúra
Humán szolgáltatási funkciók
Gyógyszertár
Járó beteg szakellátás
Kórház
Mentõállomás
Tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális
intézmény
Óvoda
1
Általános iskola
1
A városrész funkcióellátottsága kifejezetten jó. A gazdasági és a humán szolgáltatási funkciók
felülreprezentáltsága adja a városrész egyik legerõsebb profilját. Az egészségügyi ellátó rendszerek
jelenléte térségi jelentõségûvé emelik a városrészt, az ipartelep foglalkoztatási szempontból szintén
térségi jelentõségûvé predesztinálják. A kereskedelmi szálláshelyek jelenléte a turisztikai ágazat is
bekapcsolja a városrészt. Kiemelhetõ továbbá a közlekedési funkciók közül a városrész közvetlen
vasúti kapcsolata és a közösségi közlekedés megállóhelyeinek száma. Jelentõsebb hiányok a
közösségi funkciók terén azonosítható
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Erõsségek:

Gyengeségek:

Egészségügyi szakellátás jelenléte

Barnamezõs területek

Gazdasági szerepkör rendkívül erõs

Környezetszennyezés

Térségi jelentõségû szolgáltatásokat koncentrál

Kedvezõtlen vitalitási index

Humán szolgáltatások jelenléte

Alacsony képzettségi szint

Diverzifikált funkciók

Közterületek rendezetlensége

Szekunder ágazat kibontakozásának helye

Zöldterületek hiánya

Magas vállalkozói sûrûség

Közösségi terek hiánya

Jelentõs a lakosság létszáma

Közösségi kohézió gyengesége

Jó megközelíthetõség

Térségi kapcsolatok és a közlekedésbiztonság

Turisztikai ágazatot kiszolgáló szálláshelyek javítását szolgáló kerékpárutak hiánya
jelenléte
Lehetõségek:

Veszélyek:

Munkahelyteremtés, foglalkoztatás

Közterületi rendezés elmarad, tovább romlik a

elõremozdítása

városkép

Közterületek rendezése

Ipari létesítmények megszûnésével tovább romlik

Térségi

közlekedési

kapcsolatok

kerékpárutak építésével
Vállalkozások

betelepülésének

javítása a foglalkoztatottság
Vállalkozói park fejlesztése elmarad és az ebben
segítése rejlõ lehetõs kiaknázatlan marad

vállalkozói park kialakításával

Barnamezõs területek funkcióváltása elmarad

Szociális intézményrendszer bõvítése

A

Képzési programok indítása

elmarad
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funkcióvesztett

épületek

újrahasznosítása

4. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése
4.1. Szegregátumok területi azonosítása
A KSH 2001-es népszámlálási adataira, valamint 2008-ban készült kérdõíves felmérésre támaszkodó
adatgyûjtés alapján szegregátumként azon egybefüggõ, körülhatárolható területek kerültek
meghatározásra, ahol legalább 50 fõ lakónépességet alapul véve az aktív korúakon belül az alacsony
státuszú lakosok aránya legalább 50 %.
Ez alapján Kisvárdán az alábbi szegregált területek körvonalazódnak:
Szegregátumok

Településrész/akcióterület

Tordai u. 20.

Déli Szolgáltatói városrész

Sorompó u., Rigó Jancsi u., Erzsébet u.Mária u.

Északi kertváros városrész

A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint a Nagymezõdûlõ szegregátumként lett megjelölve. A
2008-ban készült kérdõíves felmérés eredményei azonban azt mutatják, hogy a szegregációs mutató
kritériumai szerint a terület már nem tekinthetõ annak. A lakónépesség száma nem éri el az 50 fõt.
Mivel azonban az itt élõk többsége alacsony státuszú lakos, ezért a terület szociálisan
veszélyeztetettnek minõsül.
A településen található szegregátumokat és a szociálisan veszélyeztetett területet az alábbi térkép
mutatja:
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4.2 A szegregátumok és a szociálisan veszélyeztetett terület általános bemutatása
Tordai u. 20.
Demográfiai adatok, foglalkoztatás helyzete
Lakónépesség száma

60 fõ

Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya

46,7

Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya

53, 3

Lakónépességen belül a 60-x évesek aránya

0

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya az aktív korúakon (15-59

93,8

évesek) belül
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya az aktív korúakon (15-59

96,9

évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és rendszeres munkajövedelemmel

93,8

nem rendelkezõk aránya az aktív korúakon belül
Segélyezettek aránya a lakónépességen belül

50,0*

*(Rendszeres szociális segély, LFT, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás) ez az arány
valószínûsíthetõen magasabb, mivel a lakók gyakran nem tudják pontosan, hogy milyen támogatásban
és hányan részesülnek.
Forrás: 2008-as kérdõíves felmérés adatai
Az adatok alapján a Tordai u. 20. lakosságát jellemzõen a fiatal korcsoport adja, 60 éves, vagy a fölötti
életkorú egyáltalán nem él ebben a tömbben. Az itt élõk majdnem fele kiskorú gyermek, aki a 15
életévét még nem töltötte be. Az aktív korú népesség (15-59 évesek) a lakónépesség 53,3 %-át teszi ki.
A lakók mindegyike roma származású, ebbõl adódóan ez egy etnikailag szegregált terület.
Iskolai végzettség tekintetében a lakók 93,8 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
középiskolai/gimnáziumi érettségije, felsõfokú végzettsége egyetlen lakónak sincs. A képzettségi szint
növelése érdekében a településen a „Lépj egyet elõre” program keretében a jövõben tanfolyamok
indulnak meg, amelyeken lehetõség lesz a 8 általános iskolai végzettség, valamint szakmák
megszerzésére. A programtól az önkormányzat és a képzésekben résztvevõk is azt remélik, hogy a
képzettségi szint emelkedésével, a szaktudás megszerzését követõen a munkavállalás könnyebbé
válik, hiszen a szakképzett munkavállalók nagyobb eséllyel találnak állást.
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Rendszeres munkajövedelemmel mindössze az aktív korúak 3,1%-a rendelkezik. Az itt élõk szociális
segélyekbõl, családi pótlékból, rokkant nyugdíjból, közmunkából származó jövedelembõl, alkalmi
munkákból tartják fenn magukat.
Meglehetõsen rossz anyagi körülmények között, kiszolgáltatott helyzetben élnek, foglalkoztathatóságuk
nehézkes. A jövedelemhiány több problémát is okozhat, mint például a depresszió, önpusztító
magatartásformák, bûnözés. Ami azonban talán a legsúlyosabb, hogy a gyerekek egészséges
fejlõdéséhez szükséges anyagi feltételek a legtöbb családban nem állnak rendelkezésre. A telepszerû
lakókörnyezet és a rossz szociokultúrális háttér komoly lemaradást és szocializációs problémákat
okozhat az óvodában, iskolában.
Lakáskörülmények
A beépítés jellegét tekintve 17 házból álló, sorházi jellegû tömb található ezen a területen. A
beépítettség mértéke teljes, ebbõl adódóan a szegregátum területi növekedése nem lehetséges. A
házak mindegyike önkormányzati tulajdonú szükséglakás. Méretüket tekintve meglehetõsen kicsik,
mindegyik 3 helyiségbõl áll, egy sem rendelkezik fürdõszobával, mindegyikben udvari WC-t használnak.
Közmûvekhez való csatlakozás tekintetében jelentõs lemaradás tapasztalható ezekben a lakásokban.
Mindössze egy olyan lakás van, amelybe semmilyen közmû nincs bevezetve, de a lakások 88,2 %-a
nem rendelkezik vezetékes vízzel, és 64,7 %-a nem rendelkezik vezetékes gázzal. A szennyvízhálózatra egyetlen lakás sincs rácsatlakozva.
A lakások állagát tekintve meglehetõsen leromlott állapotban vannak. A nyílászárók elavultak, a
tetõszerkezet jó néhány helyen felújításra szorul. Mindegyik lakásban jelentkezik a penészedés és a
vizesedés, mint egészségre káros legfõbb problémák. Egy lakás kivételével mindegyikben jelezték a
lakók a rágcsálók (egér és sajnos patkány), valamint bogarak (csótány, hangya) jelenlétét az épületben.
Tekintve azt, hogy ezek szükséglakások, erõsen szegregálódó területen találhatóak, és önkormányzati
tulajdonban vannak, az önkormányzat törekszik arra, hogy ezeket, a felújítás helyett inkább
fokozatosan, megfelelõ idõbeli, és pénzbeli ütemezéssel megszüntesse. Az itt élõket integrált
környezetben önkormányzati bérlakások nyújtásával jobb, komfortosabb, élhetõbb környezetbe segítik.
Ennek érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be szociális bérlakások építésére, és ezek
odaítésénél az itt élõket elõnyben részesítik.
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Infrastrukturális helyzet
A közmûvekhez való hozzáférés biztosított, azonban ezek igénybevétele a szegregátumban nem
jellemzõ, a lakások többsége az áram kivételével nincsen rácsatlakozva. Szennyvíz-hálózat 2006-ban
lett kialakítva az infrastrukturális ellátások teljes körû biztosítása érdekében, a csatlakozás azonban
hiányzik. Ennek valószínûsíthetõen az itt élõk jövedelmi viszonya a legfõbb oka. Sokan még az igen
alacsony bérleti díjat sem képesek, vagy akarják fizetni. Az önkormányzat felé. 12 lakásnál van jelenleg
bérleti díj hátralék nyilvántartva.
Az utca szilárd burkolatú mûúttal, valamint járdával ellátott, ezek minõsége, állapota megfelelõ.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, közlekedési lehetõségek
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település egészére nézve biztosított. Közigazgatási ügyek
intézésére a városközpontban van lehetõség, amely gyalogos, és kerékpáros formában, a
Vásárosnamény felõl érkezõ helyközi buszjárat igénybevételével, valamint személygépkocsi
segítségével érhetõ el. Közoktatási közszolgáltatások tekintetében a település nagyon jól ellátott. A
felsõoktatás kivételével valamennyi szolgáltatástípus elérhetõ a településen.
A helyben elérhetõ közszolgáltatásokat az oktatás tekintetében a Tordai úton található általános iskola
és óvoda biztosítja, egészségügyi vonatkozásban pedig a kistérségi jelentõségû kórház.
A Városi Bölcsõde és Rehabilitációs Napközi Otthon a városközpontban mûködik, és a bölcsõdei
ellátáson túl biztosítja a középsúlyos értelmi- és halmozottan fogyatékos, valamint autista gyermekek és
fiatalok egész napos gondozását, nevelését és képzését.
Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézmények a Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola. Ezek a városközpontban
találhatóak. A gimnázium részt vesz az Arany János Tehetséggondozó programban, amely kifejezetten
a hátrányos helyzetû tanulók továbbtanulását hivatott elõsegíteni. 5 évfolyamban 160 gyerek veszi
igénybe a program nyújtotta lehetõségeket.
Az egészségügyi alapszolgáltatások nyújtását hat felnõtt, négy gyermek háziorvos és hét fogorvos látja
el a településen.
A gyermekek védelmének rendszerében a Kistérségi Szociális Szolgálat intézményi keretei között
biztosítottak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások.
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Oktatási körülmények
Az óvodai ellátás a területen a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Tordai úti tagintézménye által
biztosított. Az óvoda épülete kifejezetten közoktatási céllal épült, ebbõl kifolyólag megfelelõ színvonalon
képes ellátni funkcióját.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek aránya az óvodák
intézményegységeiben (2008)
Intézményegység

Összlétszá

Össz..-bõl

m

HH

Csillag-köz

%

Össz.-bõl

%

HHH

128

42

32,8

11

8,5

Tompos

82

31

37,8

16

19,5

Várday

87

16

18,3

7

8,0

Móricz

60

10

16,6

4

6,6

Magyar

78

28

35,8

19

24,3

Zrínyi

76

30

39,4

9

11,8

Császy

67

7

10,4

1

1,4

Tordai

59

38

64,4

24

40,6

105

16

15,2

2

1,9

30

1

3,3

0

0

Szent L. Egyházi
Jéke

Forrás: Kisvárda Város Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzetelemzése
2008.
A 697 Kisvárdán lakó óvodás korú gyermek 31,2 %-a hátrányos helyzetû, a halmozottan hátrányos
helyzetûek aránya 13,3 %. Az óvodai népesség 6 %-a más településrõl jár be, közlekedésüket döntõen
a szülõk oldják meg.
Számottevõ az eltérés az egyes tagintézmények között a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek arányát tekintve. A jelenség hátterében elsõsorban az adott intézményhez tartozó
felvételi körzet szociokulturális viszonyai állnak. Kiemelkedõen magas a halmozottan hátrányos
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helyzetû gyerekek aránya a városrészben található Tordai úti részlegben, valamint a Tompos úti, és a
Magyar úti tagintézményekben.
Az óvodába be nem íratott óvodás korú gyermekek száma a településen 65 fõ. Az óvoda igen nagy
jelentõséggel bír a korai szocializáció, valamint az iskolai nevelésre való felkészítés tekintetében, ezért
a be nem íratott gyermekek szüleinek elérése, tájékoztatása az óvodai nevelés fontosságáról, nagyon
nagy jelentõségû.
Az alapfokú oktatás funkcióját a Teichman Vilmos Általános Iskola látja el a területen. Az iskola épülete
az esetenként megvalósult felújítások ellenére rekonstrukcióra szorul. Az önkormányzat idén önerõbõl
kívánja az iskola tetõszigetelését megoldani. A további fejlesztéseket (nyílászárók cseréje, vizesblokkok
felújítása) pedig pályázati forrásból valósítják meg a jövõben.
A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek arányát nézve az intézmények között jelentõs eltérések
vannak. A Teichman Vilmos Általános Iskolában 55 % a HH-s és 30% a HHH-s tanulók aránya, ami
sokkal magasabb a többi iskolához képest.
A HHH-s gyerekek száma nem teljes, hiszen nem minden szülõ nyilatkozott iskolai végzettségérõl.
Ebbõl kifolyólag a HHH-s gyerekek számának pontosítása után valószínûsíthetõ, hogy az intézményben
még magasabb lesz az arányuk.
Az évfolyamismétlõk aránya a Teichman Vilmos Általános iskolában a 2003/2004 és 2006/2007. tanév
között csökkent, viszont a magántanulók száma, valamint a 250 óránál többet hiányzók aránya nõtt.
Az elmúlt három tanév viszonylatában - a szakkörök kivételével – valamennyi tanórán kívüli foglalkozási
formában csökkent az érintett tanulónépesség, ezen belül a hátrányos helyzetû gyerekek részvételi
aránya. Meghatározó jelentõségû (negatív elõjellel) a napközis foglalkozások szûkítése. Ennek
hátterében elsõsorban finanszírozási problémák állnak.
A település önkormányzatának nagy hangsúlyt kell fektetnie a HH-s, HHH-s tanulói létszám
aránytalanságainak megszüntetésére, az integrált oktatás biztosítására. Emellett fontos feladat az
évfolyamismétlések arányának további csökkentése, a lemorzsólódás kockázatában érintett tanulók
mentorálása, felzárkóztatása, a tanórákon kívüli foglalkozások népszerûsítése, és a tanulói létszám
növelése ezeken a foglalkozásokon, fõként a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esetében.
Az aktív korúak iskolai végzettségének növelése érdekében a település csatlakozott a Mátészalkán
található Térségi Integrált Szakképzõ Központhoz, amely a gazdasági igényekkel még inkább
összehangolt képzést tud biztosítani. E mellett a Munkaügyi Központ támogatásával 2 fõ cigány
kisebbségi referenst alkalmaznak a településen, akik feladata a roma lakossággal való folyamatos
kapcsolattartás, a romák iskoláztatásának megszervezése, a képzéseken való részvétel ösztönzése.
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Fennálló problémák
1. Lakókörülményeket érintõ problémák:
Infrastrukturális hiányosságok:
• vízvezeték- hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• elektromos hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• gázvezeték – hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• szennyvíz-csatorna hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
Egészségre káros problémák a lakóépületekben:
• penészedés
• vizesedés
• rágcsálók, bogarak jelenléte
Lakóépületek állagbeli problémái:
• lakóépületek tetõszerkezeti problémája
• épületek homlokzatának leromlott állaga
• elavult nyílászárók
2. Oktatást érintõ problémák:
•

óvodába be nem íratott gyermekek

•

HH-s és HHH-s tanulói létszám aránytalanságai

•

lemorzsolódás kockázata

•

magántanulók számának növekedése,

•

250 óránál többet hiányzók számának növekedése

•

tanórán kívüli foglalkozásokon résztvevõk számának csökkenése

•

iskola épületének állagbeli problémái

• aktív korúak alacsony iskolai végzettsége
• az itt élõk iskolai végzettsége nincs összhangban a gazdasági igényekkel
3. Munkanélküliség problémája:
• munkanélküliek magas aránya
• nincs megfelelõ információ az alacsony iskolázottságúakat foglalkoztatni képes
vállalkozásokról (számuk, munkaerõ keresletük…stb.)
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Sorompó u., Rigó Jancsi u., Erzsébet u., Mária. u.
Demográfiai adatok, foglalkoztatás helyzete
Lakónépesség száma

594 fõ*

Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya

45,1

Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya

52,6

Lakónépességen belül a 60-x évesek aránya

2,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya az aktív korúakon (15-59

96,1

évesek) belül
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya az aktív korúakon (15-59

84,4

évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és rendszeres munkajövedelemmel

83,1

nem rendelkezõk aránya az aktív korúakon belül
Segélyezettek aránya a lakónépességen belül

43,3**

* népességnyilvántartó adatai alapján
**(Rendszeres szociális segély, LFT, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás) ez az arány
valószínûsíthetõen magasabb, mivel a lakók gyakran nem tudják pontosan, hogy milyen támogatásban
és hányan részesülnek.
Forrás: 2008-as kérdõíves felmérés adatai
A szegregátumban jelentõs a 14 év alatti gyermekek aránya, a lakónépesség majdnem felét alkotják. Ez
sok esetben sajnos annak tudható be, hogy rendszeres jövedelem hiányában a gyermekek után járó
juttatásokból tartják fenn magukat a családok, és így körükben a gyermekvállalások száma magasabb.
A családokban átlagosan 3 gyermeket nevelnek, de 17 %-uknál 4-nél több gyermek van. Az idõskorúak
aránya itt is elenyészõ.
Iskolai végzettség tekintetében, bár nem sokkal, de ebben a szegregátumban magasabb a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya. Az aktív korú népesség fennmaradó része
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik.
Az itt élõk nagy többsége nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Állami és önkormányzati
támogatásokból, a gyerekek után járó támogatásokból tartják fenn magukat. Ilyen körülmények között
nem ritkák a deviáns magatartásformák (alkoholizmus, öngyilkosság…stb.), illetve a megélhetési
bûnözés, fõként a lopásos bûncselekmények.
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E helyzet javítása több szempontból is fontos, de a gyermekek egészséges fejlõdése, sikeres iskolai
elõmenetele, és továbbtanulása szempontjából méginkább. Ha a helyzet nem változik, sajnos a
szegénység újratermelõdésével, a szegény és elszegényedõ rétegek növekedésével, az iskolai
lemaradások, és aluliskolázottság továbbgyûrûzésével kell számolni. Ennek megállítása, az itt élõk
életfeltételeinek javítása a település és a lakosság közös érdeke. A település ennek érdekében a
jövõben bekapcsolódik a „Biztos kezdet” programba, melynek segítségével célzottabb, speciálisabb
odafigyelésben, gondozásban részesítik a szegregátumokban élõ 0-6 éves korosztályt.
Lakáskörülmények
A területen található házak többsége kertes, családi, kisebbik részük sorházi jellegû ház. A lakások
tulajdonviszonya rendezett, 80%-a saját tulajdonú, fennmaradó részük önkormányzati bérlakás. A
beépítettség mértéke majdnem teljes, hiszen elenyészõ azon telkek száma, amelyek üresen állnak.
Közmûvekkel való ellátottságot nézve 4 olyan lakás van, amelybe semmilyen közmû nincs bevezetve. A
lakások 45 %-a nem rendelkezik vezetékes vízzel, és 86,7%-a gázzal. Szennyvíz hálózat nem kiépített
a területen, az itt élõk szennyvízdelítõ aknák segítségével oldják meg a szennyvízelvezetést. A lakások
állagát tekintve a terület nagyon változatos képet mutat, hiszen a meglehetõsen leromlott állapotútól az
új építésûig mindenféle található itt. Az önkormányzati szükséglakások közül a területen az elmúlt 3
évben 8 db lett felújítva önkormányzati költségvetésbõl. Ennek keretében nyílászárót cseréltek,
homlokzati felújítást hajtottak végre és a belsõ terek felújítása történt meg. Az önkormányzat fontos
feladata saját tulajdonának állag és értékmegóvása, ebbõl adódóan az önkormányzati bérlakások,
illetve szükséglakások felújítása minden évben szerepel a település költségvetésében.
A lakások 73,3 %-ában elõfordul valamilyen egészségre káros probléma (penészedés, vizesedés,
lakóépület süllyedése…stb.), 53,3 %-uknál halmozottan, legalább 3-4 probléma jelentkezik. Rágcsáló
jelenlétét az épületben a lakások 45%-ánál jelezték.
A lakásokban található egészségre káros problémák megszüntetése, a lakások állagának javítása
érdekében az önkormányzat pénzügyi alapot hoz létre. Célzottan a szegregátumokban biztosítanak
anyagi támogatást az egészségre káros problémák megszüntetése, a lakások állagának javítása
érdekében, illetve kérelem alapján a településen erre rászoruló családok részére. E mellett a
rágcsálóirtást rövid távon az egész településen megvalósítják azáltal, hogy az ehhez szükséges
eszközöket az önkormányzat biztosítja.
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Infrastrukturális helyzet
A közmûvekkel való ellátottság tekintetében hiányosságok tapasztalhatóak ezeken a területeken. A víz,
gáz, elektromos áram biztosított, de az itt élõk igen nagy százaléka vagy nem tud, vagy nem akar élni a
lehetõséggel, nagyon sokan nincsenek a közmûvekre rácsatlakozva.
A szennyvíz-csatorna hálózat nincs kiépítve, ennek kiépítése a település jövõbeni célja. Ennek
érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP 1.2.0 kiírásra, sikeres pályázat esetén a
szennyvíz-hálózat pályázati forrásból kiépítésre kerülne. Az infrastrukturális beruházás révén
komfortosabb, élhetõbb lakókörnyezet alakulhatna ki, amellett az érintett területek felemelkedését, a
lakóingatlanok értékének növekedését eredményezhetik, fõként ha a közmûvekhez való csatlakozás is
megvalósul.
A közmûvekhez való csatlakozást az által kívánják elõsegíteni, hogy részletekben, hosszú távon
visszatérítendõ támogatás nyújtanak azok számára, akik a közmûbekötést követõen a havi számlákat
képesek rendezni, de a csatlakozás költségeit egy összegben nem tudják felvállalni.
Szilárd burkolatú mûút a Sorompó út végének kivételével valamennyi utcán biztosított. Járda azonban
csak a Mária utcán van kiépítve.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, közlekedési lehetõségek
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település egészére nézve biztosított. Közigazgatási ügyek
intézésére a városközpontban van lehetõség. A településen a távolságok nem túl nagyok, ebbõl
adódóan a közszolgáltatások gyalogos, és kerékpáros formában, illetve személygépkocsi segítségével
megtehetõek. Emellett helyközi buszjáratok igénybevételére is van lehetõség, ez azonban nem igazán
jellemzõ a szegregátumban élõkre.
A közoktatási közszolgáltatásokat a területen a Magyar úti Óvoda, a Vári Emil Társulási Általános
Iskola, a társulási iskola Várdai István tagintézménye és a Mátyás király úti tagintézmény biztosítják. A
település egész területén iskolabusz biztosítja az oktatási intézmények elérését.
Öregek Napközi Otthona mûködik nem messze a szegregátumtól, amely az idõsek nappali ellátását és
étkeztetését biztosítja.
Oktatási körülmények
Az óvodai ellátást a területen a Csillag-közi Központi társulási Óvoda Magyar úti tagintézménye
biztosítja, amely a Keleti kertvárosi részben található. A óvoda gyermeklétszáma 78 fõ, melynek 35,8 %
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hátrányos helyzetû, 24,3 %-a halmozottan hátrányos helyzetû. A többi óvodához viszonyítva a Tordai
úti tagintézmény mellett ez a másik, amelyben igen magas a HH-s és HHH-s gyermekek aránya.
Az óvodába be nem íratott óvodás korú gyermekek száma a településen 65 fõ, ezek egy része érintheti
a szegregátumban élõ óvodás korú gyerekeket. Itt is fontos feladat a szülõk tájékoztatása az óvodai
nevelés fontosságáról, illetve a szülõk ösztönzése óvodás korú gyermekeik óvodába íratására.
Az óvoda épülete kifejezetten közoktatási céllal épült.
Az alapfokú oktatást ezen a területen a Vári Emil Társulási Általános Iskola, a társulási iskola Várdai
István tagintézménye, valamint a Mátyás király úti tagintézmény biztosítja.
intézmény neve

gyermek-, tanulólétszám az intézményben
Összesen

HH/HHH

SNI

Vári Emil Általános Iskola

587

147/28

14

Várdai István Általános Iskola

336

149/37

2

98/21

129

Mátyás Király Úti Általános Iskola 129

A településen mûködõ iskolák között a HH-s és HHH-s gyermekek számát tekintve aránytalanságok
tapasztalhatóak. Valószínûsíthetõ hogy a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek pontosabb
feltérképezése után ez az aránytalanság még inkább fokozódik.
A Mátyás király úti tagintézménybe csak speciális nevelési igényû tanulók járnak. Az iskola helyzete a
beiskolázási területet illetõen eltér a többi iskolától, hiszen a teljes kistérségbõl fogadja az SNI-s
gyerekeket. Megállapítható, hogy az „együtt nevelés” nem valósul meg a településen. Ezen a területen
egyrészt a tanulók érdekében, másrészt a törvényi elõírásokból adódóan is változtatások megtétele
szükséges. A közoktatási esélyegyenlõségi terv kidolgozása mindenképpen szükséges feladat, ez a
településen folyamatban van. A tervben mindenképpen kell, hogy szerepeljenek olyan intézkedések,
amelyek az együtt nevelést célozzák meg, és ami által a HHH-s gyerekek számának pontosítása után a
törvényben elõírt 25%-os eltérési szabály továbbra is érvényesíthetõ lesz.
Az évfolyamismétlõk aránya a Mátyás király úti tagintézményben meghaladja az országos átlagot, és a
250 óránál többet hiányzók aránya is magas.
Az Vári Emil Társulási Általános Iskola székhelye teljes rekonstrukcióra szorul. A település az iskola
komplett felújítása érdekében pályázatot nyújtott be az ÉAOP 4.1.1/2F. kiírásra közel 300 MFt
összegre. Az önkormányzat 30 MFt önerõt biztosít a beruházás megvalósulásához. A projekt keretében
a nyílászárók cseréje, a konyha rekonstrukciója, a fûtés és a vizesblokk korszerûsítése, valamint a
homlokzat szigetelése történne meg. Sajnos a településnek nincs anyagi lehetõsége, hogy a tervezett
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fejlesztéseket teljes egészében önerõbõl megvalósítsa, ebbõl adódóan, ha a pályázat nem kap kedvezõ
elbírálást, az önkormányzat újabb pályázatok beadásával próbálkozik.
Fennálló problémák
1. Lakókörülményeket érintõ problémák:
Infrastrukturális hiányosságok:
• vízvezeték- hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• elektromos hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• gázvezeték – hálózatra való rákapcsolódás nem teljes
• szennyvíz-csatorna hálózat nincs kiépítve
• szilárd burkolatú mûút hiánya a Sorompó utcán
• járda hiánya
Egészségre káros problémák a lakóépületekben:
• penészedés
• vizesedés
• rágcsálók jelenléte
Lakóépületek állagbeli problémái:
• lakóépületek tetõszerkezeti problémája
• épületek homlokzatának leromlott állaga
• elavult nyílászárók
2. Oktatást érintõ problémák:
•

óvodába be nem íratott gyermekek

•

HH-s és HHH-s tanulói, gyereklétszám aránytalanságai az óvodában és az

iskolában
•

Lemorzsolódás magas aránya a Mátyás király úti tagintézményben

•

250 óránál többet hiányzók száma magas a Mátyás király úti tagintézményben

•

iskola épületének állagbeli problémái

• aktív korúak alacsony iskolai végzettsége
• az itt élõk iskolai végzettsége nincs összhangban a gazdasági igényekkel
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3. Munkanélküliség problémája:
• munkanélküliek magas aránya
• nincs megfelelõ információ az alacsony iskolázottságúakat foglalkoztatni képes
vállalkozásokról (számuk, munkaerõ keresletük…stb.)
Nagymezõdülõ
A szociálisan veszélyeztetett családok száma 6, összesen 26 ember. Egy ember kivételével (aki
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik) az aktív korúak (15-59 évesek) mindegyike legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, egyik sem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A
lakók fele saját tulajdonú ingatlanban, fele albérletben él, kertes, családi házas környezetben. Az
infrastruktúrával való ellátottság ezekben a lakásokban meglehetõsen hiányos, mivel az áram
kivételével más közmû egyik házba sincs bekötve. A lakások átlagosan 3 helyiségbõl állnak, és
fürdõszoba 2 házban van kialakítva. Az ivóvíz, gázvezeték hálózat kiépített, a szennyvíz elvezetõ
rendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Az utak szilárd burkolatú mûúttal
ellátottak.
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5. Funkcióellátottság
Az alábbi táblázatban Kisvárda funkcióellátottságát mutatjuk be a városfejlesztési kézikönyv szerinti
tematika alapján, összefoglalva, hogy gazdasági, közlekedési, távközlési, közösségi, állami,
igazgatási, hatósági, humán szolgáltatási funkciók közül, melyek és mekkora létszámban mûködnek
a településen.
Gazdasági funkciók
Piac
Bankok száma
Pénzügyi szolgáltatók száma
Szolgáltató központ
Kereskedelmi központ
Ipartelep
Ipari park
Logisztikai központ
Innovációs központ
Irodaházak
Panzió
Szálloda
Vendéglátó egységek száma
Közlekedési, távközlési funkciók
Vasútállomás
Postahivatal
Helyi autóbuszjárat
Tömegközlekedés
Benzinkút
Taxi
Közüzemi vízhálózat
Közösségi funkciók
Önkormányzati közmûvelõdési könyvtár
Mûvelõdési ház
Kulturális központ
Színház
Mozi
Muzeális intézmény
Sport infrastruktúra
Szabadidõcsarnok
Szabadtéri szabadidõ központ
Uszoda
Strand
Rendezvény csarnok
Állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási funkciók
Önkormányzat
Okmányiroda
Területi hatósági intézmények
Rendõrség
Bíróság
Ügyészség
Börtön
Igazságügyi szolgáltatás
Tûzoltóság
Polgárõrség
Humán szolgáltatási funkciók
Körzeti orvosi (háziorvosi) székhely
Gyógyszertár
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Száma
2
8
5
1
2
1
136
Száma
2
2
1
3
10
100%-ban
kiépített
Száma
1
1
1
1
5
1
1
1
Száma
1
1
1
1
1
1
1
1
Száma
1
7

Központi körzeti (háziorvosi) ügyelet
Fogászati szakrendelés
Kórház
Mentõállomás
Tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézmény
Idõskorúak otthona
Nappali ellátást nyújtó idõsek klubja
Bölcsõde
Óvoda
Általános iskola
Középiskola
Felsõoktatási intézmény
Kutató intézet

12
6
1
1
1
1
2
1
2
5
4
-

Mint látható Kisvárda kifejezetten magas fokú funkcióellátottsággal rendelkezik, azonban több területen
hiányok azonosíthatóak. A legnagyobb funkció hiányok a gazdasági területen mutatkoznak, illetve a
közösségi funkció terén is megfigyelhetünk hiányokat. Ezeken a területeken a legindokoltabb a funkció
bõvítés, mint város rehabilitációs eszköz.
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6. Stratégia
Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszerét egy stratégiai célpiramis keretében
foglaltuk össze, amely tartalmazza a város hosszú távú, tematikus és város rész szintû célkitûzéseit,
illetve ezek egymásra épülését és a célok elérését segítõ tényezõket. A városfejlesztésének
célrendszerét egy stratégiai célpiramisba foglaltuk össze, amelybõl egyértelmûen levezethetõek, hogy a
városrész szintû célok, hogyan járulnak hozzá a tematikus célokhoz, amelyek meghatározzák a város
hosszú távú célkitûzéseit. A célokat a helyzetelemzés során feltárt problémák alapján határoztuk meg,
mind a város egésze és a városrészek esetében egyaránt. A stratégiai célpiramis elkészítésében
meghatározó jelentõségûek voltak a SWOT analízisek eredményei, amelyek elsõsorban a
gyengeségekre és a lehetõségekre hívták fel a figyelmet. Továbbá, a stratégia meghatározásában a
település életében legfontosabb fejlesztési dokumentumok stratégiáját is figyelembe vettük, kiemelt
figyelmet szenteltünk az illeszkedés vizsgálatára az egyes prioritások meghatározásakor, amely
lehetõvé teszi, hogy a fejlesztési elképzelések (közép/hosszú távú) ne keresztezzék egymást, hanem
egymást

kiegészítve

segítség

az
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átfogó

célkitûzések

elérését.

Átfogó stratégiai cél és stratégiai programok
Kisvárda az Észak-alföldi Régió határ-menti területeinek gazdaságát támogató, nagy vonzáskörzettel rendelkezõ térségi, kereskedelmi és szolgáltató
központ, mely újrafogalmazza a vidéki élet fogalmát életminõség és élhetõség tekintetében.
Demográfiai folyamatok
optimalizálása

Város és vonzáskörzetének
lakosságszámának növelése a
migrációs folyamatok optimalizálásával

Gazdaságfejlesztés

Városi életminõség javítása

Városi arculat javítása

Területi célok

A szolgáltatásokra, kereskedelemre és
turizmusra épülõ dinamikus gazdaság
kialakítása

Jövedelmi viszonyok javítása, szociális
problémák kezelése

Településkép, közterületi minõség
javítása, települési karakter erõsítése,
imázsteremtés

Város és vidék harmonikus fejõdése

Lakossági komfortérzet javítása
Logisztikai potenciál erõsítése
Rekreációs lehetõségek bõvítése

A vonzáskörzethez tartozó települések
közötti együttmûködés fejlesztése

Az épített értékek védelme és
hasznosítása

A város térségi szerepének erõsítése

Természeti értékek védelme

Kistérségi szerepkör erõsítése

Versenyképesség javítása
Népességmegtartó képesség javítása
Foglalkoztatási szint javítása

Pénzügyi, szolgáltatási, kereskedelmi
ellátó rendszerek fejlesztése
Közösségi kohézió erõsítése

Tematikus célok
Funkcióellátottság
javítása

Szociális problémák
enyhítése
Lakótelepek minõségi
fejlesztése

Városi funkciók
bõvítése

Szegregáció csökkentése

Gazdasági funkciók
bõvítése
Közszféra
funkcióinak bõvítése

Gazdaságfejlesztés
feltételrendszerének javítása
Gazdaságot kiszolgáló üzleti és
mûszaki infrastruktúra fejlesztése
Kereskedelmi, üzleti és pénzügyi
infrastruktúra fejlesztése

Turisztikai potenciál erõsítése
Turisztikai attrakciók bõvítése és
a meglévõk minõségi fejlesztése
Szálláshelykínálat minõségi
javítása

Esélyegyenlõség biztosítása

Közösségi funkciók
bõvítése

Humán infrastruktúra
fejlesztése

Közösségfejlesztés

Közúthálózat fejlesztése

Oktatás-nevelési intézmények
fejlesztése

Közösségfejlesztési folyamatok
generálása

Természeti értékek megóvása

Egészségügyi ellátórendszerek
fejlesztése

Identitástudat erõsítése

Környezetvédelmi beruházások

Civil szervezetek mûködési
feltételeinek javítása

Alternatív energiaforrások
kiaknázása

Közösségi terek fejlesztése

Környezeti károk mérséklése

Rekreáció feltételrendszerének
javítása

A lakosság környezeti
magatartásformálása

Kommunikációs rendszerek
javítása

Vállalkozói környezet javítása
Vállalkozói sûrûség növelése

Szociális ellátórendszerek
fejlesztése

Turizmust kiszolgáló egyéb
szolgáltatások és infrastruktúra
fejlesztése

Információs társadalom
kibontakozásának segítése

Környezet és természet
védelem

Városkép minõségi javítása
A város épített környezetének
átalakítása, minõségi
fejlesztése

Közmûhálózatok fejlesztése

Vendéglátás minõségi javítása
Hátrányos helyzetû csoportok
leszakadásának megállítása,
felzárkóztatása

Mûszaki infrastruktúra
fejlesztése

Kulturális és közmûvelõdési
intézmények minõségi fejlesztése

Turisztikai célú marketing
kommunikáció

Egységes városi arculat
létrehozása
Közterületek rehabilitációja

Sport, rekreációs és szabadidõs
infrastruktúra fejlesztése

Versenyképes tudás

Védelem alatt álló épületek
fejlesztése

Városszerkezeti problémák
kezelése

Területi szinergia
érvényesítése
A vonzáskörzet
funkcióellátottságának
javítása
Térségi jelentõségû
intézmények minõségi
fejlesztése
Térségi kapcsolatrendszer
fejlesztése
A vonzáskörzet
foglalkoztatási szerkezetének
javítása

Foglalkoztatási szerkezet javítása

Városrész szintû célkitûzések

Városközpont városrész

Nyugati kertváros városrész

Északi kertváros

Kiemelt szolgáltatói városrész

Keleti kertváros városrész

Déli ipari szolgáltatói városrész

A városrész egységes arculatának kialakítása

Élhetõbb, nyugodt lakóövezet megteremtése

Képzési programok indítása

Turisztikai attrakciók minõségi fejlesztése

Közlekedésterhelés csökkentése

Barnamezõs területek funkcióváltása

Közterületeinek rendezése

A városrész minõségi javítása

Lakásállomány minõségi javítása

Mûemléki környezet javítása

Közlekedésfejlesztés

Közlekedésfejlesztés

Zöldfelületek bõvítése

Közterületek rendezése

Szociális bérlakások építése

Mûemlék felújítás

Kereskedelmi alközponti szerepkör kialakulásának
segítése

Térségi közlekedési kapcsolatok javítása

Mûemléki környezetek rekonstrukciója

Alacsony státuszú lakótelepek rehabilitációja

Rekreációs létesítmények minõségi fejlesztése

Zöldfelületek növelése

Helyi védettség alatt álló épületek fejlesztése

Közlekedésterhelés csökkentése

Közszféra intézményeinek fejlesztése

Közösségfejlesztõ programok indítása

Zöldfelületek bõvítése, közterületek rendezése

Kulturális és közmûvelõdési centrumprofil erõsítése

Vállalkozói aktivitás és sûrûség növelése
Vállalkozások betelepülésének ösztönzése

Közterületek rendezése
Közterületek rendezése

Közösségfejlesztõ programok indítása

Gazdasági funkciók bõvítése, vállalkozói környezet
javítása

Gazdasági környezet javítása
Szegregáció csökkentése

Ifjúsági programok indítása

Szociális szolgáltatások erõsítése a városrész
korszerkezetének figyelembevételével

Közösségfejlesztõ programok indítása
Közlekedés terhelés csökkentése

Egészségügyi intézmények fejlesztése
Foglalkoztatási programok

Közoktatás infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztése: Oktatás-nevelési intézmények fejlesztése

A városrész közlekedésének fejlesztése
A lakosság betelepülésének segítése

Környezeti szennyezés csökkentése, környezetvédelmi
beruházások generálása

Közlekedési kapcsolatok javítása
Szociális közszolgáltatások minõségi fejlesztése

Marketingkommunikáció (befektetõk betelepülésének
segítése érdekében)

Szociális programok

Egészségügyi alapellátás minõségi fejlesztése

Bûnmegelõzési programok

Szolgáltatói és bevásárlói környezet javítása

Foglalkoztatási programok

A városrész közlekedésének fejlesztése
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6.1 A város hosszú távú jövõképe
A város stratégiai elemzése eredményeként, Kisvárda településfejlesztési koncepciójának
összhangjával a következõ átfogó város stratégia megvalósítása célravezetõ, mely összhangban van a
város továbbfejlesztésének eddigi irányvonalaival csakúgy, mint a regionális fejlesztési koncepcióban
említett irányvonalakkal.
„Az Észak-alföldi Régió határ-menti területeinek gazdaságát támogató, nagy vonzáskörzettel
rendelkezõ térségi, kereskedelmi és szolgáltató központ, mely újrafogalmazza a vidéki élet fogalmát
életminõség és élhetõség tekintetében”
Ebben az átfogó célban világosan megjelenik egy erõs térszervezõ képességû kereskedelmi és
szolgáltató központ, mely elsõsorban a Záhonyi Kistérség logisztikai és ipari fejlesztése nyomán
megjelenõ kereskedelmi- és szolgáltatás-igényt hivatott kielégíteni. Így a környezõ kistérségek eltérõ
irányú fejlesztése okán kialakuló kistérségi specializáció Kisvárda és Térsége esetében a nagy
hozzáadott értékû szolgáltató ágazatra való fókuszálásban jelenik meg.

A város jövõképét meghatározó prioritások és kapcsolódó alintézkedések a következõk
I. prioritás: Demográfiai folyamatok javítása
Célkategória: Demográfia
Alintézkedések
Város és vonzáskörzetének lakosságszámának növelése a migrációs folyamatok optimalizálásával
Népességmegtartó képesség javítása

II. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Célkategória: Gazdaság
Alintézkedések
A szolgáltatásokra, kereskedelemre és turizmusra épülõ dinamikus gazdaság kialakítása
Logisztikai potenciál erõsítése
Versenyképesség javítása
Foglalkoztatási szint javítása

III. prioritás: Városi életminõség javítása
Célkategória: Lakossági komfortérzet
Alintézkedések
Jövedelmi viszonyok javítása
Sszociális problémák kezelése
Humán infrastruktúra fejlesztése
Rekreációs lehetõségek bõvítése
Pénzügyi, szolgáltatási, kereskedelmi ellátó rendszerek fejlesztése
Közösségi kohézió erõsítése

IV. prioritás: Városi arculat javítása
Célkategória: Településkép
Alintézkedések
Településkép, közterületi minõség javítása, települési karakter erõsítése, imázsteremtés
Az épített értékek védelme és hasznosítása
Természeti értékek védelme

V. prioritás: Területi célok
Célterület: Településhierarchiában betöltött szerepkör
Alintézkedések
Város és vidék harmonikus fejõdése
A vonzáskörzethez tartozó települések közötti együttmûködés fejlesztése
A város térségi szerepének erõsítése
Kistérségi szerepkör erõsítése
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6.2 Tematikus célok
A tematikus célok azokat a középtávon 7-8 év alatt megvalósítható célkitûzéseket tartalmazzák,
amelyek az Integrált Városfejlesztési Stratégia legfõbb célkitûzései települési szinten. A tematikus célok
a város hosszútáv célkitûzéseinek megteremtésében segítenek.

I. prioritás: Kisvárda funkcióellátottságának javítása
A cél elérését szolgáló tényezõk:
§

Városi funkciók bõvítése

§

Gazdasági funkciók bõvítése

§

Közszféra funkcióinak bõvítése

§

Közösségi funkciók bõvítése

A prioritás a város szolgáltatásellátottságának javítását célozza, vagyis azokat a területeket, amelyeken
funkcióbõvítést szeretne végrehajtani. A város rehabilitációs programok egyik nagy csoportja ennek a
célkitûzésnek az elérését célozza. A funkcióbõvítése települési és városrészi szinten is releváns
prioritás.

II. prioritás: Szociális problémák enyhítése
Cél elérését szolgáló tényezõk:
§

Lakótelepek minõségi fejlesztése

§

Szegregáció csökkentése

§

Hátrányos helyzetû csoportok leszakadásának megállítása, felzárkóztatása

§

Esélyegyenlõség biztosítása

A város rehabilitációs folyamatok másik nagy szegmense a szociális város rehabilitáció, amely
lehetõséget nyújt a szociális problémák, válságjegyek kezelésére. A szociális város rehabilitáció
eszköze a fent megjelölt célok elérésének. A horizontális politika esélyegyenlõségi prioritása, ebben a
célkitûzésbe épül be, amely természetesen az egész stratégiát áthatja.
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III. prioritás: Gazdaságfejlesztés feltételrendszerének javítása
A cél elérését szolgáló tényezõk:
§

Gazdaságot kiszolgáló üzleti és mûszaki infrastruktúra fejlesztése

§

Kereskedelmi, üzleti és pénzügyi infrastruktúra fejlesztése

§

Vállalkozói környezet javítása

§

Vállalkozói sûrûség növelése

§

Információs társadalom kibontakozásának segítése

§

Versenyképes tudás

A Magyarországon jelenleg általánosnak tekinthetõ magas munkanélküliségre a szolgáltató és
kereskedelmi ágazatban kell keresni a megoldást, ebbõl eredõen szolgáltatás-fejlesztésnek
mindenképp prioritást kell kapnia. Az iparfejlesztés (eszköz) szintén jelentõs mértékben járul hozzá a
célok megvalósításához. Eszközök: az infrastrukturális beavatkozások mellett a vállalkozások
betelepülésének ösztönzése marketingkommunikációs eszközökkel alapja lehet a célrendszer
megvalósításának eszközrendszerében. A prioritás megvalósításának eredményeként a vállalkozások
számának növekedése, a lakosság szakképzettségének javulása prognosztizálható.

IV. prioritás: Turisztikai potenciál erõsítése
A cél elérését szolgáló tényezõk:
§

Turisztikai attrakciók bõvítése és a meglévõk minõségi fejlesztése

§

Szálláshelykínálat minõségi javítása

§

Vendéglátás minõségi javítása

§

Turizmust kiszolgáló egyéb szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése

§

Turisztikai célú marketing kommunikáció

A turisztikai potenciál erõsítése, bár a gazdaságfejlesztés eszköze, külön tematikus célként jelenik meg,
mivel Kisvárda gazdaságfejlesztésében meghatározó szegmens lehet, amely indokolja, külön tematikus
célként kezelését. A prioritás széleskörû partnerségen alapul, amelyben az önkormányzat mellett részt
vesznek a vendéglátó egységek tulajdonosai és a szálláshely szolgáltatók. A turizmust kiszolgáló
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infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés hangsúlyos szerepet kap az attrakciófejlesztés mellett, amely
lehetõvé teszi, hogy komplex turisztikai termékfejlesztés valósuljon meg.

V. prioritás: Mûszaki infrastruktúra fejlesztése
A cél elérését szolgáló tényezõk
§

Közúthálózat fejlesztése

§

Közmûhálózatok fejlesztése

§

Kommunikációs rendszerek javítása

Kisvárda vonalas infrastruktúrájának kiépítettsége bizonyos területeken optimális, de vannak területek,
ahol komoly hiányok mutatkoznak. Elsõsorban a közúthálózat fejlesztése szükséges. A kommunikációs
rendszerek, hálózatok javítása elsõsorban az internet elérhetõség kiterjesztését jelenti, amely az
információs társadalom alapfeltételeinek megteremtésében játszik szerepet. A prioritás az életminõség
és a gazdaságfejlesztési célkitûzések megvalósítását egyaránt segíti.

VI. prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése
A cél elérését szolgáló tényezõk
§

Oktatás-nevelési intézmények fejlesztése

§

Egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése

§

Szociális ellátórendszerek fejlesztése

§

Kulturális és közmûvelõdési intézmények minõségi fejlesztése

§

Sport, rekreációs és szabadidõs infrastruktúra fejlesztése

A humán infrastruktúrafejlesztés azon közszolgáltatások rendszerének minõségi javítását célozza,
amelyek meghatározzák az életminõség és a lakossági komfortérzet feltételrendszerét, de jelentõs
hatással bír a térségi szerepkör erõsítésére és a vonzáskörzet szolgáltatásellátottságára. A lakossági
ellátás szempontjából a legfontosabb terület és az önkormányzat ezen a területen rendelkezik a
legnagyobb döntési súllyal és direkt beavatkozásokkal ez a terület fejleszthetõ leggyorsabban.
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VII. prioritás Közösségfejlesztés
A cél elérését szolgáló tényezõk
§

Közösségfejlesztési folyamatok generálása

§

Identitástudat erõsítése

§

Civil szervezetek mûködési feltételeinek javítása

§

Közösségi terek fejlesztése

§

Rekreáció feltételrendszerének javítása

A prioritás azokat a területeket foglalja magába, amely a közösségi kohézió erõsítését hivatottak
elõsegíteni. Az infrastruktúrafejlesztés mellett itt komoly szerepet kapnak a tartalomfejlesztést szolgáló
soft beavatkozások is. A prioritás a demográfiai folyamatok optimalizálására nyújt alternatívákat
tartalomfejlesztéssel. Elsõsorban a lakóövezetek érintik az ilyen típusú beavatkozások. A prioritás
szintén hangsúlyos szerepet tölt be a lakosság életminõségének javításában.

VIII. prioritás Környezet és természet védelem
A cél elérését szolgáló tényezõk
§

Természeti értékek megóvása

§

Környezetvédelmi beruházások

§

Alternatív energiaforrások kiaknázása

§

Környezeti károk mérséklése

§

A lakosság környezeti magatartásformálása

A horizontális városfejlesztési politika másik nagy csoportja, amely biztosítja a fenntartható fejlõdés
modelljét a városfejlesztés során.
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IX. prioritás Városkép minõségi javítása
A cél elérését szolgáló tényezõk
§

A város épített környezetének átalakítása, minõségi fejlesztése

§

Védelem alatt álló épületek fejlesztése

§

Egységes városi arculat létrehozása

§

Közterületek rehabilitációja

§

Városszerkezeti problémák kezelése

A prioritás célja a középületek, közterek és egyéb a város arculatát érintõ épített környezeti elemek
átalakítása oly módon, hogy az egységes arculatuknál, valamint a városi élethez való viszonyuknál
fogva sikeresen támogassa Kisvárda lakosságmegtartó erejét és a város minõségi javulását.

X. prioritás Területi szinergia
A vonzáskörzet funkcióellátottságának javítása
Térségi jelentõségû intézmények minõségi fejlesztése
Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése
A vonzáskörzet foglalkoztatási szerkezetének javítása

A területi hatások érvényesítése a fejlesztések során elsõsorban Kisvárda térségi szerepének
erõsítését jelentik, valamint a vonzáskörzet funkcióellátottságának javulását, de a fejlesztések
tekintetében fontos, hogy a térség munkaerõpiaca is javuljon.
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6.3 Városrészi célmeghatározás

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fejlesztése terület alapú elemzést és szervezést ír elõ, ezért
szükséges Kisvárda városrészekre való lebontása és az ott aktuális stratégiai célkitûzések
megjelenítése.

I. A városközpont célkitûzései
Különleges pontja ez a városnak, hiszen a tervezett beavatkozási pontok közel 90 %-ban itt találhatók.
A koncentrált jelleg miatt Kisvárda központi területének célja több tematikus céllal is egyezést mutat,
illetve központi szerepe a tematikus célokkal alkotott kapcsolatainak nagy számában is tetten érhetõ.
Célkitûzések:
§

A városrész egységes arculatának kialakítása

§

Közterületeinek rendezése

§

Zöldfelületek bõvítése

§

Mûemléki környezetek rekonstrukciója

§

Helyi védettség alatt álló épületek fejlesztése

§

Közszféra intézményeinek fejlesztése

§

Kulturális és közmûvelõdési centrumprofil erõsítése

§

Közoktatás infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése: Oktatás-nevelési intézmények
fejlesztése

§

Szociális közszolgáltatások minõségi fejlesztése

§

Egészségügyi alapellátás minõségi fejlesztése

§

Szolgáltatói és bevásárlói környezet javítása

§

A városrész közlekedésének fejlesztése

A városközpont fejlesztési prioritásainak meghatározásakor a városrész erõsségeire építettünk,
valamint a városrész magas fokú szolgáltatáskoncentrációjára, illetve a városi arculatot meghatározó
szerepére. A városközpontra aktivált célkitûzések a szolgáltatások minõségi javítását és
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funkcióbõvítését célozza, továbbá a városközpont környezetének minõségi javítását és környezeti
terhelésének csökkentését, közlekedésfejlesztését.

II. Nyugati kertvárosi rész
Célkitûzések:
§

Élhetõbb, nyugodt lakóövezet megteremtése

§

A városrész minõségi javítása

§

Közterületek rendezése

§

Zöldfelületek növelése

§

Közlekedésterhelés csökkentése

§

Közösségfejlesztõ programok indítása

A városrész célkitûzései az élhetõbb, nyugodt lakóövezet megteremtését hivatottak elõsegíteni,
illeszkedve a városrész profiljához és funkciójához. A céllal összhangban van a városi közlekedés távol
tartása a területtõl, amivel az élhetõbbé válik, ugyanakkor a kialakításra kerülõ zöldfelületek tovább
javítják az itt élõk komfortérzetét. Ezek a jellegû beavatkozások hozzájárulnak a városrész
környezetterhelésének csökkenéséhez és minõségi javulásához. A közösségi kohézió erõsítése
érdekében közösségfejlesztési programok szervezésére (soft beavatkozások) és a közösségi élet
feltételrendszerének javítását biztosító közösségi terek létrehozását indukáló beavatkozások
megvalósítására kerül sor. A beavatkozások lehetõvé teszik, hogy a város egyik legjobb minõségû,
homogén funkciójú (lakóövezeti) városrésze jöjjön létre. Funkcióbõvítés egyedül a közösségi funkciók
szintjén indukálódik.
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III. Északi kertvárosi rész

Célkitûzések:
§

Képzési programok indítása

§

Lakásállomány minõségi javítása

§

Szociális bérlakások építése

§

Alacsony státuszú lakótelepek rehabilitációja

§

Zöldfelületek bõvítése, közterületek rendezése

§

Közösségfejlesztõ programok indítása

§

Ifjúsági programok indítása

§

Közlekedés terhelés csökkentése

§

A városrész közlekedésének fejlesztése

§

Közlekedési kapcsolatok javítása

§

Szociális programok

§

Bûnmegelõzési programok

§

Foglalkoztatási programok

A városrész célrendszerét a településrészen azonosítható szociális problémák kezelése alkotja
többségében. Ebben a városrészben is az élhetõbb, nyugodt lakóövezet megteremtése az
önkormányzati beavatkozások célja. A városi közlekedés távoltartása a területtõl és a kialakításra
kerülõ zöldfelületek tovább javítják az itt élõk komfortérzetét. A szegregált leromlott lakóterületek
rehabilitációja a leszakadt, hátrányos helyzetû csoportok felzárkóztatása meghatározó eredményei a
beavatkozásoknak. A fejlesztések hatására a városrész minõségi javulása valósul meg.
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IV. Kiemelt szolgáltatói városrész
Célkitûzések:
Meglévõ turisztikai attrakciók minõségi fejlesztése
Mûemléki környezet javítása
Mûemlék felújítás
Rekreációs létesítmények minõségi fejlesztése
Közterületek rendezése
Gazdasági környezet javítása

A városrész elhelyezkedése szempontjából határos a központi városrésszel, így az ott kínált
szolgáltatások könnyen elérhetõek, ugyanakkor több, már meglévõ városi szolgáltatás is helyet kapott
itt, úgymint, strand, Tesco, szórakozóhelyek. Adottságait tekintve itt vannak a turisztikai elõfeltételrendszer egyes elemei. A városrész célrendszerében a turisztikai, rekreációs és szolgáltató központi
szerep erõsítése a domináns fejlesztési irányvonal. A célok a városrész adottságira és erõsségeire
épülnek.

V. Keleti kertvárosi rész
Célkitûzések:
Közlekedésterhelés csökkentése
Közlekedésfejlesztés
Kereskedelmi alközponti szerepkör kialakulásának segítése
Vállalkozások betelepülésének ösztönzése
Közterületek rendezése
Szegregáció csökkentése
Közösségfejlesztõ programok indítása
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Foglalkoztatási programok
A lakosság betelepülésének segítése

Lakóövezet minõségi fejlesztése és elsõsorban kereskedelmi funkciókat hordozó alközpont létrehozása
ötvözõdik a városrész célkitûzéseiben. Egyértelmû épített környezeti egység mutatható ki a
városrészben, a vasút nyomvonala választja el az Északi kertvárosi résztõl, valamint a városközpont
területeitõl, ami erõsíti az itt kialakuló alközpont esélyeit és szerepét. A terület a város területi
továbbfejlõdésének jelenleg ismert egyetlen zónája, amelyet az itt tervezett elkerülõ út is tovább erõsít.
A városrész célrendszerében a gazdasági funkciók bõvítése, a vállalkozások betelepülésének
ösztönzése élvez prioritást.

VI. Déli szolgáltató városrész
Célkitûzések:
Barnamezõs területek funkcióváltása
Közlekedésfejlesztés
Térségi közlekedési kapcsolatok javítása
Vállalkozói aktivitás és sûrûség növelése
Gazdasági funkciók bõvítése, vállalkozói környezet javítása
Szociális szolgáltatások erõsítése a városrész korszerkezetének figyelembevételével
Egészségügyi intézmények fejlesztése
Környezeti szennyezés csökkentése, környezetvédelmi beruházások generálása
Marketingkommunikáció (befektetõk betelepülésének segítése érdekében)

Kistérségi, egészségügyi központi szerepkör, valamint iparfejlesztési, logisztikai, szolgáltatói központi
szerep erõsítése képezik a városrész célrendszerének alapját. A terület meglévõ ipari létesítmények
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miatt iparterületnek minõsül, mely a város déli részén terül el. Jellemzõ a logisztika túlsúlya az itt haladó
vasútvonal miatt. Továbbá a regionális szinten is jelentõs egészségügyi intézményrendszernek is
otthont ad a terület, így ennek erõsítésére is adódik itt lehetõség. Az ipar- és gazdaságfejlesztés
eszközeként vállalkozói park kialakítására kerül sor. Az ipar koncentrációból adódóan magas a
városrész környezeti terhelése, ennek csökkentése szintén célkitûzés.

7. Akcióterületek összefüggõ rendszerének ismertetése
Kisvárda város akcióterületeinek lehatárolásában jelentõs szerepet játszottak a város épületeinek
jellegének és azok funkcióinak területi egységes csoportosulásai. A jellegükbõl fakadóan kijelölt
akcióterületek határvonalai megegyeznek a városrészek lehatárolásával. Mindezeken túl Kisvárda
méretébõl fakadóan sem indokolt kisebb akcióterületek lehatárolása az Integrált Városfejlesztési
Stratégiában, hiszen az egy városrészre esõ célok nem bonthatóak le hatékonyan ennél kisebb területi
egységekre, mivel azok a városrész lakosságának igényeit szolgálják. A fent leírtaknak megfelelõen a
várost 6 különálló akcióterületre bontottuk, melyek nevei és területe megegyezik a már korábban
lehatárolt városrészek területével. Ennek megfelelõen Kisvárda az ez után ismertetendõ
akcióterületekre bomlik.
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7.1 Városközpont

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

A városközpont akcióterület elhelyezkedésébõl és a város történelmi gyökereibõl kifolyólag
megkerülhetetlen Kisvárda bármilyen szintû fejlesztése esetén. Nemcsak hogy itt összpontosul a város
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legkomplexebb közlekedési infrastruktúrája, de még itt lelhetõ fel a város által nyújtott összetett és
sokrétû szolgáltatás kínálat, mely egy nagy térszervezõ erõvel bíró várost jellemez.
A városrész és egyben akcióterület kitûzött célja a város egységes arculatának megteremtése a
városközpont rendezése által, ami magában foglalja az itt található közterületek átfogó rendezését, a
közlekedési infrastruktúra újragondolását és jelenkor igényeihez igazítását. Ugyanakkor kiemelkedõen
fontos a városközpontban jelenlévõ koncentrált intézményrendszer továbbfejlesztése, mely egyaránt
szolgálja a város lakosainak és a turizmus fejlesztése folytán oda látogató vendégnek minõségi életrõl
alkotott

elképzeléseit.

A

fejlesztési

projektek

megvalósítására

elsõsorban

funkcióbõvítõ

városrehabilitáció keretében van lehetõség, de szociális célú városrehabilitáció is megjelenik a
fejlesztésekben. A városközpontban, mint akcióterületen végrehajtandó fejlesztéseket a következõ
táblázat összesíti.
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Tematikus Célok

Rehabilitáció
típusa

Funkcióbõvítõ

Fejlesztés megnevezése

Szociális

Akcióterület

Funkcióellátottság
javítása

Szociális
problémák
enyhítése

Gazdaságfejlesztés
feltételrendszerének
javítása

Turisztikai
potenciál
erõsítése

Mûszaki
infrastruktúra
fejlesztése

Humán
infrastruktúra
fejlesztése

Közösség
fejlesztés

Környezet és
természetvédelem

Városkép
minõségi
javítása

x

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója
Várszínháza és Mûvészetek háza bõvítése
Városi Könyvtár rekonstrukciója
Római katolikus templom rekonstrukciója
Görög katolikus templom rekonstrukciója
Református templom rekonstrukciója
Rétközi Múzeum rekonstrukciója
Városi Sportcsarnok rekonstrukciója
Kispiac
Sétáló utcák I/a
Sétáló utcák I/b

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sétáló utcák II

X

Parkolási övezetek (hivatal mögött)

X

x

x

Parkolási övezetek (Diner utcai területek)

X

x

x
x

Önkormányzati bérlakások a Szent László utcán

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

X

x

Területi
szinergia
érvényesítése

x
x

x

x

Városközpont

x
Nyírzem áruház rekonstrukciója

X

Vári Emil Társulási Általános Iskola Rekonstrukció

X

Somogyi Rezsõ Általános Iskola rekonstrukció
Mûvészeti és Zeneiskola rekonstrukciója

X

x
x
x
x
x

X

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola

X

Várday István Általános Iskola rekonstrukció

X

Egészségügyi alapellátási intézmény rekonstrukció
Kistérségi Szociális Szolgálat rekonstrukció
Bentlakásos Idõsek otthona rekonstrukció

X
X
X

Idõsek Otthona emeletráépítés
Tompos úti lakótelep felújítási program
Körforgalom az Aradi Vértanúk terénél
SPAR elõtti körforgalomi körforgalomi csomópont
Szent György tér rendezése
Krúdy Park rendezése
Perla Bevásáló központ
Konferenciaterem létrehozása
Poncsák cukrászda homlokzat felújítása

X
X

x
x

x
x

X

x
x

x
x

x

x
x

x
x

X
X

x
x

X
X

x
x
X
X
X

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

A városközpont beavatkozásai

1. Polgármesteri hivatal rekonstrukciója
A jelenlegi polgármesteri hivatal az 1980-es években épült, UNIVÁZ szerkezettel, vízszintes UNIVÁZ
homlokzati panelekkel burkolva, lapostetõs kialakításban. Jelenleg földszint + 2 szintes épület. A hivatal
mára már kinõtte a rendelkezésre álló helyet, a mûszaki irodát valamint az okmányirodát más épületben
helyezték el. Az épület funkcionális hiányosságai mellett mûszaki állapota sem kielégítõ. A tetõ beázik,
a folyosók, irodák szûkek. Az akadálymentesítését is meg kell oldani. A jelenlegi épület a hossztengelye
mentén északi és déli irányban bõvül. Déli irányban épülõ bõvületbe füstmentes elõterû lift, valamint a
földszinten az új kazánház, emeleten irodák kerülnek. Északi irányban a meglévõ külsõ lépcsõ
lebontása után egy új bejárati elõcsarnok, lépcsõház, akadálymentes lifttel épül. Ez a bejárat szolgálja ki
az épülõ konferencia központot is. A Szent László utcai fronton, a rendezési tervvel összhangban, egy
árkádsor épül, mely az épület földszintjét a rendezési vonalig kihozza. Az árkád alatt kap helyet a
meglévõ valamint az új bejárathoz tartozó, mozgássérültek számára készülõ rámpa. Az árkádsor felett
terasz épül. Az épületben teljes körû belsõ felújítás mellett szintenként egy akadálymentes illemhely
kialakítása történik. Bõvül az épület a tetõ ráépítéssel tetõtér beépítéssel. Itt kap helyet a mûszaki
osztály valamint nagyobb irattár is. A meglévõ nagyterem új födémet kap, a homlokzati panelek
elbontásra kerülnek. Új esztétikus, ablakokkal tagolt homlokzat épül, valamint a teljes helyiség fel lesz
újítva. Az épület új gázkazánt kap, errõl üzemel a fûtés és a szellõzés. A teljes csõhálózat valamint a
hõleadók cseréjére kerül sor. Az épület nedves rendszerû tüzivíz hálózat épül ki. A liftek füstmentes
elõtérbõl közelíthetõek meg, ezt gépi szellõztetéssel biztosítják. A világítás korszerû , fénycsöves
lámpatestek biztosítják. Az épületbe funkció és irányjelzõ táblák, valamint burkolati vezetõsáv kerülnek
a teljes körû akadálymentesítés biztosításához.
2. A Várszínház és Mûvészetek háza bõvítése és rekonstrukciója
Tervezõ:

A Stúdió ’90 Kft.
Bán Ferenc

Az új épület a meglévõ mûvelõdési ház átalakításával és bõvítésével válik alkalmassá új,
széleskörû feladatok ellátására. Az épületegyüttes az új szárnyban lényegében színpaddal,
nézõtérrel és a hozzá tartozó kiszolgáló és gépészeti funkciókkal bõvül oly módon, hogy a meglévõ
épület arculata és az új épület karaktere egységessé válik. A várszínház és mûvészetek háza
modern formavilágú, geometrikus formákból funkcionalista módon építkezõ, tervezõi szabadságot
tükrözõ épület.

3. Városi Könyvtár rekonstrukciója
Eklektikus stílusú épület áll a fõtéren. Építésének pontos dátuma ismeretlen. 1838-ban készített
térképen már szerepel, bár nem a mai alaprajzi kontúrral. A bõvítés elkészült 1858-ra, elõször
Kaszinó mûködik benne. 1886-tól banképületként funkcionál. A II. világháború után hányatott sorsa
lett, tejcsarnoktól kezdve mûvelõdési házig minden funkciót betöltött. 1987-ben már bontásra is
ítélték. Késõbb a városvédõk hatására inkább a felújítás mellett döntöttek. Meg is alakult a
Városszépítõ egyesület ennek kapcsán. A 800 m2-es épületet a tanács restaurálta, 1990
decemberétõl itt mûködött a Városi Könyvtár. Az épület jelenlegi állapotában az alapok és fõfalak
statikai állapota kielégítõ. A külsõ homlokzati felületeket többször átalakították, túlnyomórészt
simított vakoltak, részben kváderes, tükrös armírozással készültek. Teljes körû homlokzati
architektúra visszaállítása elõtt homlokzati kutatómunkát kell végezni. A nyílászárók rossz
állapotúak, az 1987-es felújítás során sajnos rossz minõségû ablakok és ajtók kerültek az épületbe.
A földszinten törekedni kell az eredeti nyílászárók helyének helyreállítására, valamint a nyílászárók
cseréjére. A lábazat eredeti mészkõ burkolata helyett késõbbiekben vastag mûkõ lábazat készült. A
cementes réteg a fal szellõzését meggátolja, valamint a téli idõszakban folyamatos fagyveszélyt
jelent. Ezért mindenképp bontásra kerül. A falak szemrevételezése során nem tapasztalható
intenzív átnedvesedés, így komolyabb szigetelési eljárás alkalmazására nincsen szükség. A
tetõszerkezet jelenlegi állapotában megtartható. A helyenkénti beázások miatt csak jelentéktelen
károsodások tapasztalhatóak. A korabeli fotók tanúsága szerint a tetõ héjazása eredetileg
fémlemez lehetett. 1990-ben ezt mûpalára cserélték le. A bádogos szerkezetek szakszerûtlenül
készültek és elavultak, a kéményfejezetek szétfagytak. Az épület veszélyes hulladékot képezõ,
azbesztcement bázisú tetõhéjazat cseréje ezért indokolt. Az épület mûemléki védelem alatt áll.

4. A Római katolikus templom rekonstrukciója
Elsõ említése a XIII. század végérõl való, szentélye ma is a XV. századi gótikus templomé. Hajója
és tornya a XVIII. században épült barokk stílusban.
A templom mai képe késõ barokk stílusú. Gótikus szentélyét karéjos, kõrácsú, csúcsíves ablakok
világítják meg. A mérmûves ablakok mellett az eredetileg bordás boltozatú szentély alakos és
feliratos gyámkövei is figyelemre méltóak: Szent Péter, Szent Pál, három ismeretlen portré, s végül
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az "Ego Alexander sum" feliratos portré követik egymást. (Utóbbi azé a Szent László királyé, aki a
mai templom elõdjét felépíttette.) A nyugati, kõkeretes bejáratú tornyon az 1806-os évszám
olvasható, ami annak építési idejét jelzi.
Az épület története során többször is a pusztulás sorsára jutott: az 1564-es ostromkor nagyon
megsérült, hajója összeomlott, csak a szentély maradt meg; Bocskai hajdúi 1605-ben felgyújtották,
plébánosát megölték; 1670-ben egy martalócbanda ismét felgyújtotta; a kuruc felkelés után, a XVIII.
század 20-as éveiben a katolikusok állították helyre. A XVIII-XIX. század fordulóján a vár
bontásából kikerült téglák felhasználásával bõvítették.
Az épület homlokzati rekonstrukciója során a tetõszerkezetek és héjazatok ,a szigetelések,
homlokzatvakolatok, homlokzati díszítések és a nyílászárók felújítása lett elõirányozva.
5. Görög katolikus templom rekonstrukciója
Az épület homlokzati rekonstrukciója során a tetõszerkezetek és héjazatok ,a szigetelések,
homlokzatvakolatok, homlokzati díszítések és a nyílászárók felújítása lett elõirányozva.
6. Református templom rekonstrukciója
Az épület homlokzati rekonstrukciója során a tetõszerkezetek és héjazatok, szigetelések,
homlokzatvakolatok, homlokzati díszítések és a nyílászárók felújítása lett elõirányozva.
7. Rétközi Múzeum (Zsinagóga) rekonstrukciója
A Szabolcsi (Grósz) Ferenc által tervezett, 1901-ben elkészült zsinagóga historizáló stílusú, belsõ
szerkezete, valamint boltozott fõhajójának arabeszkes festése utal egykori rendeltetésére.
A bejárati elõcsarnokban márványtáblákon olvasható mintegy 7 ezer név: a városból és környékérõl
haláltáborokba hurcolt és ott elpusztított zsidók névsora. A zsinagóga napjainkban a Rétközi
Múzeumnak ad otthont.
A Rétközi Múzeum mintegy 8000 tárgyból álló gyûjteményben õrzi az 1950-es években végzett
várásatások és a környékbeli feltárások régészeti leleteit, valamint a Rétköz néprajzi emlékeit,
melyek állandó kiállítás keretében megtekinthetõek.
Az épület homlokzati rekonstrukciója során a tetõszerkezetek és héjazatok, szigetelések,
homlokzatvakolatok, homlokzati díszítések és a nyílászárók felújítása lett elõirányozva.
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8. Városi Sportcsarnok rekonstrukciója
Tervezõ:

Pláne és Plánum Kft.
Kulcsár Attila

Az épület viszonylag nem régen, valószínûsíthetõen a kilencvenes években épült, mûködésének
kezdete óta nem került sor rekonstrukcióra, felújításra.
A hagyományos formavilágú, anyaghasználatában modern karakterû épület esetében teljes körû
rekonstrukció igénye merül fel, mely vonatkozik a szigetelésekre, tetõszerkezetekre, héjazatokra,
homlokzatvakolatokra, homlokzatburkolatokra, homlokzati díszítésekre, homlokzati nyílászárókra. A
belsõ terek viszonylatában a falak festése, szükség esetén falburkolatok kialakítása,
padlóburkolatok felújítása és cseréje, akadálymentesítés kialakítása várható el.
9. Kispiac
Új területen kerül kialakításra. Új építésû beruházás.
10. Sétáló utcák I/A
A Szent László utca, Csillag utca, Kossuth Lajos utca és Krucsay Márton utca bizonyos szakaszain
kerül kialakításra a sétálóval egybekötött rendezvénytérként is hasznosítható sétáló utca rendszer teresedés.
A zóna a város közösségi tereinek hiányát hivatott megoldani, mely háromfelé ágazó, kereskedelmi
központban elhelyezkedõ közterület. Ennek a térnek a szélén, vagy a közvetlen szomszédságában
találhatóak azok a kereskedelmi és szolgáltató épületek, intézmények, amelyek a település
életében kulcsfontosságúak, ezért a tervezésnél törekedni kellett a megfelelõ megjelenés
kialakítására.
Építészeti, kert- és tájépítészeti eszközökkel kívántuk elérni az organikus grafikájú térburkolatok és
a zöld felületek ideális aránya által létrejövõ reprezentatív téralakítást. A rendezvények
megtartására alkalmas teresedés a Városháza mellett került kialakításra. A burkolt felületeket zöld
szigetek, kisebb parkok, vízfelületek teszik változatossá. Fontosnak tartjuk a térbútorok,
világítótestek, információs táblák megfelelõ minõségû és formavilágú típusainak alkalmazását,
biztonsági térkamerák felszerelését.
Az I/A ütemben a jármûforgalom elõl lezárásra kerül a Szent László utca a Mártírok útja-Krucsay M.
utca közötti szakaszon. Térkõ burkolatú sétálóutca kerül kialakításra, eseti (mentõ, tûzoltó,
árufeltöltés, lakóforgalom, stb.) gépjármûforgalommal. Az átépítés miatt megszûnõ parkolók
pótlására a Polgármesteri Hivatal mögötti területen, illetve a Diner utca térségében terveztünk
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parkolókat. Az átépítés során javasoljuk a Krucsay M. utca nyomvonal korrekcióját, illetve az
autóbusz megállóhelyek áthelyezését és az autóbuszöblök szabványosra történõ átépítését. A
nyomvonallal érintett emlékmûvet É-i irányba át kell helyezni, az útba esõ oszlopokat ki kell váltani.
A sétáló utca végét jelentõ Krucsay M. utcán a gyalogosok Kossuth utcára történõ biztonságos
átvezetését a közút jelentõs forgalma miatt jelzõlámpás biztosítással terveztük.

11. Sétáló utcák I/B
Az I/A ütem folytatásaként terveztük a Flórián tér sétálóutcává történõ átépítését a Kapitány utcáig.
Térkõ burkolatú sétálóutca kerül kialakításra, eseti (mentõ, tûzoltó, árufeltöltés, lakóforgalom, stb.)
gépjármûforgalommal. A Krucsay M. utca ebben az esetben még nem kerül lezárásra, a
gyalogosok a Szent László-Flórián tér között történõ biztonságos átvezetését a közút jelentõs
forgalma miatt jelzõlámpás biztosítással terveztük.
A bontásra kerülõ ingatlanokat kiszolgáló közmûveket, közmû bekötéseket szanálni kell. Az új
közlekedési létesítmények vízelvezetését meg kell oldani, szükség szerint új gerinccsatornák illetve
víznyelõ bekötések építésével. Az új térburkolatok és utak mellett, illetve alatt megmaradó rossz
állapotú csatornák rekonstrukcióját el kell végezni.
12. Sétáló utcák II
Az I/A ütemés I/B ütem megépítését követõen távlatban lezárásra kerül a 3814.sz. állami közút
városi átkelési szakaszából a Krucsay M. utca Várady I.-Szent László és a Csillag u. Szent L.-Diner
u. közötti szakaszon. Térkõ burkolatú sétálóutca kerül kialakításra, eseti (mentõ, tûzoltó,
árufeltöltés, lakóforgalom, stb.) gépjármûforgalommal. A Krucsay M.-Csillag u. lezárásának feltétele
a Kisvárda K-i elkerülõút megépítése Döge felõl a 4.sz. fõút és a 4108.sz. út között, vagy a Ny-i
elkerülõút Ajak felõl szintén a 4.sz. fõút és a 4108.sz. út között a Rendezési Terv szerinti
nyomvonalon.
A bontásra kerülõ ingatlanokat kiszolgáló közmûveket, közmû bekötéseket szanálni kell. Az új
közlekedési létesítmények vízelvezetését meg kell oldani, szükség szerint új gerinccsatornák illetve
víznyelõ bekötések építésével. Az új térburkolatok és utak mellett, illetve alatt megmaradó rossz
állapotú csatornák rekonstrukcióját el kell végezni.
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Az új parkokhoz, épületekhez, meglévõ épületek felújításához illetve funkcióváltásához szükséges
csapadékvíz elvezetõ, szennyvízelvezetõ, gázellátó, ivóvíz ellátó rendszert ki kell építeni.

13. Parkolási övezetek
Kisvárda Város Önkormányzata az elmúlt években törekedett arra, hogy jelentõsebb
közintézmények környékén a személygépkocsik parkolását, valamint a Szent László közlekedését
rendezett körülmények között oldja meg. Ezért igényként merült föl, hogy a Szent László utcát
átminõsítsék sétáló utcává és korlátozzák az utca forgalmát. A jelenleg a Szent László utcán
parkoló személygépkocsik számára a Polgármesteri Hivatal mögötti területet kívánják hasznosítani.
A tervezési területen jelenleg is parkolnak személygépkocsik, és különbözõ minõségû utakon
keresztül közelítik meg. Az utak szerkezete bizonyos részeken aszfaltburkolat, más részeken
zúzottkõ. A tervezett parkolókat a Várday István utca felõli, jelenleg is használt, kiemelt szegéllyel
ellátott aszfaltburkolatú útról közelítjük meg. Az utak szélessége 6 m. A parkoló állások szélessége
2,50 m, mélysége 5,00 m. A Polgármesteri Hivatalhoz legközelebb 4 db mozgássérült parkoló épül
ki. A tervezett parkolók száma: 193 db. A burkolatépítéssel egyidejûleg a jelenlegi forgalomtechnikai
berendezéseket felül kell vizsgálni. A magassági vonalvezetésnél a meglévõ burkolatszintek és
terepszintek magasságát vették figyelembe. Lényeges szempont volt, hogy a csapadékvíz a
tervezett burkolatról a meglévõ csapadékvíz elvezetõ rendszerbe távozhasson. A tükörkiemelés
után a földmû teherbírását ellenõrizni kell. Amennyiben a meglévõ talaj nem felel meg, talajcserét
kell alkalmazni és javító réteget kell beépíteni. A tervezési terület egy részén van zárt csapadék
csatorna, a többi részen keletkezett csapadékvizet ezekbe vezetjük be. A területen a következõ
közmûvek találhatóak: ivóvíz vezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték, csapadékcsatorna,
elektromos és távközlési légvezeték, távközlési és TV földkábel, optikai telefonkábel, elektromos
földkábelek. Ezek tekintetében az egyeztetési jegyzõkönyvben foglaltak az irányadók. A kivitelezés
megkezdése elõtt az összes közmû nyomvonalát kutatóárok ásásával és beméréssel ellenõrizni
kell.
14. Parkolási övezetek
A másik térség a Diner utca, ahol a Csillag u. és Mártírok útja összekötésével és párhuzamos
szervizúttal 121 db normál és 3 db mozgássérült parkolót tudtunk kialakítani. A Tompos úti
lakótelep felõl kiépített lakóút nem kerül a Diner utcára rákötésre. A szervizutak 6,0m szélesek, a
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parkolóállások 2,5×5,0 m méretûek, burkolatuk beton térkõ, esetleg a kiszolgálóutak aszfaltból
készülhetnek. A parkolóövezetek kiszolgálóúti bejáratainál, illetve a közbensõ útcsatlakozásoknál a
keresztirányú gyalogosforgalom elsõbbségének hangsúlyozására, valamint a sebességek
csökkentése érdekében 10-12 cm kiállású forgalomlassító bordákat célszerû elhelyezni beton
térkõbõl.
A bontásra kerülõ ingatlanokat kiszolgáló közmûveket, közmû bekötéseket szanálni kell. Az új
közlekedési létesítmények vízelvezetését meg kell oldani, szükség szerint új gerinccsatornák illetve
víznyelõ bekötések építésével. Az új térburkolatok és utak mellett, illetve alatt megmaradó rossz
állapotú csatornák rekonstrukcióját el kell végezni.
15. Önkormányzati bérlakások a Szent László utcán
Önkormányzati bérlakások fejlesztése.
16. Nyírzem áruház
A Nyírzem áruház homlokzati megjelenésében kirívó a Szent László fõutcán, nem illeszkedik
jelenleg a szomszédos házakhoz és az utcaképbe, ezért döntöttünk úgy, hogy nagyléptékû
változtatást hajtunk végre az épület homlokzatán. Ennek megfelelõen a zárt homlokzatokat igénylõ
funkciók burkolatát elbontani kívánjuk, és ablakokat illetve vakablakokat alakítunk ki párkányokkal
díszített, az egyes funkciókhoz alkalmazkodó módon úgy, hogy az épület be tudjon olvadni a
környezetébe, annak szerves része legyen, illeszkedjen a szomszédos épületek klasszikus
architektúrájához.
17. Vári Emil Társulási Általános Iskola
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
18. Somogyi Rezsõ Általános Iskola
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
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19. Mûvészeti és Zeneiskola
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
20. II.Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
21. Várday István Általános Iskola
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
22. Egészségügyi Alapellátási Intézmény(Kölcsey utca sarok, orvosi rendelõ)
Az épület építészeti megjelenésének modernizációja, valamint a fõfunkciók hangsúlyossá tétele az
elsõdleges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet, az
akadálymentesítés is fõ szempont.
23. Kistérségi Szociális Szolgálat
Az építészeti megjelenésében avult, mûszaki tartalmában szintén elavult épület külsõ, belsõ
rekonstrukciója szükséges. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet,
az akadálymentesítés is fõ szempont.
24. Bentlakásos Idõsek Otthona
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Az épületek külsõ, belsõ rekonstrukciója szükséges, továbbá a kapacitások felülvizsgálata, illetve
azok bõvítése.. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet, az
akadálymentesítés is fõ szempont.
25. Idõsek Otthona (Szent László út 54)
Az épületek külsõ, belsõ rekonstrukciója szükséges, továbbá a kapacitások felülvizsgálata, illetve
azok bõvítése.. A hõtechnikai, valamint energia racionalizációs rekonstrukciók mellet, az
akadálymentesítés is fõ szempont.
26. Tompos úti lakótelep felújítási programok és zöldfelületi rekonstrukció
A panelos, házgyári technológiával készült épületek hõtechnikai és gépészeti rekonstrukciója,
valamint az épületek közötti zöldfelületek (játszóterek, sportpályák, pihenõparkok) rehabilitációja
történik meg a rekonstrukció keretében.
27. Körforgalom az Aradi Vértanúk terénél
A jelenlegi csomópont forgalombiztonsági szempontból balesetveszélyes, eltolt csomópont. A
csomópont körforgalmú csomóponttá történõ átépítése esetén vizsgálni kell annak lehetõségét,
hogy egyes utcák zsákutcává történõ nyilvánítása milyen forgalmi következményekkel jár, valamint
vizsgálni kell annak lehetõségét, hogy egy összehangolt jelzõlámpás csomópont milyen módon
alakítható ki. A csomópont átépítésénél a csapadékvizet a lejtés viszonyoknak megfelelõen át kell
építeni, a meglévõ közmûveket ki kell váltani, illetve szükség esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell
helyezni.
28. SPAR elõtti körforgalomi körforgalmi csomópont
A Mester utca és a Szabolcsvezér utca keresztezõdésében a SPAR áruház építése miatt és
forgalombiztonsági okokból a csomópontot át kell építeni. Javasolt körforgalmi csomópont kiépítése
Rbmin=10 m.
A csomópont átépítésénél a csapadékvizet a lejtés viszonyoknak megfelelõen át kell építeni, a
meglévõ közmûveket ki kell váltani, illetve szükség esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell helyezni.
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29. Zrínyi tér (56-os emlékmû)
A Császy László utca-Szabolcsvezér utca találkozásától egészen a Zrínyi Ilona tér-Táncsics Mihály
utca keresztezõdéséig tartó hosszan elnyúló zöldfelület tájépítészeti vonatkozású feladatai
elsõsorban az 56-os emlékmû, valamint a tõle délre található, elavult játszóeszközbõl álló játszókert
környezetét érintik. Emellett javasoljuk a parktól nyugatra elhelyezkedõ házakhoz vezetõ gépkocsiút
és a vele párhuzamosan haladó járda, valamint a meglévõ állapot bemutatásánál már említett,
Zrínyi Ilona tér mentén haladó, jelenleg aszfaltburkolatú járda burkolatának térburkolatra történõ
cseréjét is. Javasoljuk továbbá az 56-os emlékmû körüli térkõ burkolat módosítását is, az
aszfaltsétányhoz ferdén csatlakozó szakasz megszüntetésével, illetve a merõleges szakasz
megtartásával.
Az emlékmû rangjának kiemelése céljából oszlopos és elterülõ örökzöld növényekbõl álló csoport,
az emlékmûhöz vezetõ sétány mentén cserjesáv, elõtte pedig árnyéktûrõ fajokból összeállított
virágágy kialakítását, utcabútorok elhelyezését javasoljuk. A Zrínyi Ilona tér és az emlékmû közötti
zöldsávban – az utca többi részéhez illeszkedõ – kis lombkoronát nevelõ fajokból álló fasor
kialakítását javasoljuk.
A Zrínyi Ilona tér forgalmára való tekintettel az elhelyezésre kerülõ – az európai uniós és magyar
szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ – játszóeszközökbõl kialakított játszókert kialakítását
éjszakára zárható területen javasoljuk megvalósítani a buszmegálló felõli megközelítéssel.
A játszókertet a Zrínyi Ilona tér forgalma okozta légszennyezõdések és zaj mérséklése érdekében
cserjesávval javasoljuk körbevenni. A növényfajok kiválasztásánál mellõzni kell szúrós, valamint
már kis mennyiségben is mérgezést okozó növényfajokat.
A játszóeszközök alatt és környezetében gyöngykavics borítással javasoljuk biztosítani a megfelelõ
esésvédelmi felületeket. A játszóeszközök elsõsorban az óvodás- és kisiskolás korcsoportok
számára kerülnek kiválasztásra (hinta, csúszda, rugós- és mászó játékok, mérleghinta, homokozó).
A szülõk és a gyerekek kiszolgálására padok és hulladékgyûjtõk elhelyezését javasoljuk, emellett
szükség van a korszerû térvilágítás kialakítására is. A játszókerttõl délre, a Zrínyi Ilona térbõl
történõ megközelítéssel a parkot, illetve a környezõ intézményeket kiszolgáló parkolóhelyek
kialakítását javasoljuk.
30. SPAR elõtti tér (Petõfi tér)
A terület zöldfelület rekonstrukciója mellett, az utcabútorok elhelyezése és integrálása a már
meglévõ, valamint felújítandó közlekedési terekbe.
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31. Szent György tér (görög katolikus elõtt)
A Szent László utca-Császy László utca-Rákóczi Ferenc utca-Kölcsey utca találkozásánál fekvõ
park felújításánál a meglévõ, idõs növényállományhoz alkalmazkodva, az itt található emlékkereszt
megtartása mellett, a templom bejárata elõtt nagyobb, burkolt (térkõ, esetleg kiskockakõ burkolatú)
teresedés, valamint arra való rávezetésként egy szélesebb sétány kialakítását javasoljuk.
Az itt található bálványfák közül csak az idõsebbek megtartását javasoljuk az erre a célra, valamint
a gyalogosforgalom terelése céljából a fák vonalában kialakított egy-egy elnyújtott növényszigettel.
A templomhoz közelebb esõ zöldszigetet ülõmagasságig kiemelt, fa ülõfelülettel ellátott
növénykazettaként javasoljuk kialakítani, a megtartandó fa törzsét védõ beugratással.
A sétány egymást keresztezõ utcák csatlakozása felõli lezárását nagyobb kiemelt növénykazetta
kialakításával és alacsonyabb (a keresztezõdés beláthatóságát nem akadályozó), elterülõ cserjék
alkalmazásával javasoljuk megvalósítani.
A Rákóczi Ferenc utca mentén, a járdára történõ parkolás megszüntetésére parkolóhelyek
kialakítására van szükség. A burkolt felületek mentén padok, hulladékgyûjtõk, kandeláberek
elhelyezését javasoljuk. A templom bejáratának a Mester utca felõl történõ megközelítését biztosító
burkolt sétány mentén cserjesáv telepítését, ez elé pedig elnyújtott alakú virágágy kialakítását
javasoljuk.
32. Krúdy park
A Krúdy park területén elvégzendõ tájépítészeti beavatkozások között szerepel többek között, a
park nyugati és déli oldalán új parkolóhelyek kialakítása, a zöldfelületet határoló, térfalként szolgáló,
a jelenlegi, kisméretû lombkoronát nevelõ fák helyett nagyobb végleges lombkoronaméretet elérõ
fák telepítése (a burkolt felületetek közelében alacsonyabb lombkoronaszintbe tartozó fák
kiegészítésével).
A jelenlegi állapot bemutatásánál említett pihenõk és teresedések lehatárolására cserjesávok
létesítését, a pihenõk környezetében pedig a burkolat vonalát követõ virágágyak kialakítását
javasoljuk.
A sétányok találkozásánál, valamint a keleti oldalon található háromszög alakú részen, a
nemkívánatos áttaposások elkerülése érdekében kisebb örökzöld csoportok kialakítását javasoljuk.
A park nyugati felén kialakított pihenõ árnyékolására kétsoros, félköríves, fa szerkezetes pergola
felállítását javasoljuk. Az északi oldalon lévõ parkolósor látványát, négy parkolóhelyet követõen
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egy-egy parkoló megszüntetésével, valamint nagy lombkoronát nevelõ lombhullató fák telepítésével
javasoljuk mérsékelni.
A növénytelepítésekkel összhangban szükség van a park térvilágítási rendszerének
felülvizsgálatára és átalakítására, valamint új utcabútorok, elsõsorban hulladékgyûjtõk
kihelyezésére is.
33. "Perla" Pláza

Az épület a mai kor szelemében tervezett épület. Maximálisan kiszolgálja a kereskedelmi
tevékenységet, a fõ funkciója. A manapság divatos mozit azonban ebbõl a plázából
elhagyták. Építészeti formájában modern megjelenésû, de a területbõl méreteivel mégsem
kirívó.
34. Konferencia központ létrehozása
Konferencia központ épül a meglévõ polgármesteri hivatal mellett. A jelenlegi polgármesteri hivatal az
1980-es években épült, UNIVÁZ szerkezettel, vízszintes UNIVÁZ homlokzati panelekkel burkolva,
lapostetõs kialakításban. A jelenlegi épület a hossztengelye mentén északi és déli irányban bõvül. Déli
irányban épülõ bõvületbe füstmentes elõterû lift, valamint a földszinten az új kazánház, emeleten irodák
kerülnek. Északi irányban a meglévõ külsõ lépcsõ lebontása után egy új bejárati elõcsarnok, lépcsõház,
akadálymentes lifttel épül. Ez a bejárat szolgálja ki az épülõ konferencia központot is. A földszinten
található a 200 fõs konferencia terem, a vizes blokk, akadálymentes illemhely, valamint a büfé. A
konferenciaterem mögött helyezkedik el egy öltözõ blokk, amely az elõadókat hivatott kiszolgálni. Az
emeleten található az üzemeltetõ irodák, valamint alapítványi irodák, WC csoport. Ezen a szinten is
rendelkezésre áll akadálymentes illemhely a mozgássérültek számára. Az épület magastetõvel épül,
tömegével, homlokzat képzésével illeszkedik a polgármesteri hivatalhoz. Jelenleg a tetõtérben nincs
funkció, de a késõbbi bõvítés lehetõségét biztosítja. A büfé üzemeltetése során melegszendvicset, hotdog, hamburger, palacsinta mellett snack árut, hideg és meleg italokat forgalmaz. Az üzlet pulton át
történõ rendszerben üzemel, az áru helyben kerül fogyasztásra. A keletkezõ hulladék tárolására a belsõ
udvaron kiépített hulladéktároló készül. A kiszolgálás eldobható mûanyag poharakkal és tányérokkal
történik. A takarításhoz külön csapteleprõl biztosítható a víz. Az épület új gázkazánt kap, errõl üzemel a
fûtés és a szellõzés. A hõleadók radiátorok. Az épület nedves rendszerû tüzivíz hálózat épül ki. A
világítás korszerû, fénycsöves lámpatestek biztosítják. A konferencia terem világítása emelt szinten
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kerül kialakításra. Az épületbe funkció és irányjelzõ táblák, valamint burkolati vezetõsáv kerülnek a
teljes körû akadálymentesítés biztosításához.

35. Poncsák Cukrászda homlokzat felújítása
A Szent László utca környezetrendezésével, a Könyvtár épületének homlokzat rekonstrukciójával és a
Polgármesteri Hivatal átépítésével a jövõben érintett környezetben indokolttá vált az üzletsor homlokzati
képét és arculatát is rendezni. A Szent László és Csillag út sarkán található „L” alakú épületsorban
üzletek találhatóak. A meglévõ utcakép rendezetlen állapotot mutat, eltérõ homlokzati színezés, eltérõ
építészeti stílusok, a bejáratok és kirakatokra vonatkozó, összefüggéstelenül változó szemöldök és
párkánymagasságok jellemzik az egyébként frekventált helyen lévõ épületsort. A meglévõ tetõszerkezet
állapotának pontos felmérése, megerõsítése mellett szükséges a héjazatok egységesítése, mivel az
épület a Szent László utca felõli tetõszakaszon pala fedést kapott, míg a Csillag utca felõli részen
trapézlemezes héjazat jellemzi a meglévõ homlokzati képet. A bejáratok jelenleg akadálymentesen nem
közelíthetõek meg, lépcsõkön lehet az üzlethelyiségekbe jutni. A bejárati nyílásszélességek
megfelelõek egy esetleges akadálymentes bejárat kialakításához. A terv szerint a Szent László utcán
található Százszorszép üzlet épületének homlokzati magasságait alapul véve az érintett üzletrészek
homlokzatain oromfalakat építünk. Egységes szemöldökmagasságokat alkalmazunk a bejáratok és az
üzletek portáljainak kialakításánál. Vízszintes irányú párkányzatokat és függõleges osztásokat és
díszítéseket alakítunk ki, egységes, fa szerkezetû, hõszigetelt homlokzati nyílászárókat alkalmazunk a
bejáratok és portálok kialakításánál. A héjazatot egységesen cserép héjazatra cseréjük. A homlokzati
vakolt felületek két színt, (halványsárga és törtfehér) kapnak. A lábazatok szürke színt kapnak. Az
üzletek megnevezését hordozó táblák egységes fatáblákon jelennek meg, a homlokzati üvegportálok fa
szerkezetével megegyezõ színben. Az oromfalak 30 cm vtg. POROTHERM HS típusú kézi
falazóelembõl készülnek. A külsõ falak egységesen 8 cm homlokzati hõszigeteléssel lesznek ellátva.
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7. 2 Nyugati kertváros akcióterület

A Nyugati Kertvárosi Rész az alábbi utcák által határolt területen terül el:
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 Ernõ utca, Bolgár utca,
Szív utca, Török utca, Kákastó utca, Rétalja utca,

A Nyugati kertváros területe a városközponttól nyugatra
helyezkedik el. Szerkezetét és funkcióját tekintve homogén
zónának tekinthetõ, a lakóépületek mellett csak elszórtan
találhatók

más

funkciót

hordozó

épületek.

Gazdasági

tevékenység alacsony szintû, csakúgy, mint az összes többi
városi funkció, melyek nagy része a városközpont területén
talált helyet magának. A Nyugati kertváros fejlesztésében a
kertváros jellegének hangsúlyozása játszik fõszerepet. Ennek
fényében zöldterületek kialakítása, rekreációs célú fejlesztések
jellemzik

a

területet.

eszközrendszerében

nem

A

városrész
jelenik

meg

fejlesztésének
szociális

és

funkcióbõvítõ város rehabilitáció, mivel a városrész indikátorait
tekintve nem rendelkezik olyan mutatókkal, amely lehetõséget
nyújtana ilyen típus komplex fejlesztési programok aktiválására.
A projektek megvalósítása decentralizált, társadalmi megújulás
és regionális operatív programok kombinációjában van
lehetõség.
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A Nyugati kertváros beavatkozásai

1. Vörösmarty tér rendezése
A Jósa András utca-Dózsa György utca találkozásánál található zöldfelületen – az itt található
emlékmû igény szerinti megtartása esetén – a Dózsa György utca felõli megközelítéssel park
kialakítását javasoljuk. Az emlékmû megközelítésére a Dózsa György utca mentén és az utca és az
emlékmû között burkolt (kiskockakõ, vagy térkõ burkolat) sétány kialakítását javasoljuk.
Cserjefoltokat, valamint virágágyakat elsõsorban az emlékmû közvetlen környezetében, annak
hangsúlyozására javasolunk kialakítani. A jelenlegi oszlopos örökzöld fák megtartása és elterülõ
örökzöldekkel történõ kiegészítése mellett, elsõsorban a park határvonala mentén térfalak képzése
céljából lombhullató fák telepítését javasoljuk.
Az emlékmû elõtti területen, padokkal, hulladékgyûjtõkkel ellátott, cserjékkel szegélyezett,
kisméretû pihenõ kialakítását, valamint a terület belsõ részén nagyobb összefüggõ gyepfelület
megtartását javasoljuk.
A jelenlegi állapot részletezésénél említett – a továbbiakban is megtartandó - alacsony támfal,
valamint a parkot nyugatról határoló családi házak között található jelenleg gyepes felületen, a
házak megközelítésének biztosítása céljából, térburkolat kialakítását javasoljuk.
2.

Közpark kialakítása a Kiss János utcán a Darusziget utcánál
A Darusziget utca-Csokonai Vitéz Mihály utca találkozásánál található területen, a meglévõ fás
növényzethez alkalmazkodva, az elhelyezésre kerülõ utcabútorok megközelítésére burkolt felületek
kialakítását, az itt lévõ ping-pong asztal és kút igény szerinti megtartását, illetve korszerûsítését
javasoljuk. Szükség van a meglévõ növényzet állapotának vizsgálatára, térhatároló cserjefoltok
kialakítására, valamint a gyepszint felújítására is.

3. Közpark kialakítása a Kiss János utcán a Becskereki utcánál
A Becskereki út-Kiss János utca találkozásánál kialakult zöldfelületen az itt áthaladó
gyalogosforgalom kiszolgálására, valamint a területen elhelyezésre kerülõ utcabútorok
megközelítésére térkõ burkolattal ellátott felületek kialakítását javasoljuk. A telek kis méretébõl
fakadóan jelentõs fás szárú telepítést nem javasolunk. A jelenlegi, fiatal telepítések helyett
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elsõsorban az idõsebb faegyedek megtartását, térhatárolás céljából pedig fõként alacsonyabb
cserjecsoportok kialakítását javasoljuk, elsõsorban a beárnyékolást is elviselõ cserjefajok
alkalmazásával.
A terület déli sarkában oszlopos, valamint elterülõ örökzöldek alkalmazásával kisebb
növényegyüttest alakítottunk ki. A területen szükség van új, korszerû utcabútorok (hulladékgyûjtõk,
padok) kihelyezésére, térvilágítás kiépítésére is.
4. Pacsirta utcai közpark, játszótérrel
A Margaréta utca-Pacsirta utca találkozásánál lévõ területen az Európai Uniós és a magyarországi
szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ játszókert kerül kialakításra, elsõsorban az óvodás
és kisiskolás korcsoportok számára. A játszókertben helyet kapna egy-egy csúszda, hinta,
mérleghinta, mászójáték, rugós játék és homokozó. A gyerekek és a szülõk igényeinek
kiszolgálásra egy kisebb WC, valamint hirtelen esõ elleni védelem céljából egy menedékházikó is
helyet kapna.
A játszószerek védõzónáiban esésvédõ gumiburkolat használatát javasoljuk, a játszószereknél
meghatározott esésmagasságnak megfelelõ vastagságban. A kapcsolódó objektumok, valamint a
játszószerek megközelítésére gyöngykavics borítású sétány kialakítását, a szülõk részére kültéri
padok, hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók kihelyezését, térvilágítás kiépítését javasoljuk.
A kert Margaréta utca felõli részén nagyobb, összefüggõ, futballozás céljára kijelölt gyepfelület
kialakítását javasoljuk. A különbözõ funkciójú területek és a telek egészének lehatárolására
cserjesávok létesítését, a kellõ árnyékoltság elérése érdekében a telken belül lombhullató fák
elhelyezését javasoljuk.
A növényfajok kiválasztásánál ebben az esetben is kerülni kell mindenféle, már kis mennyiségben
is mérgezõ részekkel rendelkezõ, valamint a gyerekek mozgásterének környezetében a szúrós,
tövises növényfajok alkalmazását.
Oktatás céljából célszerû a telepítésre kerülõ növényeket kis információs táblával, cédulával ellátni.
A játszókert megközelítésére egy zárható bejárat, valamint a Pacsirta utca felõli kerítés
áthelyezésével ezen az oldalon és a Margaréta utca felõl úgyszintén, térburkolattal ellátott járda
kialakítását, a Margaréta utca felõli – jelenleg is parkolásra használt – területen parkolóhelyek
létesítését javasoljuk.
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Rehabilitáció típusa
Tematikus Célok

funkcióbõvítõ

Szociális

Fejlesztés megnevezése

Egyéb

Akcióterület

Funkcióellátottsá
g javítása

Szociális
problémák
enyhítése

Gazdaságfejlesztés
feltételrendszerének
javítása

Turisztikai potenciál
erõsítése

Mûszaki infrastruktúra
fejlesztése

Humán infrastruktúra
fejlesztése

Közösség
fejlesztés

Környezet és
természetvédelem

Városkép
minõségi
javítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Nyugati
kertváros

Vörösmarty tér rendezése
Közpark kialakítása a Kiss János
utcán a Darusziget utcánál
Közpark kialakítása a Kiss János
utcán a Becskereki utcánál
Pacsirta utcai közpark,
játszótérrel

X
X
X

Területi szinergia
érvényesítése

7.3 Északi kertváros akcióterület
Az Északi kertvárosi rész az alábbi utcák által határolt területen terül el:
Mátyás király utca, Nagyboldogasszony utca, Mária utca, Liliom utca, Ady Endre utca, Sorompó utca,
Vasúti pályatest, Liptay Béla utca, Széchenyi Istcán utca, Petõfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca,
Kereszt utca.

Az Északi kertváros akcióterület a városközponttól északi irányban helyezkedik el. A város életében
fontos szerepet játszik a lakhatás biztosításával, hiszen döntõen funkciókban szegény kertvárosi jellegû
városrész. Ezen funkciója mellett kiemelkedõen fontos a közlekedésben betöltött szerepe, melynek

fejlesztésével könnyen a város egyik kitörési pontjává válhat. Az itt található Mátyás király utca jelentõs
beáramló forgalmat bonyolít le, melybõl egy összetettebb kereskedelem is táplálkozhat. A közlekedés
fejlesztése átfogóan reformálja meg a várost és kihatással van annak több területére, mind fizikai mind
szervezeti és ágazati szinten. Kisvárda jelen helyzetében a közlekedési infrastruktúra fejlesztése az
élhetõbb lakókörnyezet megteremtésén keresztül támogatja a város élhetõbbé tételének stratégiai
célját, ugyanakkor a turizmus és a térszervezõ erõ növekedését is elõtérbe helyezheti a jól kivitelezett
fejlesztés, könnyebbé téve a város és szolgáltatásainak megközelíthetõségét. Továbbá rekreációs célok
is megfogalmazódtak az akcióterületi stratégia fejlesztése során, így kerékpárút építését tûztük ki célul.
Az akcióterület terve emellett tartalmaz még szociális város rehabilitációs elemeket, szegregáció által
sújtott területek rendezését.

Északi kertváros beavatkozásai

1. Döge-Fényeslitke-Kisvárda kerékpárút kialakítása
A tervezett kerékpárút a települések külterületei szakaszain kétirányú forgalmú kerékpárút esetén
minimum 2.60 m burkolatszélességgel és 3.60 m széles koronaszélességgel szükséges kiépíteni. A
települések belterületei szakaszain elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárutat 2.70m
burkolatszélességgel és 3.70m széles koronaszélességgel szükséges kiépíteni. Mind a kétirányú
forgalmú kerékpárút és az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút esetében szükséges a
megfelelõ csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése. A kerékpárút építésénél a meglévõ közmûveket
ki kell váltani illetve szükség esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell helyezni.
2. „Északi” elkerülõ út (felüljáró nélkül)
A térségi hulladéklerakó és elkerülõ út, mely a Papi úthoz (4109. számú út) csatlakozik,
folytatásaként alternatíva lehet a 4. számú fõközlekedési út szelvényezés szerinti Dögei második
megközelítési csomóponthoz való kapcsolódás összesen 3,2 km hosszon.
Ezzel a megoldással lehetõ válna Kisvárda teljes keleti elkerülése a 4. számú fõközlekedési úttól
egészen az Anarcsi csomópontig és kitiltható lennének a nehéz tehergépjármûvek a településen
belül kivéve célforgalommal.
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A csomópontok átépítésénél és folyópálya szakaszokon a csapadékvizet a lejtés viszonyoknak
megfelelõen át kell építeni, a meglévõ közmûveket ki kell váltani, illetve szükség esetén meg kell
erõsíteni, szintbe kell helyezni.
3. Mátyás király úti körforgalom kialakítása
A rendezési terv értelmében a térségi hulladéklerakó és elkerülõ út, mely a Papi úthoz (4109.
számú út) csatlakozik, folytatása lenne az egy 2,4 km hosszú útszakasz, mely a Mátyás Király úton
lévõ tervezett körforgalmi csomóponthoz csatlakozik. Ezzel a megoldással részben valósulna meg
Kisvárda teljes keleti elkerülése és a Mátyás király utca forgalma sem csökkenne. Javasolt kiépítés
a körforgalmi csomópontra vonatkozóan Rbmin=10m.
A csomópontok átépítésénél és folyópálya szakaszokon a csapadékvizet a lejtés viszonyoknak
megfelelõen át kell építeni, a meglévõ közmûveket ki kell váltani illetve szükség esetén meg kell
erõsíteni, szintbe kell helyezni.
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Tematikus Célok
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7.4 Kiemelt szolgáltatói városrész akcióterület
A Kiemelt szolgáltatói városrész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Városmajor utca, Keresz utca, Váralja utca, Ostrom utca, Krucsay Márton utca

A Kiemelt szolgáltatói városrész akcióterület a városközponttól északnyugatra helyezkedik el egy
speciális területet alkotva Kisvárda szövetében. Az itt összpontosuló kereskedelmi és rekreációs,
közösségi létesítmények a többi területen nem tapasztalt sûrûségben jelennek meg az akcióterületen.
Mindkét típusú entitást a 4-es útról a városba áramló nagy forgalom ösztönözte a területen véghezvitt

beruházásra. A legjelentõsebb létesítmény a Várfürdõ, mely egyértelmûen turisztikai célokat szolgál,
ennek kiszolgálására több kereskedelmi szálláshely és vendéglátó-ipari egység települt. További
bõvítés egyfelõl a Várfürdõ bõvítésével kínálkozik, másrészrõl a mûemlék várrom és környezetének
helyreállításával a rekreációs célokat kiválóan szolgáló közpark hozható létre. Kiemelten fontos a
Városmajor utca forgalmi rendezése, bõvítése, hiszen a jelentõs forgalomterheléssel az út nem bír el
jelenlegi kialakításában. Ez tovább ösztönözné a kereskedelmi egységek betelepülését és a turizmus
intenzívebb kihasználását is, továbbá elõnyösen hat Kisvárda és a környékbeli települések
kapcsolatára.
A városrész fejlesztésében a beavatkozások jellegébõl eredõen nem indokolt szociális vagy
funkcióbõvítõ város rehabilitációs programok generálása. A városrész rendelkezik azokkal a komplex
indikátorokkal, amelyek mindkét város rehabilitációs program jogosultságát megalapozzák, de a
beavatkozások típusai nem teszik lehetõvé. Elsõsorban Regionális Operatív Program keretében
valósíthatóak meg a fejlesztések (pl. Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés).

Kiemelt szolgáltató városrész akcióterület beavatkozásai
1. A Vár és környezetének rendezése
A vár a XV. században épült, majd a XVI. század elején és második felében bõvítették - azonban
az 1700-as években elpusztult. A helyreállított épület a Határon Túli Magyar Színházak
Fesztiváljának otthona.
Helyén korábban földvár állhatott. A mai várat 1465-ben kezdték építeni az elõzõ fából vagy kõbõl
emelt erõdítmény átépítésével. Többszöri bõvítés révén alakult ki egy négy saroktornyos, U alakú,
középudvaros, árkádos, belsõ homlokzatos reneszánsz várkastély, kápolnával, sok kisegítõ
szolgálati és gazdasági épülettel. A XVIII. században pusztulni kezdett, és az akkori földbirtokos
engedélyezte a bontást, így az eredeti várból gyakorlatilag csak a déli fal maradt meg. Ezt az 1950es években konzerválták, és megkezdõdött az egykori belsõ vár újbóli kialakítása a régi romok
helyén.
A vár ma kulturális helyszín, színpadán zajlik 1989 óta nyaranta (június-júliusban) a Határon Túli
Magyar Színházak Fesztiváljának eseménysorozata.
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Meglévõ tervek alapján a vár és tágabb környezetének rendezése, rehabilitációja megtörténik. A
terület vízrendezése egy, a területen kialakítandó tóval kerülne megoldásra. A zöldfelületi
rekonstrukcióban sportpályák kialakítása és tanösvény létesítése is szerepel.
2. Strandfürdõ rekonstrukció
Az ETALON 2000 Kft. (Trenka Zoltán) által készített tervek alapján a fürdõ medencéinek felújítása,
kisebb látványelemkkel való kiegészítése, valamint a fogadó épület felújítása került tervezésre.
3. Vár- Sánta István utcai csomópontjánál - Várdai István park
A Várday utca-Vár utca találkozásánál található park egykori úthálózata bizonyos elemeinek,
szakaszainak megtartásával javasoljuk kialakítani az új, térburkolattal ellátott sétányokat, emellett
javasoljuk a parkot nyugatról és délrõl határoló, a környezõ családi házakat kiszolgáló utak jelenlegi
zúzottköves borításának térburkolatra történõ cseréjét is.
A park átláthatóságának biztosítása érdekében, valamint az erõs beárnyékoltságnak megfelelõen, a
meglévõ cserjeállomány megtartása mellett elsõsorban a sétányok csatlakozásainál javasoljuk
kisebb cserjesávok, illetve a jelenlegi állapot bemutatásánál említett pihenõ középsõ részén,
oszlopos örökzöldekkel tarkított, összefüggõ növényfolt kialakítását javasoljuk.
Szükséges a park növényanyaga egészségi állapotának felülvizsgálata és az esetleges beteg, vagy
oda nem illõ egyedek eltávolítása. A beárnyékoltság következtében bizonyos helyeken a gyepes
felületek helyett összefüggõ foltot képezõ árnyéki gyeppótló fajok alkalmazását javasoljuk
(borostyán, gólyaorr, árnyékliliomok, meténg).
Mindemellett javasoljuk a meglévõ padok felújítását, cseréjét, hulladékgyûjtõk kihelyezését,
valamint korszerû térvilágítás kiépítését is.
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7.5 Keleti kertváros akcióterület
A Keleti kertvárosi rész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Halassy Gyula utca, Litki út, Jéki út, Tulipán utca, Papi út, Váry Emil utca, Pacsirta utca, Kinizsi Pál
utca, Gagarin utca, Szüret utca, Nagymezõ utca, Vesselényi utca, Vasúti pályatest,
A

keleti

kertváros

Akcióterület

a

városközponttól keletre terül el. Épület és
szolgáltatás állományát tekintve jellemzõ rá a
szolgáltatások csekély diverzifikáltsága és a
kertvárosi

lakóingatlanok

jelenléte.

Az

akcióterület a többihez hasonlóan közlekedési
csomópont a város sugaras szerkezetébõl
kifolyólag. Továbbá regionális szinten tartalék
lakóövezetként van nyilvántartva. Ez azért
fontos, mert Kisvárda területi, mennyiségi
fejlõdése csak ebben az irányban lehetséges,
ezáltal új kereskedelmi alközpont kialakulása
várható a Kiemelt Szolgáltatói Városrészhez
hasonló

fejlõdési

pályával.

Ennek

indukálásához nélkülözhetetlen a megfelelõ
forgalmi

rendezés

megtörténte,

mely

egyszerre támogatná a terület kitörési
pontként való felvirágzását, és az ebbe az
irányba építendõ regionális hulladéklerakó
célforgalmának levezetését.

Keleti kertváros akcióterület beavatkozásai
1. Térségi hulladéklerakó és elkerülõ út
A hulladéklerakóhoz vezetõ út és egyben elkerülõ út az Árpád utca – Ipari utca keresztezõdésétõl
indul és egészen a Papi úthoz (4109. számú út) csatlakozik összesen 4.1 km hosszon. Az elkerülõ

út ebben a formában funkcióját nem teljesen tölti be, mert a fõ tehergépjármû forgalom továbbra is
a belvároson keresztül fog közlekedni, nem csökkentve a már így is túlterhelt belvárosi utak
forgalmát. A csomópontok átépítésénél és folyópálya szakaszokon a csapadékvizet a lejtés
viszonyoknak megfelelõen át kell építeni, a meglévõ közmûveket ki kell váltani, illetve szükség
esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell helyezni.
2. Felüljáró a vasúti átjárónál és körforgalom a Hármas úton
A Papi út, Jéki út, Litki út keresztezõdésében található csomópontot át kell építeni,
balesetveszélyes és sokszor az elsõbbségi viszonyok sem egyértelmûek a közlekedõk számára.
Javasolt kiépítés a körforgalmi csomópont Rbmin=10m. A csomópont átépítésénél a csapadékvizet a
lejtés viszonyoknak megfelelõen át kell építeni, a meglévõ közmûveket ki kell váltani illetve szükség
esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell helyezni.
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7.6 Déli ipari szolgáltató akcióterület
A Déli szolgáltatói városrész az alábbi utcák által határolt területen helyezkedik el:
Aradi Vértanúk tere, Gyár utca, Vasúti pályatest, Szüret utca, Vásártér utca, Ipari út, Attila utca

A Déli ipari szolgáltató akcióterület a városközponttól délre található, attól a vasúti nyomvonal, a Gyár
utca és az Aradi Vértanúk tere választja el. Az akcióterület Kisvárda legiparosodottabb területe, magán
viseli az évtizedekig tartó masszív iparosítás nyomait, kiterjedt ipari területek húzódnak az azokat
tápláló vasúti nyomvonal mentén. A terület egyszerre biztosítja jelentõs számú népesség
foglalkoztatását, és egészségügyi létesítményei révén kiterjedt területek egészségügyi ellátását is. A
városrész lakóingatlanjai több helyen magukon viselik az iparosított technológia nyomait, melyeket

elavultságuk és alacsony presztízsük miatt szergegálódás fenyeget. Ezen épületek és közterületeik
rendezése elsõdleges fontosságú a célzónában. Ugyanakkor legalább ilyen fontos a terület ipari
továbbfejlesztése és annak fenntarható voltának biztosítása, így fejlesztéseknél elõtérbe kerül a
„vállalkozói park” kialakítása, bõvítése. A terület több nagy-forgalmú úttal is rendelkezik, ezek
forgalmának szabályozása és rendezése több szempontból is fontos feladat.

Déli ipari szolgáltató akcióterület beavatkozásai

1. Gyár úti lakótelep felújítási programja és zöldfelületi rekonstrukció
A panelos, házgyári technológiával készült épületek hõ technikai és gépészeti rekonstrukciója,
valamint az épületek közötti zöldfelületek (játszóterek, sportpályák, pihenõparkok) rehabilitációja
történik meg a rekonstrukció keretében.
2. „Barnamezõs” iparterületek közmû és út kiépítése
Az Ipari út É-i oldalán kerülhet kialakításra egy iparterület, mely térség már jelenleg is akként
funkcionál. A Temesvári úton található lakóházaktól megfelelõ védõtávolságra elhelyezett
létesítményekhez szükség esetén iparvágány csatlakozási lehetõség is adott, mivel a BudapestZáhony vasúti fõvonal és állomási mellékvágányai határolják a területet. A Rendezési Terv szerinti
utakat 6,5-7,5 m szélességben ki kell építeni az Árpád u. irányából járda, illetve kerékpárút
csatlakozásokkal. A térség közmûellátottsága iparterület lévén megfelelõ, az egyes betelepülõk
útcsatlakozásait és közmûcsatlakozásait egyedileg kell kiépíteni.
3. „Zöldmezõs” iparterületek közmû és út kiépítése
Az Ipari út D-i oldalán kerülhet kialakításra a Vállalkozói Park, mely térség már jelenleg is
iparterületként funkcionál. A Temesvári úton található lakóházaktól megfelelõ védõtávolságra
elhelyezett létesítményekhez szükség esetén iparvágány csatlakozási lehetõség is adott, mivel a
Budapest-Záhony vasúti fõvonal állomási mellékvágányaiból leágazó iparvágányok feltárják a
területet. A Rendezési Terv szerinti utakat 6,5-7,5m szélességben ki kell építeni az Árpád u.
irányából járda, illetve kerékpárút csatlakozásokkal. A térség közmûellátottsága iparterület lévén
megfelelõ, az egyes betelepülõk útcsatlakozásait és közmûcsatlakozásait egyedileg kell kiépíteni.
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4. Régi szeméttelep rekultivációja
A regionális hulladéklerakó elkészültével a település eddig használt – mûködési engedély
meghosszabbítva 2009. december hónapig – telepe bezárásra kerül. A hulladék egy része
átszállításra kerül az új lerakóba, a többit megfelelõ mûszaki védelemmel ellátva rekultiválják.
5. Árpád utca – Vásár tér közúti jelzõlámpás csomóponttá való áttervezése
A jelenlegi csomópont forgalombiztonsági szempontból balesetveszélye, eltolt csomópont.
Jelzõlámpás csomóponttá való áttervezése, valamint osztályozós csomópont kialakítása esetén a
jelenlegi geometria nem alkalmas. Üzemeltetés és forgalombiztonság szempontjából vizsgálni kell
annak lehetõségét, hogy egy körforgalmi csomópont milyen feltételekkel alakítható ki.
A csomópont átépítésénél a csapadékvizet a lejtés viszonyoknak megfelelõen át kell építeni, a
meglévõ közmûveket ki kell váltani illetve szükség esetén meg kell erõsíteni, szintbe kell helyezni.
6. Ajak-Anarcs-Kisvárda kerékpár út
A tervezett kerékpárút a települések külterületei szakaszain kétirányú forgalmú kerékpárút esetén
minimum 2.60m burkolatszélességgel és 3.60m széles koronaszélességgel szükséges kiépíteni. A
települések belterületei szakaszain elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárutat 2.70m
burkolatszélességgel és 3.70m széles koronaszélességgel szükséges kiépíteni. Mind a kétirányú
forgalmú kerékpárút és az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút esetében szükséges a
megfelelõ csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése.
A kerékpárút építésénél a meglévõ közmûveket ki kell váltani illetve szükség esetén meg kell
erõsíteni, szintbe kell helyezni.
7. Nyugdíjas park kialakítása
A Béke utca és a Bocskai István utca közötti téglalap alaprajzú telken található, szintén a
közelmúltban kialakított Nyugdíjas parkban, az elõbbi két utcát összekötõ sétányra felfûzve, a park
közepén alakítottak ki egy kör alakú pihenõt, körben padokkal. A sétány jelenleg gyöngykaviccsal
borított, a padokat térkõ burkolattal ellátott sáv köti össze. A pihenõ középpontjában
levendulaágyás található, ezt szintén térburkolt sáv veszi körbe. A sétányt és a pihenõt cserjesáv
(fõként cserjés pimpó) szegélyezi. A park faállománya jelen esetben is (egy-egy idõsebb hegyi
juhart, ezüst juhart, hársfát, gömbakácot, akácot, vadgesztenyét leszámítva) frissen telepített
növényekbõl (vöröstölgy, szivarfa) áll össze. A gyalogosforgalom helyenként új irányokat jelölt ki, e
mentén a gyep kikopott. A park kültéri bútorai közül a hulladékgyûjtõk stílusa kevésbé igazodik a
padok és a kandeláberek klasszikus vonalvezetésû stílusához.
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7.7 Akcióterületek fejlesztésének várható forrásigénye

Az alábbi táblázatokban összefoglaló jelleggel tekinthetõ át a hat akcióterület fejlesztésének
forrásigénye a meglévõ költségbecslésekre támaszkodva. A költségek kizárólag az építési költségeket
tartalmazzák, a kapcsolódó járulékos egyéb költségvetések nem részei a költségkalkulációnak. A vissza
nem térítendõ támogatások az egyes projektekhez kapcsolódó állami támogatási részeket tartalmazza,
amelyet az IVS megvalósításához kapcsolódó forrástérkép alapján azonosítottunk. A támogatási
intenzitás a jelenleg fellelhetõ pályázati rendszerekre támaszkodik.
A táblázat tartalmazza a fejlesztések megvalósításának forrásigényét az alábbi bontásban:
Vissza nem térítendõ támogatás (állami támogatás)
Önkormányzati hozzájárulás (önkormányzati projektek esetében saját erõ)
Partnerek hozzájárulása
Magántõke fejlesztéseihez kapcsolódó magántõke hozzájárulása

I. Városközponti akcióterület fejlesztéseinek forrásigénye
Projektek megnevezése
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója
Várszínház és mûvészetek háza bõvítése
Városi könyvtár rekonstrukciója
Római katolikus templom rekonstrukciója
Görög katolikus templom rekonstrukciója
Református templom rekonstrukciója
Rétközi múzeum rekonstrukciója
Városi sportcsarnok rekonstrukciója
Kispiac
Sétáló utcák I/A
Sétáló utcák I/B
Sétáló utcák II
Parkolási övezetek/A
Parkolási övezetek/B
Önkormányzati bérlakások a Szent László utcán
Nyírzem Áruház
Vári Emil Társulási Általános Iskola rekonstrukciója
Somogyi Rezsõ Általános Iskola rekonstrukciója
Mûvészeti és Zeneiskola rekonstrukciója
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola
Várday István Általános Iskola rekonstrukciója
Egészségügyi alapellátási intézmény rekonstrukciója
Kistérségi Szociális Szolgálat rekonstrukciója
Bentlakásos Idõsek Otthona rekonstrukciója
Idõsek Otthona emeletráépítés
Tompos úti lakótelep felújítási program
Körforgalom az Aradi Vértanúk terénél
SPAR elõtti körforgalmi csomópont
Zrínyi tér (56-os emlékmû)
SPAR elõtti tér

Projektek költsége

Vissza nem térítendõ
támogatás

220 000 000
1 780 000 000
88 956 250
46 800 000
30 100 000
36 300 000
162 500 000
408 700 000
292 000 000
192 600 000
198 000 000
173 700 000
123 239 528
202 200 000
383 000 000
61 900 000
572 000 000
142 060 000
132 000 000
1 403 000 000
460 000 000
92 500 000
12 400 000
133 300 000
217 400 000
4 480 000 000
180 000 000
240 000 000
28 200 000
22 400 000

187 000 000
1 602 000 000
75 612 812
39 780 000
25 585 000
30 855 000
138 125 000
204 435 000
146 000 000
163 710 000
168 300 000
147 645 000
104 753 598
171 870 000
325 550 000
514 800 000
99 442 000
92 400 000
1 262 700 000
414 000 000
83 250 000
11 160 000
119 970 000
195 660 000
2 688 000 000
162 000 000
216 000 000
19 740 000
15 680 000

Önkormányzati
hozzájárulás
33 000 000
178 000 000
13 343 438
24 375 000
204 435 000
146 000 000
28 890 000
29 700 000
26 055 000
18 485 930
30 330 000
57 450 000
57 200 000
42 618 000
39 600 000
140 300 000
46 000 000
9 250 000
1 240 000
13 300 000
21 740 000
180 000 000
24 000 000
8 460 000
6 720 000

Partnerek
hozzájárulása
7 200 000
4 515 000
5 445 000
1 792 000 000
-

Magántõke

Támogatási intenzitás

61 900 000
-

85%
90%
85%
85%
85%
85%
85%
50%
50%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
0%
90%
70%
70%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
60%
90%
85%
70%
70%

Szent György tér rendezése
Krúdy park rendezése
Perla Bevásárló központ
Konferencia központ kialakítása
Poncsák cukrászda homlokzatfelújítása

ÖSSZESEN

20 200 000
34 700 000
2 010 000 000
238 965 150
6 720 000

14 140 000
24 290 000
119 482 575
3 360 000

6 060 000
10 410 000
119 482 575
0

0
0

2 010 000 000
0
3 360 000

14 825 840 928

9 587 295 985

1 516 444 943

1 809 160 000

2 075 260 000

70%
70%
0%
50%
50%

II. Nyugati kertváros akcióterület fejlesztési forrásigénye
Projektek
költsége

Vissza nem térítendõ
támogatás
5 180 000

Önkormányzati
hozzájárulás
2 220 000

Partnerek
hozzájárulása
-

4 000 000

2 800 000

1 200 000

-

-

70%

4 000 000
12 600 000

2 800 000
8 820 000

1 200 000
3 780 000

-

-

70%
70%

ÖSSZESEN

28 000 000

19 600 000

8 400 000

-

-

7 400 000

Magántõke
-

Támogatási
intenzitás
70%

Projektek megnevezése
Vörösmarty tér rendezése
Közpark kialakítása a Kiss János
utcán a Darusziget utcánál
Közparki kialakítása a Kiss János
utcán a Becskereki utcánál
Pacsirta utcai közpark, játszótérrel

III. Északi kertvárosi városrész fejlesztési forrásigénye
Projektek
költsége

Vissza nem térítendõ
támogatás

Önkormányzati
hozzájárulás

Partnerek
hozzájárulása

Magántõke

Támogatási
intenzitás

Döge-Fényaslitke-Kisvárda kerékpárút kialakítása

300 000 000

270 000 000

15 000 000

15 000 000

-

90

"Északi" elkerülõ út (felüljáró nélkül)

660 000 000

594 000 000

66 000 000

-

-

90

Mátyás király úti körforgalom építés

240 000 000

216 000 000

24 000 000

-

-

90

1 200 000 000

1 080 000 000

105 000 000

15 000 000

-

Projektek megnevezése

ÖSSZESEN
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IV. Kiemelt szolgáltatói városrész fejlesztési forrásigénye
Projektek megnevezése
Vár és környezetének rendezése
Strandfürdõ rekonstrukciója
Vár-Sánta István utcai csomópontjánál
Váradi István park
ÖSSZESEN

Projektek költsége
1 907 000 000
79 000 000

Vissza nem térítendõ
támogatás
1 716 300 000
71 100 000

Önkormányzati
hozzájárulás
190 700 000
7 900 000

Partnerek
hozzájárulása
-

Magántõke
-

Támogatási intenzitás
90%
90%

22 200 000

15 540 000

6 660 000

-

-

70%

2 008 200 000

1 802 940 000

205 260 000

-

-

Partnerek
hozzájárulása
0

Magántõke
0

Támogatási intezitás
90%

0

0

90%

0

0

V. Keleti kertváros városrész fejlesztési forrásigénye
Projektek megnevezése
Térségi hulladéklerakó és elkerülõ õt
Felüljáró a vasúti átjárónál és körforgalom a
Hármas úton
ÖSSZESEN

Projektek költsége
4 320 000 000

Vissza nem térítendõ
támogatás
3 888 000 000

2 040 000 000

1 836 000 000

6 360 000 000

5 724 000 000
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Önkormányzati
hozzájárulás
432 000 000
204 000 000
636 000 000

Déli ipari szolgáltatói városrész fejlesztési forrásigénye
Projektek megnevezése
Gyár úti lakótelep felújítási programok
és zöldfelületi rekonstrukció
"Barnamezõs" iparterületek, közmû
és út kiépítése
"Vállalkozói" parkhoz elõközmûvesítés
és út építése
Régi szeméttelep rekultivációja
Árpád utca-Vásár tér jelzõlámpák felszerelése
Ajak-Anarcs-Kisvárda kerékpár út
Nyugdíjas park kialakítása
ÖSSZESEN

Projektek költsége

Vissza nem térítendõ
támogatás

Önkormányzati
hozzájárulás

Partnerek
hozzájárulása

-

780 800 000

Magántõke

1 952 000 000

1 171 200 000

1 263 000 000

631 500 000

315 750 000

-

315 750 000

50

525 900 000
18 900 000
120 000 000
300 000 000
8 400 000

262 950 000
17 010 000
108 000 000
270 000 000
7 560 000

131 475 000
1 890 000
12 000 000
15 000 000
840 000

-

131 475 000
-

15 000 000

50
90
90
90
90

2 468 220 000

476 955 000

795 800 000

4 188 200 000
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-

Támogatási
intenzitás

447 225 000

60

ÖSSZESÍTÕ TÁBLA
Projektek költsége
14 825 840 928

Vissza nem térítendõ
támogatás
9 587 295 985

Önkormányzati
hozzájárulás
1 516 444 943

Partnerek
hozzájárulása
1 809 160 000

2 075 260 000

Nyugati kertvárosi
városrész

28 000 000

19 600 000

8 400 000

0

0

Északi kertvárosi
városrész

1 200 000 000

1 080 000 000

105 000 000

15 000 000

0

Kiemelt szolgáltatói
városrész

2 008 200 000

1 802 940 000

205 260 000

0

0

Keleti kertvárosi
városrész

6 360 000 000

5 724 000 000

636 000 000

0

0

Déli ipari szolgáltatói
városrész

4 188 200 000

2 468 220 000

476 955 000

795 800 000

447 225 000

ÖSSZESEN

28 610 240 928

20 682 055 985

2 939 659 943

2 604 960 000

2 522 485 000

Városközponti
városrész
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Magántõke

8. Fenntarthatósági szempontok

8.1 A fenntartható környezeti fejlõdés programja
A horizontális politikai egyik nagy területe a fenntarthatóság, amely városfejlesztési folyamatok
alakításában meghatározó jelentõsséggel bír. A városfejlesztési folyamatok Kisvárda esetében a
Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégiával és a Nemzeti éghajlat-változási Stratégiával összhangban
kerültek kialakításra. A Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégia a társadalom fejlõdésének egy ennek
megfelelõ pályára való állítását elõsegítõ, hosszú távú, keretstratégiai jellegû dokumentum, mely
valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, fenntartható, társadalmasítható
jövõképnek megfelelõ eszközrendszert és reformkeretet vázol fel.
Kisvárda stratégiai célrendszerében a környezet és természetvédelem külön tematikus célként jelenik
meg, de szinte az összes fejlesztési prioritásnál figyelembe kell venni a fenntartható fejlõdést, vagyis a
horizontális politikai áthatja az egész Integrált Városfejlesztési Stratégia célrendszerét. A fenntartható
fejlõdés a tágan értelmezett életminõség javulását szolgálja, amely nem szûkíthetõ le az anyagi jólétre,
hanem magában foglalja a környezet minõségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti
erõforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést,
a teljes testi, lelki egészséget, a szabadidõt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a környezetminõség és
a társadalmat alkotók életminõségének együttes megnyilvánulása. A fenntarthatóság elvei szerint élõ
társadalomban többek között érvényesül a szociális igazságosság, amelynek az alapja a
lehetõségekhez való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosítása, és a társadalmi terhekbõl való közös
részesedés; az életminõség folytonos javítására való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi
normarendszert szükséges a társadalom tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a folyamatokat támogatja,
illetve elõsegíti. A városfejlesztési programok generálásánál a fenntarthatóság alapelveit minden
esetben figyelembe kell venni.
A fenntarthatóság alapelvei:
A holisztikus megközelítés elve. Minden beavatkozás tovagyûrûzõ hatásokat okoz esetleg távoli
rendszerekben is. A helyi kihívásokra adandó válaszokhoz szükséges a tágabb környezet és a globális
trendek ismerete.

A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve. A jelen nemzedékek fejlõdési és
környezeti szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jövõ nemzedékek esélyét arra,
hogy õk is kielégíthessék saját szükségleteiket.
Társadalmi igazságosság elve. Mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket,
tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékû tagjává válhat.
Tartamosság

elve.

Az

erõforrások

tartamos

kezelése,

figyelembe

veszi

a

környezet

eltartóképességének korlátait; az erõforrások körültekintõ és takarékos használata által megõrzi a
jövõbeli fejlõdéshez szükséges forrásokat. A biológiai sokféleség is természeti erõforrás, védelmét
kiemelten fontosnak tartjuk.
Integráció elve. A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése és végrehajtása
során a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat, azok összefüggéseit is egyaránt
figyelembe kell venni annak érdekében, hogy azok kölcsönösen erõsítsék egymást. A helyi, regionális
és nemzeti szintû tevékenységeket is össze kell hangolni.
Helyi erõforrások hasznosításának elve. Törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten,
helyi erõforrásokból történõ kielégítésére. Õrizzük meg a helyi sajátosságokat, azok sokszínûségét.
Fontos feladat az épített környezet megóvása és a kulturális örökség megõrzése, fenntartható módon
történõ hasznosítása is.
Társadalmi részvétel elve. Mindenki számára biztosítani kell a megfelelõ hozzáférést a társadalmigazdasági közéletre, a döntéshozatali folyamatokra, a környezetre vonatkozó információkhoz. Javítani
kell a fenntartható fejlõdéssel, annak társadalmi-gazdasági és környezeti vonatkozásaival, a
fenntarthatóbb megoldásokkal kapcsolatos tájékozottságot. Erõsíteni kell az állampolgárok
döntéshozatalban való részvételét.
Társadalmi felelõsségvállalás elves. A fenntartható fejlõdés, a magasabb életminõség elérése
érdekében csökkenteni kell, illetve ki kell küszöbölni a termelés és a fogyasztás nem fenntartható
módjait. Erõsíteni kell a vállalkozások társadalmi felelõsségvállalását, a magán- és a közszféra közötti
együttmûködést.
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Elõvigyázatosság és megelõzés elve. Az elõvigyázatos megközelítés azt jelenti, hogy ha súlyos vagy
visszafordíthatatlan kár lehetõsége merül fel, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használható
fel indokként a környezetromlást vagy az emberi egészség veszélyeztetését megakadályozó, hatékony
intézkedések elhalasztására, azaz a veszély mértékét figyelembe véve cselekedni kell. Az emberi
tevékenységeket ennek az elõvigyázatossági elvnek a figyelembevételével kell tervezni és végrehajtani,
illetve meg kell elõzni, – s ahol ez nem lehetséges – mérsékelni kell a természeti rendszereket és az
emberi egészséget veszélyeztetõ környezetkárosító, környezetszennyezõ tevékenységeket, illetve
lehetõség szerint helyreállítani a károkat.
A szennyezõk fizet elv. Az áraknak tükrözniük kell a fogyasztással és termeléssel kapcsolatos
tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a társadalom számára, beleértve a természeti
erõforrások használatának költségeit. A környezetkárosító, környezetszennyezõ tevékenységet
folytatóknak meg kell fizetniük az emberi egészségben vagy a környezetben okozott károkat.

A fejlesztési programokat a fenti alapelvekkel összhangban szükséges generálni, mivel a
fenntarthatósági alapelvek egy olyan iránymutatást nyújtanak, amelyek biztosítják a fenntartható
fejlõdés modelljének kibontakozását. A fejlesztéseknek illeszkednie kell és hozzá kell járulnia a Nemzeti
Fenntartható Fejlõdési Stratégia célkitûzéseihez, amely a következõ prioritásokat tartalmazza:
1) Fenntartható népesedési politika
2) Egészségi állapot javítása
3) Társadalmi kohézió és foglalkoztatás javítása
4) Természeti értékek védelme
5) Klímaváltozás elleni küzdelem
6) Fenntartható vízgazdálkodás
7) Versenyképesség fenntartható erõsítése
8) Fenntartható termelési eljárások és fogyasztói szokások erõsítése
9) Energiagazdálkodás átalakítása
10) Fenntartható mobilitás és térszerkezet kialakítása
11) Gazdasági szabályozás
Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiája ezen prioritásokkal összhangban került felépítésre, a
Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégia több prioritása, megegyezik Kisvárda tematikus
célkitûzésével.
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8.1.1 Elõnyök és szûk keresztmetszetek feltárása

8.1.1.1 Közlekedés
Kisvárdán elérhetõek a közösségi közlekedés eszközei, a város területét behálózzák a buszmegállók,
vagyis a városon belüli közlekedés busszal is megoldható. A helyközi és távolsági közlekedésre
busszal és vonattal egyaránt van lehetõség. Kisvárda egyik nagy elõnye a közlekedési pozícióját
tekintve, hogy rendkívül jó a város vasúti kapcsolata, a 100-as vasútvonal érinti a települést, amely
biztosítja a gyakori vasútjáratokat. Összességében a közösségi közlekedés feltételrendszere ebben a
formában adott, amely lehetõséget nyújt, hogy a lakosságot a közszféra és a civil szervezetek
magatartásformáló kampányokkal ösztönözzék a közösségi közlekedés nagyobb arányú használatára.
Ez a prioritás az egész várost érinti, nem városrész szintû cél.
Kisvárda településszerkezetének legfõbb problémája, hogy a település központi területin halad át a
4145. számú országos mellékút, melybe a település belterületén torkollik be a 4111. (Jéke), 4109.
(Pap), 4108. (Anarcs), 3832. (Döge), 3814. (Kékcse, 4. sz. fõút csomópont) számú utak. Jelenleg a
keletnyugat irányú forgalom a térségen belül, kizárólag a város központján keresztül tud lebonyolódni.
Ezért egy, a települést keletrõl teljes egészében elkerülõ út került a tervezetbe. Ezen az elkerülõ úton
megközelíthetõ lenne a regionális hulladéklerakó területe is, anélkül hogy a város történelmi emlékekkel
teletûzdelt belvárosán keresztül kellene haladni. AZ IVS tesz olyan közlekedésfejlesztési javaslatokat,
amelyek ennek a problémának megoldását célozza.

Az elmúlt években a magánautók használatának aránya dinamikusan emelkedett. A jó közúti
adottságokból eredõen magas az áru és teherszállító gépjármûvek száma, amelyek számának további
emelkedése várható a térség logisztikai fejlesztéseibõl adódóan. A gépjármû használatot reprezentáló
adatokat az alábbi táblázat tartalmazza
Áruszállító tehergépkocsik száma 2008 (db)

560

Lassú jármûvek száma 2008 (db)

202

Motorkerékpárok száma 2008 (db)

188

Személyszállító gépjármûvek száma összesen
2008 (db)

5258

Teherszállító gépjármûvek száma összesen
(különleges célú gépkocsival együtt) 2008 (db)
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644

Természetes személy által üzemeltetett
személygépkocsik száma 2008 (db)
Vontatók száma 2008 (db)

4823
45

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Területi statisztikai adatok rendszere

A városi közlekedés egyik problematikus pontja, hogy a Kisvárdán áthaladó forgalom viszonylag nagy,
amely abból adódik, térségi és megyei jelentõségû utak futnak össze a településen. Ezek a problémák
a város egészét és több városrészt különösen sújtanak. A településen átmenõ forgalom jelentõs
környezeti terhelést okoz, ennek a problémának az oldása érdekében az IVS több városrész esetében
is elkerülõ utak építését irányozza elõ.
A környezetkímélõ közlekedés igénybevételének ösztönzési gyakorlata hiányzik a városból, amelynek
az egyik oka, hogy nem található település belterületén kerékpárút, amely köré jelentõs
magatartásformáló kampányokat lehetne szervezni (pl. critical mass). A környezetkímélõ közlekedési
eszközök igénybevételének ösztönzésére az Inteligent Europe Program kínál követendõ alternatívákat
és forrásokat. A magatartásformáló kampányok a környezettudatosság elterjesztésének egyik
leghatékonyabb módszere, amely az elkövetkezõ években hangsúlyos szerepet fog játszani a város
életében.
8.1.1.2 Környezeti minõség

Környezettudatos magatartás
A környezettudat alatt nem a jogszabályi háttér betartását értettük elsõsorban, hanem azt a tudatos
emberi magatartást, mely konkrét és valós információkon, ismereteken alapul, és környezeti értékrend
alapján hozott döntésekben, magatartásban nyilvánul meg. A településen eddig nem volt jellemzõ a
környezettudatosságot javító kampányok szervezése, amely részben abból ered, hogy kevés az olyan
civil szervezet, amelynek a tevékenysége a környezetvédelemre irányulna. A környezettudatosságot
segítõ kampányok szervezése és megvalósítása a közszférára váró feladat, amelyet ajánlott minden
nagyobb városrehabilitációs projekt soft tevékenységeként kezelni.
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Levegõ minõség
A településen átmenõ nagyarányú forgalom befolyásolja a település levegõ minõségét. A település
légszennyezettségét az alábbi táblázatok mutatják be, amely tartalmazza a levegõben lévõ
szennyezõanyagok koncentrációját és 2002-2007 közötti idõszakban bemutatja az egyes
szennyezõanyagok koncentrációjának alakulását.
Légszennyezõ anyagok kibocsátása
Szennyezõanyag
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 )
mint SO2
105 - Hexán
12 - Kénsav-kénsav gõzök
(SPECIFIKUS)
13 - Kén-dioxid (SPECIFIKUS)

2002

2003

2004

2005

2006

Összesen
(kg)

2007

<0,5

43

3 965

569

270

1 513

6 360

52

5

7

<0,5

<0,5

<0,5

64

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1

1

3

2

3

1

1

1

11

150 - Benzol

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

151 - Toluol

240

49

43

64

52

79

527

152 - Xilolok

230

92

176

163

304

152

1 117

157 - Etil-benzol

101

8

29

19

14

23
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16 - Sósav és egyéb szervetlen
gáznemû klór vegyületek, kivéve
klór és cián-klorid HCl-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

17

17

160 - Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

162 - Propil-benzol

32

<0,5

<0,5

21

18

10

81

163 - 1,2,4,-Trimetil-benzol
(Pseudokumol)

37

1

<0,5

2

2

1

43

164 - Trimetil-benzolok

25

1

<0,5

7

6

<0,5

39

165 - Izo-propil-benzol / kumol;
metil-etil-benzol /

11

8

3

3

3

3

31

8 274 38 833

2 - Szén-monoxid

7 823

8 802

15 846

396 967

3

2

7

3

<0,5

<0,5

15

261 - METOXI PROPIL-(2)ACETÁT

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

12

12

266 - Butil-alkohol ( szekunderbutanol ) / butanol-2 /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

46

<0,5

46

16 231 17 459

18 013

19 542

19 521

119 822

201 - Triklór-etilén ( TRI )

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2
301 - Etil-alkohol / etanol /

317 389

29 056
316

387

340

342

345

1 334

3 064

302 - Propil-alkolok

<0,5

17

7

7

6

6

43

304 - Butil-alkoholok

226

3

13

9

10

10

271

6

1

<0,5

<0,5

<0,5

5

12

98

22

22

19

64

44

269

<0,5

<0,5

1

1

4

4

10

307 - Izo-propil-alkohol
308 - Butil-alkohol (primerbutanol) / butanol-1 /
310 - Formaldehid
312 - Aceton

210

61

53

49

46

607

1 026

313 - Metil-etil-keton / 2-butanon /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

316 - Metil-izobutil-keton / 4-metil2-pentanon; izobutil-metil-keton /

110

50

51

51

92

<0,5

354

317 - Diaceton-alkohol

<0,5

8

3

3

3

3

20

320 - Metil-acetát / ecetsav-metil-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5
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észter /
321 - Etil-acetát / ecetészter;
ecetsav-etil-észter /
323 - Butil-acetát / ecetsav-butilészter /
326 - Izo-butil-acetát

4 414

3 899

2 197

3 670

405

214

14 799

167

80

42

59

277

491

1 116
818

227

107

129

129

147

79

331 - Butil-glikol-acetát

<0,5

29

11

11

10

10

71

345 - Butil-aldehid / butiraldehid /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

351 - Fenol

9

18

17

18

<0,5

<0,5

62

10

5

20

21

<0,5

<0,5

56

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

128

59

187

5

<0,5

<0,5

<0,5

4

<0,5

9

503 - Petróleum

<0,5

8

3

3

3

3

20

51 - Higany és vegyületei Hg-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

19

15

10

7

<0,5

<0,5

51

530 - Ásványolaj gõzök

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

74

<0,5

74

57 - Antimon és vegyületei Sbként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

592 - Propion-aldehid

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

598 - Paraffin-szénhidrogének C9tõl

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

12

12

352 - Krezolok (o,m,p)
360 - Etilén-glikol-monobutil-éter /
2-butoxi-etanol;butil-glikol /
500 - Benzin mint C,
ásványolajból

52 - Ólom és szervetlen vegyületei
Pb-ként

6 - Ammónia

110

181

175

175

23

24

688

644 - N-metil-2-pirrolidon

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

67 - Cink és vegyületei Zn-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

54

<0,5

54

3 975 76 422

7 458

9 895

6 752

113 190

7 - Szilárd anyag

8 688

736 - Propilén-glikol-monometiléter / metil-proxitol; 1-metoxi-2propanol /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

860 - METIL-BROMID

<0,5

<0,5

3

<0,5

<0,5

<0,5

3

980 - Összes szerves anyag Cként (TOC) (SPECIFIKUS)

<0,5

<0,5

<0,5

12

82

38

132

999 - SZÉN-DIOXID

36 269 599 11 129 075 16 096 20 860 577 21 163 000 14 557 102 103 995 449

Forrás: OKIR

Víz, gáz és energiafelhasználás
Vízfelhasználást reprezentáló adatok
Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza 2007 (km)

67

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2007 (db)

6669

Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 2007 (db)

1238

Összes szolgáltatott víz mennyisége 2007 (1000 m3)

781

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2007 (1000 m3)

532

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba a lakások 97,1% van bekapcsolva, a melegvízhálózatba
mindössze 18,03%-a. A szolgáltatott víz 68%-a a háztartások részére történik. A város ivóvízhálózata
67 km hosszú, teljes mértékben kiépítettnek tekinthetõ.
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Energiafelhasználást reprezentáló adatok
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2007 (1000
kWh)

17316

Háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2007 (db)
Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 2007 (1000 kWh)

7707
89065

Villamosenergia-fogyasztók száma 2007 (db)

8422

A szolgáltatott villamos energia mindössze 19,1%-a kerül felhasználásra a háztartásoknál.
Gázfelhasználást reprezentáló adatok
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségébõl a háztartások részére szolgáltatott
gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 2007 (1000 m3)

7457

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 2007
(1000 m3)

19765

Gázzal fûtött lakások száma 2007 (db)

5211

Háztartási gázfogyasztók száma 2007 (db)

5227

Összes gázfogyasztók száma 2007 (db)

5857

Távfûtésbe bekapcsolt lakások száma 2007 (db)

1240

A lakások 75,9%-a gázzal fûtött, a távfûtésbe bekapcsolt lakások aránya mindössze 18%. 37,73%-a a
szolgáltatott gáz mennyiségének a háztartásoknál kerül felhasználásra, még a gázfogyasztók 89%-a
háztartási gázfogyasztó.

Szennyvíz és hulladékkezelés
Szennyvízkezelést reprezentáló adatok
Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége 2007 (1000 m3)

521

Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2007 (1000 m3)

943

Közcsatornában tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2007 (1000 m3)

943

Közcsatornahálózat hosszából egyesített rendszerû csatorna hossza 2007 (km)
Közcsatornahálózat hosszából elválasztó rendszerû szennyvízcsatorna hossza 2007 (km)
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma 2007 (db)

0
47
4412

Közcsatornán elvezetett, III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz mennyisége 2007
(1000 m3)

1004

Közcsatornán elvezetett, biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége 2007 (1000 m3)

3

Közcsatornán elvezetett, csak mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége 2007 (1000

0
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m3)
Közcsatornán tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz mennyisége 2007 (1000 m3)

0

Közmûves szennyvíztisztító berendezések (tervezett) kapacitása 2007 (kgO2/nap)
Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 2007 (km)

2650
48

Kisvárda város ivóvíz- és szennyvízelvezetõ hálózatát a Várda-Víz Kft biztosítja. A kiépített 64,8 km
hosszú szennyvízelvezetõ csatorna körülbelül 60 %-os kiépítettségnek felel meg, a tervek már készen
állnak a 100 %-os lefedettség eléréséhez. Jelen állapotában 4412 lakás szennyvízelvezetését biztosítja
(vagyis a lakások 64%-ba be van vezetve a szennyvízhálózat), azonban a szennyvíz hálózat centrális
lefedettsége miatt a város területére vetítve még rosszabb lefedettséget kapunk, melynek orvoslására
minél elõbb szükség lenne.

Hulladékkezelést reprezentáló adatok
A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 2007 (tonna)

3960

Külsõ szolgáltatótól közvetlenül a telepre szállított folyékony hulladék 2007 (m3)

64

Összes elszállított települési szilárd hulladék 2007 (tonna)

4403

Rendszeres hulladékgyûjtésbe bevont lakások száma 2007 (db)

5700

Rendszeres hulladékgyûjtésbe bevont üdülõk száma 2007 (db)

0

2006 márciusában 229 település önkormányzata, valamint 11 zempléni település megállapodást kötött
a képzõdõ szilárd hulladék egységes kezelésérõl, mely központjának három települést jelöltek ki a
megyében: Nyíregyházát, Nagyecsedet és Kisvárdát. A megállapodás értelmében Szabolcs–Szatmár–
Bereg Megye területének nagy részén képzõdõ szilárd hulladék feldolgozásra kerül egy Kisvárda
határában épülõ hulladékkezelõ üzemben. A tervezett üzem magas szinten biztosítja majd a bekerülõ
hulladék korszerû kezelését. A Kisvárda hulladékkezelését a tervezett üzem fogja ellátni, vagyis a
beruházás

hatására

egy

rendkívül

korszerû

hulladékkezelés

valósul

meg.

Rendszeres

hulladékgyûjtésbe a lakások 83%-a van bevonva. Végül a 100 legnagyobb hulladéktermelõ listája és az
általuk megtermelt hulladék mennyisége látható az alábbi összefoglaló táblában.
Rangsor

Adatszolgáltató ügyfél

Hulladékmennyiség
(kg)

1

MASTER-M KFT - Baromfi feldolgozó üzem

2

Caroflex Fékbetétgyár Kft - Fékbetétgyár

975 871

3

Borkesz Lajos - Vágóhíd és húsfeldolgozó telep

385 240

4

Várda-Baromfihús Kft. - Pulykanevelõ telep

264 787

5

Proforg Rt. - Gabona üzem

236 348

6

Mavir Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - Transzformátor
állomás

190 710
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5 197 549

7

Tesco-Globál Áruházak Zrt. - TESCO Hipermarket

182 357

8

Várda Vulkán Kft. - Öntvénygyártás

181 206

9

Várda-Drink Szeszipari Rt - Üditõital és ásványvíz palackozó

163 309

10

Pirehab Kht. - Telephely

162 555

11

Városi Korház Kisvárda - Kórház

160 042

12

GE Hungary Zrt. - Fényforrásgyár

150 815

13

Piremon Mozgáskorlátozottak Kisvállalata - Telephely

142 099

14

Bodnár Méh Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Hulladékudvar

107 378

15

Szabolcs Volán Zrt. - Mûszaki telep

40 169

16

Várda Víz És Csatornamû Üzemeltetõ Szolgáltató Kft /Várda-Víz Kft/ Szennyvíztisztító telep

34 654

17

Várda Víz És Csatornamû Üzemeltetõ Szolgáltató Kft /Várda-Víz Kft/ - I. sz. vízmû
és központi telephely

25 146

18

Strabag Zrt. - Aszfaltkeverõ üzem

24 750

19

Várdafém Kft. - Telephely

16 500

20

Magyar Közút Kht. - Üzemmérnökségi telephely

16 145

21

John Vead Bt. - Gólya ABC

14 860

22

B.Braun Avitum Hungary Zrt. - 12. számú dialízisközpont

11 092

23

John Vead Bt. - Hármasúti ABC

10 260

24

Várda Víz És Csatornamû Üzemeltetõ Szolgáltató Kft /Várda-Víz Kft/ - II. sz.
Vízmû

10 012

25

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - Töltõállomás

8 370

26

Bodnár Méh Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Hulladék gyûjtõhely

7 970

27

Bacsó István - Tehergépkocsi szerelõ mûhely

6 700

28

Shell Hungary Zrt. - Üzemanyagtöltõ állomás

5 903

29

Speciál-Autóház Kft. - Telephely

4 135

30

RAMIRIS AUTÓ KFT.TOYOTA Közvetítõi Kereskedés - Gépjármû javító és festõ
üzem - OPEL RAMIRIS

3 604

31

Babják Autóház Kft. - Gépjármû értékesítõ és javító telephely

2 995

32

Uwyta Kht. - Szõnyegszövõ üzem

2 755

33

Várda-Mobil Vagyonkezelö És Forgalmazo Kereskedelmi Kft - Autó szervíz CHEVROLET RAMIRIS

2 107

34

Kisvárdai-Kenyérgyár Kft - Kenyérgyár

2 050

35

VAGÉP ZRt. - FORD Autószalon

1 703

36

Babják Autóház Kft. - gépjármû kereskedelem és javítás

1 210

37

Gold-Cars Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Kereskedelmi és szolgáltató
telephely

980

38

Jánvári Mihály - Fuvarozás

901

39

Emf Ipari, Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Egyedi gépgyártás-automatizálás

790

40

Trans-Vidia Kft. - Vas és Építõanyag kereskedelem

752

41

Homoki Attiláné - Étterem

638

42

Kiss B. Ker. Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. - XV. sz. diszkont

520

43

Kiss B. Ker. Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. - Nagykereskedés

410

44

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - Bessenyei György
gimnázium

400

45

LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. - Élelmiszer diszkont áruház

385

46

Magyar Telekom Nyrt. - Telefonközpont

370

47

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - Egészségügyi Alapellátás

310

48

Debreceni Egyetem - Teichmann telep

272

49

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - Váry Emil Általános
Iskola

270

50

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. - Földgázelosztási területi egység

226

51

II.Rákóczi Ferenc Szakközép-És Szakiskola - II. Rákóczi Ferenc Szakközép és
szakiskola

204
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52

Profi Magyarország Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Élelmiszer üzlet(50. sz.)

190

53

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - III. sz. óvoda

154

54

Várda-Távhõ Kft. - Központi telep

153

55

Várda Ferro Ipari Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Telephely

120

56

Magyar Aszfalt Kft - KISVÁRDAI KEVERÕÜZEM

45

57

Idegenforgalmi És Szabadidõ Centrum Kht. - Várfürdõ

37

58

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - II. Rákóczi Ferenc
Szakközép és szakiskola

30

59

Önkormányzati Képviselõtestület Plgármesteri Hivatala - Bölcsõde és
Rehabilitációs intézet

26

60

Mavir Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Vezetékfelügyelõség

5

61

Allianz Hungária Zrt. - Biztosító fiókiroda

3

Forrás: OKIR

8.1.1.3 Területhasználat
A városban érvényesülõ területhasználatot az alábbi táblázat összesíti.

Forrás: Kisvárda Településfejlesztési koncepció

8.1.1.4 Zöldfelület-gazdálkodás
Kisvárda település zöldfelületi rendszere szigetes elhelyezkedésû alkotóelemekbõl (zöldfelületekbõl,
zöldfelületi létesítményekbõl) áll, mely sávos elhelyezkedésû elemekkel (útfásítások, csatornák,
vízfolyások partmenti részei) egészül ki. Jellemzõen magántulajdonban lévõ, egyedi telkes területek
zöldfelületeivel, valamint termesztési célú zöldfelületekkel találkozhatunk, melyek közcélú
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zöldfelületekkel (közpark, közkert, játszókert, zöldfelületû intézmények kertjei, lakótelepi tömbök
zöldfelületei, temetõ, sportpálya, út menti zöldsávok, fásítások) egészülnek ki. A település legnagyobb
kiterjedésû zöldfelületi elemei a lakótelkek kertjei. Szerkezetüket tekintve a település közepén falusias
jellegû, telkekkel találkozni. A telekhasználatra a háromzónás felosztás a legjellemzõbb, a gondozatlan
területeken ez a tagozódás nem található meg. Az épületek körül gondozott díszkert, a ház mellett és
mögött gazdasági udvarrész, a telkek hátsó részében haszonkert helyezkedik el. A tömbök
lombfedettségét elsõsorban a hátsókertek hasznosítása határozza meg. A lakótelkek harmonikusan
kapcsolódnak a táji környezethez. Kisvárda utcáit legtöbb helyen füves zöldsáv kíséri. A zöldsávok
gondozottsága eltérõ, fejlesztésre, rekonstrukcióra szorulnak.
Szigetes helyzetû elemek
A település közparkjai, közkertjei, valamint a jelentõs zöldfelülettel rendelkezõ intézményterületek
szigetes helyzetûek, egyéb területfelhasználási egységek által körülzárva jelennek meg a település
szerkezetében. A település területén, általában a perifériákon szántóterületek és gyepterületek
helyezkednek el kisebb foltokban. A település zöldfelületei, zöldfelületi létesítményei a használat jellege
és a tulajdonviszonyok szerint magántulajdonú és közcélú zöldfelületekre oszthatók. Használatukat
tekintve a közcélú zöldfelületek: korlátlan közhasználatú, korlátozott közhasználatú és közhasználat elõl
elzárt zöldfelületek lehetnek.
Korlátlan közhasználatú zöldfelületek
A korlátozás nélküli közhasználatú közparkjai, közkertjei elsõsorban a település központjában, köz-,
illetve zöldfelületi jellegû intézmények környezetében csoportosulnak. Kisvárda zöldfelületeinek
többsége megfelelõen gondozott utcabútorokkal, idõs, illetve nem rég telepített többszintes
növényállománnyal. A település központjában, illetve a közintézmények környezetében egynyári, illetve
évelõ virágágyakkal is találkozhatunk. Az út menti zöldsávok, településökológiai és használati értéke az
átlagosnál magasabb, azonban ennél a településnél is több helyen hiányos az útfásítás, még a
megfelelõ

szélességû

útkeresztszelvénnyel

rendelkezõ

részeken

útkeresztszelvényeknek megfelelõ utcafásítást minden utcában.
A jelentõsebb, városi szintû, korlátlan közhasználatú zöldfelületek a következõk:
• Zrínyi téri park, 2382, 2382/1 hrsz.
• Vörösmarty tér, 2224 hrsz.
• Szent György téri park, 2417/2 hrsz.
• Várday István park, 986 hrsz.
• Krúdy park,2571/51 hrsz.
• Nyugdíjas park, 2991/6 hrsz.
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is.

Javasoljuk

az

• Kisvárdai vár körüli zöldfelület, 966/3, 945 hrsz.
• Flórián téri park, 784/1, 793, 794, 794/2 hrsz.
• Mûvelõdési ház, 795 hrsz.
• Közkert, Mester u.-Szabolcs vezér u.
• Zöldfelület, 2447 hrsz.
• Tompos úti lakótelep zöldfelületei, 2444/42,
• Gyár utcai lakótelep zöldfelületei, 2910/49 hrsz.
• Közpark, 1454
Korlátozott közhasználatú zöldfelületek
--Jelentõsebb zöldfelület jellegû intézmények
• Római katolikus templom, 791 hrsz.
• Református templom, 798 hrsz.
• Kisvárdai vár, 963/3 hrsz.
• Strandfürdõ, 961/8, 962/4 hrsz.
• Sporttelep (Kisvárdai vár), 955, 958/1 hrsz.
• Sportpálya (Sportcsarnok), 834 hrsz.
• Sportpálya (Gyár utcai ltp.), 2910/7 hrsz.
• Temetõ, 484 hrsz.
• Temetõ, 032 hrsz.
• Temetõ, 2849, 2902, 2905, 2906, 2907 hrsz.
• Temetõ, 3714/2, 3715, 3716/1, 3717 hrsz.
• Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, 2683 hrsz.
• Szent László Szakközépiskola Kollégium és Óvoda, 780/1 hrsz.
• II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, 2533/1 hrsz.
• Vári Emil Társulási Általános Iskola, 2515/1 hrsz.
• Teichmann Vilmos Általános Iskola, 3380/3 hrsz.
• Vári Emil Társulási Általános Iskola, Várday István Tagintézmény, 1173 hrsz.
• Bölcsõde é Rehabilitációs Napközi Otthon, 2480/1 hrsz.
• Csillag-közi Központi Társulási Óvoda, Tordai u. 17. telephely, 3380/1, 3380/2 hrsz.
• Felsõ-Szabolcsi Kórház, Mentõállomás, 3523/1, 3553/4, 3553/6 hrsz.
• Vám- és Pénzügyõrség Nyíregyháza kirendeltsége Kisvárda (egykori Pénzügyõri laktanya), 2380,
2381 hrsz.
--Közhasználat elõl elzárt zöldfelületek
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• Lakóterületek kertjei, belterületi erdõk
A lakóterületek hagyományos nagyméretû tömbökbe rendezõdnek. A lakóterületeknél – fõként a
régebbi utcákon, a település legrégibb részein, de az újabb területeken is – a zónás telek használata
figyelhetõ meg, nevezetesen a lakóudvar, a gazdasági udvar és a kert zónája. Ez tartalékokat
tartalmaz. Jelentõsebb belterületi erdõk a 3197/8 és a 3193/12, 3193/13 hrsz. alatt találhatók.
Jelentõs zöldfelülettel rendelkezõ gazdasági létesítmények
• Fékbetét- és kapcsolótárcsagyár, 3196 hrsz.
• Volán telephely, 3193/11 hrsz.
• Vulkán ipartelep, 3718/1, 3718/10 hrsz.
• Egyesült izzólámpa- és Villamossági üzem, 3188/1 hrsz.

A város biológiai aktivitására vonatkozóan az alábbi táblázat nyújt összefoglalást.
Biológiai aktivitásszámítás Kisvárda közigazgatási területére nézve

Összefoglalásként, fontos feladatnak tartjuk a korlátlan közhasználatú zöldfelületek, zöldfelületi
intézmények növényanyagának gazdagítását, a meglévõ idõs állományok védelmét, települési
zöldfelület kataszter elkészítését. Szükség van az utcai fasorok fejlesztésére (ahol ezt a rendelkezésre
álló útkeresztszelvény lehetõvé teszi), mivel ezek a sávos elhelyezkedésû, közhasználatú elemek csak
így tudják ellátni rendszerszervezõ feladatukat. A zöldfelületi rendszer elemeinek védelmét, fejlesztését
az ökológiai szemlélet érvényesítésével kell megtenni, mely által alakul csak ki a természetes
környezet, a város természetközeli és a város zöldterületek összefüggõ ökológiai rendszere. Ennek
megteremtésére a város jó zöldterületi és zöldfelületi adottságokkal, alapokkal rendelkezik. Zöldterületi
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és ökológiai rendszerré formálásukhoz azonban szükségesek mindazon használaton kívüli területeknek
a zöldterületekként történõ fejlesztése, melyekkel a város rendelkezik.
Fontos a városi klímát javító zöldterületek fenntartása, a tudatos fásítás a forgalom által erõteljesen
érintett területeken, továbbá a folyamatos erdõsítés a városban és környezetében. A fák lombja felfogja,
csökkenti a forgalmas közutak zaját, gyökérzete tompítja a közúti és vasúti forgalom okozta rezgéseket,
ami megóvhatja az épületeket is a rezgések okozta károktól. A fák levélzete a közúti forgalom által
termelt szén-dioxid jelentõs részét megköti, oxigénné alakítja, továbbá a szilárd szennyezõanyagok
rárakodnak a levelekre, amelyekrõl azt az esõ lemossa, így a légköri por- és szilárdanyag koncentráció
megkötésére is alkalmasak. A növények leveleiken keresztül a légkörbe párologtatják a felszívott
talajvíz egy részét, ezáltal hozzájárulnak a levegõ páratartalmának fenntartásához, illetve a hõmérséklet
csökkentéséhez.

8.1.1.5 Városrehabilitáció

Illeszkedik
Városkép minõségi megõrzése
A fejlesztés a történelmi és
kulturális örökség
figyelembevételével történik
Az értékes építészeti örökségek
megõrzése, új funkciókkal
történõ megtöltése révén
biztosítani fennmaradásukat.
A város történelmiségébõl adódó
hangulat visszaállítása,
megõrzése.
A leromlott, szanálandó,
építészetileg értéket nem
képviselõ épületek felújításával,
vagy ezek helyén újszerû
építészeti megoldásokkal a
városkép javítása, megújítása,
maradandó építészeti érték
teremtése.
Funkcióvesztett vagy felhagyott
épületek hasznosítása
Meglevõ épületállomány
fejlesztésének elõnyben
részesítése a zöldmezõs
beruházással szemben

Részben illeszkedik

x
x
x

x

x

x
x
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Nem illeszkedik

Mint látható Kisvárda városrehabilitációja teljes mértékben illeszkedik a városrehabilitáció
fenntarthatósági elveihez, eszközeivel harmonizál. A történelmi hangulat visszaállítás, azért tekinthetõ
csak részben illeszkedõnek, mert a belvárosban a sétáló utcák kialakítása bagymértékû változást
eredményez a város arculatán.

8.1.1.6 Fejlesztések környezeti hatása

A stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez vezetõ beavatkozások esetében figyelembe kell venni
azok környezeti hatásait, és úgy kell megvalósítani, hogy azok a lehetõ legkisebb környezeti károkkal
járjanak. A városfejlesztési stratégiának ki kell terjednie a külsõ tényezõk, folyamatok által generált
negatív környezeti hatások csökkentésére, kompenzálására, így a környezetvédelmi cselekvési tervnek
ennek elérését célzó beavatkozásokat is tartalmaznia kell, azok megvalósításához szükséges
eszközökkel és forrásokkal. A környezeti minõség elkerülhetetlen romlását okozó, negatív környezeti
hatások kompenzálására a város évente felülvizsgált környezetvédelmi cselekvési tervében kell aktív
eszközöket, tevékenységeket kidolgozni, és azokhoz forrásokat kell rendelni. A cselekvési terv
végrehajtásáról készült beszámolót és a következõ évi tervet az önkormányzat fogadja el.
A fejlesztések jelentõs része olyan, ami a környezet javítását magában hordozza, azaz nemhogy a
veszteségek kompenzációjára nincs szükség, hanem ezen fejlesztések önmagukban garantálják a
környezeti állapot javulását. Ez az új közlekedési nyomvonalakra is igaz, nagyobb részben:
Környezet javító, kompenzációs igényt nem keltõ fejlesztések

-

Vár és környezetének rendezése jelentõs méretû rendezett zöld- és vízfelületet eredményez,
amely javítja a települési környezet minõségét, a környezõ övezetek mikroklímáját, valamint a
terület közbiztonságát is.

-

Sétáló utcák kialakítása városközpont közlekedési kényszereit számolja fel és tereli más
irányba, ezzel csökkentve annak környezet terhelését (közlekedésbõl származó)

-

Gyár úti lakótelep zöldfelületi rekonstrukciója a „slum”-osodott területek rehabilitálásával javítja
a lakókörnyezet megítélését is, a nyilvánvaló környezeti rekonstrukción túl
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-

Tompos úti lakótelep zöldfelületi rekonstrukciója a „slum”-osodott területek rehabilitálásával
javítja a lakókörnyezet megítélését is, a nyilvánvaló környezeti rekonstrukción túl

-

Régi szeméttelep rekultivációja megszünteti a környezeti terhelést az érintett területek
szomszédságában

-

„Északi” elkerülõ út megépítésével a belváros tehermentesítése megoldottá válik. A keletnyugat irányú közlekedési irányok áthelyezõdnek a Krucsai – Csillag utcákról az új útra. Így a
tranzit, valamint a hulladéklerakó irányába áramló forgalom teljes egészében kikerülheti a
várost.

-

Szent György tér rendezése: a település zöldfelületeinek arányának növekedése és megújítása
történik meg a fejlesztés megvalósításának köszönhetõen. A fejlesztés által érintett terület
biológiai aktivitási értékének javulása.

-

Krúdy park rendezése: a település zöldfelületeinek arányának növekedése és megújítása
történik meg a fejlesztés megvalósításának köszönhetõen. A fejlesztés által érintett terület
biológiai aktivitási értékének javulása.

Környezeti kompenzációt igénylõ fejlesztések

-

„Barnamezõs” iparterületek fejlesztése növeli a terület beépítettségét, ugyanakkor a
rendezettséget is az adott területen. Ennek alkalmával az esetlegesen elfedett környezeti
veszélyforrások felszínre kerülnek, kiküszöbölésük mindenképpen szükséges, továbbá a
hiányzó védõfásítások kiegészítése, telepítése, megerõsítve azokat a HÉSZ vonatkozó sajátos
jogintézményeivel.

-

„Zöldmezõs” iparterületek fejlesztése növeli a terület beépítettségét, környezeti terhelését,
ugyanakkor a rendezetlen, mezõgazdasági mûvelésbe be nem vont, parlagosodott területeket
rendezi. Továbbá szükséges a hiányzó védõfásítások kiegészítése, telepítése, megerõsítve
azokat a HÉSZ vonatkozó sajátos jogintézményeivel.

-

Térségi hulladéklerakó és elkerülõ út kapcsán ugyan a belvárost sújtó közlekedési kényszerek
egy része megoldódik, azonban teljes egészében csak az „Északi” elkerülõ út oldhatja meg ezt
a problémát. Mind a forgalom, mind pedig a lerakó környezeti terhelésének a kompenzálására
kiterjedtebb védõerdõ zónákat kell kialakítani.
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8.1.1.7 Célstruktúra a városrészi célok környezeti szempontú vizsgálata

A helyzetértékelés
Várható környezeti hatás
következtetései és a
célstruktúra egyes elemei
A település központjában az egy A belsõ városrészek
fõre esõ köztéri zöldfelület
levegõminõsége romlik, a
nagysága alacsony
klimatikus kiegyenlítõ hatás
csökken, a lakosság rekreációs
igényeinek kielégítésére nem
nyílik mód
A település szolgáltató és
Zöldfelületek hiányában a
kertváros városrészein az egy
klimatikus kiegyenlítõ hatás
fõre zöldfelületek aránya
csökken, alacsony a lakosság
alacsony
rekreációs igényeinek
kielégítésére a lehetõség
A szolgáltató városrészek
Az erõsítendõ iparágak
gazdasági potenciáljának
jellegébõl fakadóan forgalmi
javítása, vállalkozói
terhelés növekedésre, levegõ és
sûrûségének növelése,
talajszennyezés növekedésre
zöldmezõs beruházások
lehet számítani
aktiválása
Városközponti akcióterületi
A belváros forgalmi, így
fejlesztés: Magas életminõségû, környezeti terhelése csökken
forgalomcsillapított belváros
kialakítása

A környezeti probléma
enyhítését célzó stratégiai
javaslatok
Közparkok felületének növelése,
forgalom kizárása és sétáló utca
alakítása, amely
növénytelepítéssel és zöldfelület
kialakítással jár

A várost elkerülõ út építése

Az elkerülõ utak mentén fasorok
telepítése, élõfás utcák
létrehozása

Csökkenõ átmenõ forgalom a
belvárosi területeken, növekvõ
forgalmi terhelés az elkerülõ út
mentén
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Meglévõ közparkok,
zöldfelületek rendezése, új
közparkok kialakítása
A gazdaságfejlesztésre
alkalmas területek kijelölése a
forgalomtechnikai szempontok
figyelembevételével.
Környezetszennyezõ iparágak
letelepedésének korlátozása
A pozitív hatások fenntartása
érdekében a belvárosi parkolás
kérdését rendezni kell

8.2 Anti-szegregációs program

Az anti-szegregációs terv általános célkitûzése
Az imént bemutatott területeken élõket jelentõs mértékben sújtja az alacsony iskolai végzettség,
a munkanélküliség, a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás problémája.
Az anti-szegregációs terv általános célkitûzése, hogy az ezeken a területeken élõk jelenlegi és
jövõbeli életminõsége javuljon. Az életminõség jelentõs elemét képezik a lakhatás körülményei, az itt
élõk jövedelmi viszonyai, és ez utóbbihoz szorosan kapcsolódik a megfelelõ képesítés megszerzése,
amely a jövedelemszerzést elõsegítõ tényezõ.
A lakáskörülmények javítás érdekében a település és a terv általános célkitûzése, hogy a
szegregátumokban élõ családok egy részének mobilizációját ösztönözzék, szebb, komfortosabb
környezetben történõ letelepedésüket, integrált körülmények között önkormányzati bérlakások
nyújtásával segítsék. Ezzel is elõsegítve az itt élõk élhetõbb környezetbe kerülését, és a
szegregátumok területének csökkenését, vagy legalábbis növekedésének megállítását.
A megfelelõ iskolai végzettség megszerzését célzott képzések, átképzések biztosításával segíti
az önkormányzat, a Munkaügyi Kirendeltség, a településen található oktatási intézmények, a
mátészalkai TISZK, valamint a bekapcsolódó civil szervezetek.
A település ösztönzi a vállalkozások betelepülését, biztosítja a hiányszakmák képzését,
támogatások nyújtásával ösztönzi a halmozottan hátrányos helyzetû emberek, a romák, több
gyermekes anyák, alacsony iskolázottságúak elhelyezkedését. A Záhony-Fényeslitke ipari beruházások
nyújtotta lehetõségeket a település igyekszik kihasználni, ehhez fõként képzési és szolgáltató
funkciókat biztosítanak.
A szegregátumokban élõk egészségi állapotának javítása érdekében támogatják a lakásokban,
és azok közvetlen környezetében fennálló egészségre káros problémák megszüntetését.
A szegénység újratermelõdésének megállítása érdekében a jövõ generációjának tanulását,
továbbtanulását, a kor szellemének megfelelõ kompetencia alapú képzéseken való részvételt
biztosítják. A szabadidõ hasznos eltöltésére programokat szerveznek, az ezeken való részvételt
ösztönzik. Az évfolyamismétlõk, valamit a hiányzók arányát minimálisra igyekeznek csökkenteni.
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A szegregátumokban és a szociálisan veszélyeztetett területen fennálló problémákhoz
kapcsolódó célkitûzések
Általános, minden területet érintõ célkitûzések:
Infrastruktúrát érintõ célkitûzések:
•

Szennyvíz-hálózat kiépítése pályázati forrásból

•

Közmûvekhez való csatlakozás elõsegítése, minél több lakó ösztönzése a
közmûvek igénybevételére, részletekben, hosszú távon visszatérítendõ
támogatás nyújtásával

Lakókörülményeket érintõ célkitûzések:
•

évente 3-4 komfort nélküli, vagy szükséglakásnak minõsülõ ház felszámolása a
szegregátumokban, a benne lakók integrált környezetben önkormányzati
bérlakásban történõ elhelyezése, ezáltal szebb, komfortosabb körülményekhez
juttatása,

ennek

érdekében

az

önkormányzat

felülvizsgája

meglévõ

bérlakásainak kiutalási rendszerét, lehetõség szerint évente 3-4 bérlakást
felszabadít a szegregátumokban élõk számára
•

egészségre káros problémák megszüntetéséhez anyagi segítségnyújtás

•

rágcsálóirtás, a szükséges eszközök önkormányzat általi biztosításával

Oktatást érintõ célkitûzések:
• HHH-s gyerekek feltérképezése, szülõk ösztönzése a nyilatkozattételre,
tájékoztatva õket ennek fontosságáról
• Szülõkkel szorosabb együttmûködés kialakítása védõnõk, családgondozók,
óvodai gondozók, pedagógusok által, a szülõk széleskörû tájékoztatása az
óvodai nevelés fontosságáról, valamint az óvodába íratással járó szociális
juttatások lehetõségérõl (pl. ingyenes étkeztetés)
• HH-s és HHH-s tanulói létszám aránytalanságainak csökkentése közoktatási
esélyegyenlõségi terv kidolgozása és a benne foglaltak végrehajtása által
• lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók mentorálása, felzárkóztatása,
évfolyamismétlõk számának csökkentése tanoda program segítségével
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• iskolai hiányzások visszaszorítása, gyerekek figyelmének felhívása osztályfõnöki
órák keretében a tanulás fontosságára, az iskolai oktatásban való részvételre
• aktív korúak ösztönzése magasabb iskolai végzettség megszerzésére
támaszkodva a településen található oktatási intézményekre, a mátészalkai
TISZK-re, valamint a Munkaügyi Központ képzéseire
• Záhony-Fényeslitke ipari beruházásokra alapozva, a gazdasági igényekkel
összefüggõ képzések szervezése, az ezeken való részvétel ösztönzése
• „Lépj egyet elõre!” program által nyújtott lehetõségek széles körû ismertetése az
érintettek körében, ezáltal ösztönözve a programba való bekapcsolódást (mind a
képzéseket nyújtók, mind a tanulói oldalról)
• nõjön az általános iskolákból továbbtanulók aránya, ennek érdekében az
önkormányzat pályázatot nyújt be a TÁMOP 3.3.2-es programjai közül a
„Érettségit

adó

középiskolába,

illetve

minõségi

szakképzést

biztosító

szakiskolában történõ továbbtanulási utak megerõsítése" programra, valamint
ösztöndíjak nyújtásával segíti és ösztönzi a továbbtanulást
Foglalkoztatási célkitûzések:
•

felmérni a településen, hogy a meglévõ vállalkozások milyen arányban tudnak
alacsony végzettségûeket foglalkoztatni

•

felmérni, hogy melyek azok a keresett szakmák, amelyekben munkaerõhiány
van, a keresett szakmák képzésének megkezdése

•

ösztönözni azon vállalkozások betelepülését a városba, amelyek alacsonyabb
iskolázottságúakat is képesek foglalkoztatni

•

halmozottan hátrányos helyzetûek, romák, többgyermekes anyák, alacsony
iskolázottságúak foglalkoztatásának ösztönzése önkormányzati támogatás
nyújtásával, a foglalkoztatással járó bérköltségek egy részének bizonyos ideig
történõ finanszírozásával

•

A Záhony-Fényeslitke ipari beruházások során betelepülõ vállalkozások
ösztönzése a város lakóinak foglalkoztatására

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
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•

a családgondozók aktív segítségvállalása rendszeres, napi kapcsolattartással és
szociális igények benyújtásánál formanyomtatványok kitöltésével, szükséges
igazolások megszerzésével

•

HHH-s és fogyatékkal élõ emberek felkutatása, igényfelmérése, célzott
segítségnyújtás

•

„Biztos kezdet” programba való bekapcsolódás a 0-6 éves gyermekek célzottabb,
speciálisabb gondozása érdekében

Szegregált területek növekedésének megállítása
•

újabb utcák nyitásának megakadályozása az érintett területeken

•

építési telek céljára nem osztanak ki újabb telkeket az érintett területeken

•

építési tilalmat rendelnek el a szegregátumokban

Tordai u. 20. területspecifikus célkitûzései
Lakókörülményeket érintõ célkitûzések:
•

Hosszú távon megszüntetni az itt található, meglehetõsen leromlott állapotú
önkormányzati szükséglakásokat, a benne élõket integrált környezetben
komfortosabb körülmények között elhelyezni, ennek érdekében az önkormányzat
pályázatot nyújt be szociális bérlakás építésére

Oktatást érintõ célkitûzések:
•

Teichman Vilmos Általános Iskola tetõszigetelése önkormányzati költségvetésbõl

•

Az iskola nyílászáróinak cseréje, vizesblokk felújítása pályázati forrásból

Sorompó u., Rigó Jancsi u., Erzsébet u., Mária. u. területspecifikus célkitûzései
Oktatást érintõ célkitûzések:
•

Vári Emil Társulási Általános Iskola komplett felújítása, ennek érdekében az
önkormányzat pályázatot adott be az ÉAOP 4.1.1/2F kiírásra, sikeres pályázat
esetén a beruházás megvalósítása

Infrastruktúrát érintõ célkitûzések:
•

Szilárd burkolatú mûút kiépítése a Sorompó utcán
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Anti-szegregációs szempontból tervezett beavatkozások idõbeni ütemezése:

Rövid távú (1 év alatt elérendõ) célkitûzések:
Feladat

Elérendõ

cél Intézkedés leírása

(probléma)

megfogalmazása

Felelõs
megnevezése

megfogalmazása
Rendelkezzen az
önkormányzat
Közmûvekhez való
csatlakozások
száma

adatbázissal a
közmûvekre nem
csatlakozott, de
esetlegesen annak
havi kiadásait elbíró
háztartásokról

Pénzügyi forrás

A

Az

intézkedés

megvalósulás

eredményességét

határideje

mérõ indikátor

Felmérni azon lakosok számát,
akik igénylik a közmûvekhez
való csatlakozást, a közüzemi
számlákat képesek lennének

Önkormányzat

2010. május 30.

Adatbázis megléte

havonta finanszírozni, de a
hálózathoz való kapcsolódás
költségeit nem tudják felvállalni

Halmozottan

Szükségletek

Családgondozók, védõnõk, általi

hátrányos

felmérése az

felkutatás, megkeresés, szülõk

helyzetûek

érintettek

ösztönzése nyilatkozattételre

számára

bevonásával, hogy

tájékoztatva õket annak

vonatkozóan

csökkenjen az

fontosságáról, igényfelmérés

Az önkormányzat
Családgondozók,
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védõnõk

adatbázisa
2010. május 31.

aktualizálódik, az
érintettek pozitív
visszajelzést adnak a

nincsenek pontos

ellátatlanok száma,

személyre szabottabb

adatok

igényeknek

ellátásról

megfelelõ ellátás
biztosítása
A hátrányos
helyzetû
embereknek nagy
a közmûtartozása

Közmûhátralékok

Adósságkezelõ program

csökkentése

mûködtetése

Önkormányzat,
Szociális
Szolgálat

Támogatásban
2008.

részesülõkrõl

december 31.

nyilvántartás
vezetése

vagy hátraléka
Érintett szülõkkel szorosabb
együttmûködés kialakítása a
Óvodába be nem
íratott 3. életévét
betöltött
gyermekek

védõnõk, családgondozók,
3 éves kort betöltött

óvodai gondozók, pedagógusok

gyerekek teljes körû

által, a szülõk tájékoztatása az

beóvodáztatása

óvodai nevelés fontosságáról,

Védõnõk,

Csökken az óvodába

családgondozók,

2009.

be nem íratott 3.

óvodai gondozók,

december 31.

életévét betöltött

pedagógusok

az óvodába íratással járó

gyermekek száma

szociális juttatásokról, ezáltal is
ösztönözve az óvodába íratást
A

Javuljon ezen

szegregátumokban

gyermekek

magas a kiskorúak

életkörülményei,

A település bekapcsolódik a
„Biztos kezdet” programba

A 0-6 éves korosztály
Önkormányzat

2009. május 31.

egészségesebben
fejlõdik,
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aránya, akik

speciális

felkészültebbek

szegényes

odafigyeléssel,

lesznek az iskolai

életkörülmények

gondozással az

nevelésre,

között élnek

egészséges

életkörülményeik

fejlõdésük

javulnak

biztosított legyen
A
szegregátumokban
élõk alacsony
foglalkozatottsága

Az Út a munkában program
Javuljon a

keretében a foglalkoztatottság

szegregátumban

növelése érdekében

élõk foglalkoztatása

együttmûködés az

Önkormányzat,

2009.

intézmények

december 31.

Növekszik a
foglalkoztatottak
száma

önkormányzati intézményekkel
Célzott osztályfõnöki órák

Iskolai hiányzások
aránya

Csökkenjen a 250

tartása, tanulók tájékoztatása az

óránál többet

oktatás, a tanulásban való

hiányzók aránya

részvétel fontosságáról, jövõkép

Iskolák

folyamatos

nevelõtestülete

Csökkenjen a
hiányzók aránya

formálás
Meglévõ

Rendelkezzen a

Felmérni azokat a meglévõ

vállalkozások

város egy

vállalkozásokat a településen,

munkaerõ

folyamatosan

amelyek alacsony

igényének

frissülõ, pontos

végzettségûek foglalkoztatását

feltérképezése

adatbázissal

is tudják biztosítani, illetve a

Önkormányzat
munkaügyi
központtal
együttmûködve
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-

2009.
december 31.

Adatbázis és frissítési
mechanizmusánakme
gléte

hiányszakmák felmérése
Alacsony iskolai
végzettség az aktív
korú népességen
belül

„Lépj egyet erõre!” program

Önkormányzat

Nõjön a képzettségi

keretében zajló képzésekrõl

Munkaügyi

szint az aktív

széleskörû tájékoztatás,

Központtal,

korúak körében

igényfelmérés, képzések

képzõhelyekkel

beindítása

együttmûködve

„Lépj egyet elõre!”
2009.
december 31.

bekapcsolódott
Több Start, Start
Plusz, és Start Extra

kártyák nyújtotta lehetõségekrõl

problémája a

Csökkenjen az

minél szélesebb körû

Önkormányzat,

hátrányos

érintett lakosságon

tájékoztatás az érintettek között,

Munkaügyi

helyzetûek

belüli inaktivitás

ösztönözve annak kiváltását, és

Központ, APEH

körében

programba
emberek száma

Start és Start Plusz, Start Extra
Munkanélküliség

program beindítása,

kártya kerül
folyamatos.

kiváltásra, és általa
csökken a
munkanélküliek

elõsegítve ezzel az esetleges

száma az érintett

elhelyezkedést

lakosság körében

Újabb utca nem kerül
Szegregált terület
növekedése

Megakadályozni a
szegregált területek
növekedését

megnyitásra, építési célra nem
osztanak újabb telkeket ezeken
a területeken, építési tilalmat

Területileg nem
Önkormányzat

folyamatos

növekednek a
szegregátumok

rendelnek el ezeken a
területeken

Szociális ügyek

Könnyebbé váljon a

Családgondozók aktív, napi

Családgondozók
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folyamatos

Szociális ügyek

intézésének

különbözõ

rendszerességû

önkormányzattal

egyszerûsödése,

területeken élõk

kapcsolattartása a szociálisan

együttmûködve

rászorulók

számára a szociális

rászoruló családokkal,

ügyek intézése, a

tájékoztatás, segélyekkel

családgondozók

kapcsolatos

még aktívabb

formanyomtatványok

szerepet vállalnak

kitöltésének segítése,

az itt élõk

szükséges igazolások

helyzetének

megszerzése

visszajelzései

javításában
Önkormányzati
bérlakások
állapota a 2-es
szegregátumban

Bérlakások felújítása,

Évrõl évre 5-7

Javuljon az

nyílászárók cseréje,

önkormányzati

tetõszerkezet javítása,

bérlakások állaga

homlokzat felújítás, belsõ terek

Önkormányzat

rekonstrukciója
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Önkormányzati
költségvetés

folyamatos

önkormányzati
bérlakás felújítása
megtörténik

Közép távú (3 év alatt elérendõ) célkitûzések:
Feladat

Elérendõ

cél Intézkedés leírása

(probléma)

megfogalmazása

Felelõs

Pénzügyi forrás

megnevezése

megfogalmazása

A

Az

intézkedés

megvalósulás

eredményességét

határideje

mérõ indikátor

Mindenki számára
Szennyvíz hálózat
nincs kiépítve

biztosított legyen a

KEOP 1.2.0 kiírásra beadott

szennyvíz hálózatra

pályázat megvalósítása sikeres

való csatlakozás

pályázat esetén

Pályázati forrás,
Önkormányzat

önkormányzati

3 éven belül

költségvetés

Kiépítésre kerül a
szennyvíz hálózat

lehetõsége
Pénzügyi alap létrehozása,
részletekben, hosszú távon
Közmûvekhez való
csatlakozások
száma

Nõjön a

visszatérítendõ támogatás

3 éven belül 15-20

közmûvekhez

nyújtása a közmûvekhez való

csatlakozott lakások

csatlakozás elõsegítése

aránya

érdekében azon

Önkormányzat

Önkormányzati
költségvetés

3 éven belül

családdal nõ a
közmûvekhez
csatlakozottak száma

háztartásokban, ahol annak havi
terheit vállalni képesek
HH-s és HHH-s

Az iskolákban és

Teichmann Vilmos Általános

tanulói

óvodákban

Iskola és a Tordai úti óvoda

aránytalanságok

érvényesüljön a

kivezetése az oktatásból

3 éven belül
Önkormányzat

3 éven belül

megszûnik 1 db
Általános Iskola és 1
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törvény által elõírt

db óvoda

25 % eltérési
szabály
Leromlott állapotú

3 éven belül

lakások,
szükséglakásnak
minõsülõ alacsony
komfortfokozatú,
komfort nélküli

Megszünjenek ezek
a leromlott állapotú
lakások

lakások a

Az önkormányzat felülvizsgálja

megszûnik legalább

meglévõ bérlakásainak kiutalási

3-4 ilyen lakás, és a

rendszerét, lehetõség szerint
évente 3-4 bérlakást felszabadít

Önkormányzat

3 éven belül

benne lakók integrált

megkezdõdik

környezetben

a szegregátumban élõk

komfortosabb

számára

körülmények közé

szegregátumokban

Leromlott állapotú
szükséglakások a
Tordai u. 20-ban

kerülnek
A Tordai úti

A Tordai úti szociális bérlakások

szociális bérlakások

zsúfoltságának megszüntetése,

zsúfoltságának

a lakások komfort fokozatának

megszüntetése, a

emelése 2 db bérlakás

komfort fokozat

összevonásával 1 db

növelésével

bérlakássá

Leromlott állapotú

Megszünjenek ezek

szükséglakások a

a leromlott állapotú

Tordai u. 20.-ban

lakások

3 éven belül a Tordai
Önkormányzat

folyamatosan

úti szociális
bérlakások száma a
felére csökken

Az önkormányzat pályázatot
nyújt be szociális bérlakás

Önkormányzat

építésére, és az itt élõket

A pályázat beadásra

Pályázati forrás,

részesíti elõnyben az odaítélés
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önkormányzati
költségvetés

3 éven belül

kerül, 3 éven belül 3-4
új önkormányzati
szociális bérlakás

során

épül, csökken a
lepusztult állapotú
szükséglakások
száma a Tordai u. 20.
alatt

Tanoda program beindulása,

Önkormányzat,

Évfolyamismétlése

Csökkenjen az

ennek keretében tanulók

iskolákkal, civil

k magas száma,

évfolyamismétlõk

felzárkóztatása, mentorálása,

szervezetekkel,

kockázata

száma

sikeres különbözeti vizsga

alapítványokkal

letételének elõsegítése

együttmûködve

Létrejön a tanoda,
Pályázati forrás

3 éven belül

csökken az
évfolyamismétlõk
száma

A városban található oktatási
Alacsony iskolai
végzettség az aktív
korú népességen
belül

Aktív korúak
ösztönzése
magasabb iskolai
végzettség
megszerzésére

intézményekre, a mátészalkai

Város oktatási

Képzéseken való

TISZK-re, valamint a Munkaügyi

intézményei,

Állami normatíva,

Központra támaszkodva minél

mátészalkai

önkormányzati

több olyan képzés indítása,

TISZK,

támogatás,

amely 8 általános iskolai

Munkaügyi

pályázati forrás

végzettséggel nem rendelkezõk

Központ

minél magasabb
3 éven belül

számú részvétel,
hiányszakmák
képzésének
elindítása

számára van meghirdetve
Hiányszakmák
Hiányszakmák

szakképzett
emberekkel való

A Munkaügyi Központ által

Munkaügyi

hiányszakmák képzése

Központ
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Állami normatíva,
önkormányzati
támogatás,

Képzéseken való
3 éven belül

minél magasabb
számú részvétel,

feltöltése

pályázati forrás

hiányszakmák
képzésének
elindítása,
hiányszakmák
számának
csökkenése

Hiányszakmák

Záhony-Fényeslitke ipari

Város oktatási

Képzéseken való

Hiányszakmák

beruházásokra alapozva, a

intézményei,

Állami normatíva,

szakképzett

gazdasági igényekkel

mátészalkai

önkormányzati

emberekkel való

összefüggõ képzések

TISZK,

támogatás,

feltöltése

szervezése, az ezeken való

Munkaügyi

pályázati forrás

részvétel ösztönzése

Központ

minél magasabb
3 éven belül

számú részvétel,
hiányszakmák
képzésének
elindítása

Nõjön a

3 éven belül a

továbbtanulók

jelenlegi mutatókhoz

Általános iskolából

aránya az érettségit

Ösztöndíj nyújtásával

képest nõ az

tovább tanulók

adó középiskolába,

ösztönözni a továbbtanulást

aránya érettségit

csökkenjen a

Csatlakozik a Tanoda

adó oktatási

középfokú oktatási

programhoz és Szülõk Klubok

intézménybe

intézménybe felvett,

alakítására kerül sor

Önkormányzat,

Önkormányzati

iskolák vezetõi

költségvetés

érettségit adó
3 éven belül

középiskolába
továbbtanulók aránya,
csökken a középfokú

de onnan kimaradó

oktatási intézménybe

tanulók száma

felvett, de onnan
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kimaradó tanulók
száma
A rövidtávon felmért
Alacsony
iskolázottságúak
elhelyezkedésének
segítése

adatbázisban szereplõ

Legalább 10-15

Minél nagyobb

vállalkozások ösztönzése

arányú

támogatások nyújtásával arra,

elhelyezkedés

hogy alacsonyabb

Önkormányzat,

Önkormányzati

vállalkozások

költségvetés

alacsony
3 éven belül

iskolázottságú
személy

iskolázottságúakat is

elhelyezkedése

foglalkoztassanak
Alacsony
iskolázottságúak
elhelyezkedésének
segítése

10-15 fõ családgondozó általi

Önkormányzat és

Minél nagyobb

mentorálása,

Családsegítõ

arányú

elhelyezkedésének segítése, 1

Szolgálat közötti

elhelyezkedés

éven keresztüli

együttmûködés

nyomonkövetése

alapján

Járda hiánya a 2-

Az érintett területen

es

kialakításra kerüljön

szegregátumban

a járda

Járda megépítése az érintett
utcákban pályázati forrásból

2 éven belül
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Önkormányzati
költségvetés

elhelyezkedik

Pályázat beadása,

Pályázati forrás,
Önkormányzat

10-15 fõ

3 éven belül

sikeres pályázat
esetén járda
kialakítása

Hosszú távú (6 év alatt elérendõ) célkitûzések:
Feladat

Elérendõ

cél Intézkedés leírása

(probléma)

megfogalmazása

Felelõs

Pénzügyi forrás

megnevezése

megfogalmazása

A

Az

intézkedés

megvalósulás

eredményességét

határideje

mérõ indikátor

Ösztönözni olyan cégek
Alacsony
iskolázottságúak
elhelyezkedésének
segítése

Minél nagyobb
számú
elhelyezkedés

betelepülését a városba,

Legalább egy ilyen

amelyek alacsony

önkormányzat

iskolázottságúak

-

6 éven belül

20-30 fõt foglalkoztató
cég betelepülése

foglalkoztatását is tudják
biztosítani

SNI-s gyerekek
szegregált
oktatása

Vári Emil Társulási Általános
Szegregált oktatás

Iskola Mátyás király úti

megszüntetése

Tagintézményének kivezetése

önkormányzat

-

6 éven belül

Iskolák számának
csökkenése

az oktatásból
Szilárd burkolatú

Szilárd burkolatú
mûút rossz
állapota a
Sorompó utcán

Kiépítésre kerüljön
a szilárd burkolatú
mûút

mûút megléte a
Szilárd burkolatú mûút
megépítése

Önkormányzat

Önkormányzati
költségvetés

6 éven belül

csatornahálózat
egyidegû
megépítésével a
Sorompó utcán
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Minél nagyobb
Munkanélküliség

számú
elhelyezkedés

A Záhony-Fényeslitke ipari
beruházások során betelepülõ
vállalkozások ösztönzése a

Önkormányzat

város lakóinak foglalkoztatására
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6 éven belül

Elhelyezkedettek
száma

1. tábla (2001-es Népszámlálás adataiból elõállítandó mutatók)
Adat

Város

IVS-ben

IVS-ben

IVS-ben

IVS-ben

IVS-ben

IVS-ben

Antiszegregá

Az anti-

egésze

azonosított

azonosít

azonosí

azonosí

azonosíto

azonosít

ciós tervben

szegregációs

városrész

ott

tott

tott

tt

ott

azonosítgott

tervben azonosított

1.

városrés

városré

városré

városrész

városrés

szegregátum

szegregátum 2.

z II.

sz III.

sz IV.

V.

z VI.

1.

Sorompó, Mária,

Tordai u. 20.

Erzsébet, Rigó
Jancsi

1. Lakónépesség száma (fõ)
2. Lakónépességen belül 0-14

17877

5 906

3 904

2 415

678

1594

3189 60

594

19,2

19,1

17,8

21,8

15,9

20,5

19,0 46,7

45,1

65,9

67,0

67,5

61,9

65,9

67,2

64,4 53,3

52,6

14,9

13,9

14,8

16,4

18,1

12,4

16,6 0

2,4

24,4

19,4

23,2

33,3

12,5

24,8

29,0 93,8

96,1

évesek aránya
3. Lakónépességen belül 15-59
évesek aránya
4. Lakónépességen belül 60- x
évesek aránya
5. Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezõk aránya
az aktívkorúakon (15-59 évesek)
belül (indikátor is)
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6. Felsõfokú végzettségûek a 25

14,1

17,6

13,2

14,2

20,8

12,4

8,8

Nem kell lekérni

éves és idõsebbek arányában

szegregátumra

(indikátor is)
7. Lakásállomány (db)

6455

2372

1295

795

263

512

1139

8. Alacsony komfort fokozatú

11,3

8,4

9,6

15,1

14,5

9,4

12,6

46,8

44,4

45,9

51,1

39,6

48,9

lakások aránya (indikátor is)
9. Rendszeres munka

48,7 96,9

84,4

jövedelemmel nem rendelkezõk*
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
10. A legfeljebb általános iskolai

17,0

Nem kell

Nem kell

végzettséggel rendelkezõk és

lekérni

lekérni

rendszeres munkajövedelemmel

városrészr

városrés

nem rendelkezõk aránya az

e

zre

93,8

83,1

aktívkorúakon belül, (tehát akikre
egyszerre teljesül az 5. és 9.
mutató)
*(azon aktív korúak, akik a népszámlálás személyi kérdõívének a 13. kérdésére nem jelölték meg a 10-es választ) A táblázat oszlopainak száma az integrált
városfejlesztési stratégiában meghatározott városrészek, és az Anti-szegregációs tervben lehatárolt szegregátumok száma szerint bõvítendõ.
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2. tábla Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások) (A sorok száma a település adottságaitól függõen
bõvítendõ)
Az IVS-ben

Lakónépesség

Lakások száma

LFT2 –ben

Rendszeres

Rendszeres

HHH gyerekek

Romák aránya a

azonosított

száma

(jelenlegi

részesülõk

szociális

gyermekvédelmi

aránya a

lakónépességen

városrészek és

(jelenlegi

népesség-

aránya a

segélyben

kedvezmény-ben

településrészen

belül3

szegregátumok1

népesség-

nyilvántartási

lakások

részesülõk

részesülõk aránya

neve

nyilvántartási

adatok alapján)

számához

aránya a

a lakások

viszonyítva

lakások

számához

számához

viszonyítva

adatok
alapján)

viszonyítva
Városközpont

6136

2595

0,05

0,10

0,09

57

N.A.

Nyugati Kertvárosi

3951

1363

0,02

0,05

0,06

45

N.A.

2475

814

0,08

0,25

0,23

135

N.A.

745

275

0,04

0,07

0,04

10

N.A.

1894

709

0,03

0,09

0,08

25

N.A.

Rész
Északi Kertvárosi
Rész
Kiemelt
Szolgáltatói
Városrész
Keleti Kertvárosi
Rész
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Déli Szolgáltatói

3269

1198

0,08

0,13

0,15

60

N.A.

Tordai u. 20.

60

17

0,35

0,76

0,65

20

N.A.

Sorompó u., Rigó

594

130

18

45

64

120

N.A.

357

753

752

Városrész

Jancsi u, Erzsébet
u., Mária u.
Város egészére
vetített mutató4
Város egészére
az adott
segélytípus száma
1 Az
2

integrált városfejlesztési stratégiában és az Anti-szegregációs tervben meghatározott városrészekre, illetve szegregátumokra.

LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt.

3 Amennyiben
4 Az

a városnak rendelkezésére áll ilyen jellegû adat (pl. felmérésekbõl, CKÖ becslése stb)

adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva.

3. A városnak ilyen adat nem áll rendelkezésére.
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3. tábla Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése Kérjük, minden intézményt tüntessen fel, beleértve a nem önkormányzati fenntartásúakat
is. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszõleges számú sorral bõvíthetõ

tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint

gyermek-, tanulólétszám az
OM
azonosító

intézmény neve

intézményben

Összesen

HH /
HHH

Normál (általános) tanterv

SNI

Összesen

HH /
HHH

SNI

Emelt szintû oktatás és/vagy két

Gyógypedagógiai

tanítási nyelvû iskolai oktatás

tagozat

Összesen

HH /

SNI

HHH

Összesen

HH /
HHH

Somogyi Rezsõ
033383

Általános Iskola

428

115/53

4

316

108/51

-

112

7/2

-

-

-

156

86/47

-

156

86/47

-

-

-

-

-

-

587

147/28

14

472

141/28

14

115

6/0

-

-

-

336

149/37

2

176

83/21

-

160

66/16

2

-

-

Teichmann Vilmos
033384

Általános Iskola
Vári Emil Társulási

033386

Általános Iskola
Vári Emil Társulási

033386

Általános Iskola Várday
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István Tagintézmény
Vári Emil Társulási
Általános Iskola Mátyás
033386

király úti Tagintézmény

129

98/21

129

-

-

-

-

-

-

129

98/21

21

1/0

1

21

1/0

1

-

-

-

-

-

227

34/2

-

229

34/2

-

-

-

-

-

-

Vári Emil Társulási
Általános Iskola Jéke
033386

Tagintézmény
Református Általános

033387

Iskola
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4. tábla A település infrastruktúrája
Azon utcák, ahol részben vagy

A halmozottan hátrányos helyzetû

A településrész(ek) nevei, ahol az utcák

egészben nem találhatóak

gyerekek aránya az el nem látott

találhatóak

településrészen, utcában
Vezetékes víz

Minden belterületi úton megoldott

-

-

Áram

Minden belterületi úton megoldott

-

-

Közvilágítás

Minden belterületi úton megoldott

-

-

Szennyvíz-csatorna

Mária, Sorompó, Liliom, Mátyás

Északi Kertvárosi Rész

király, Ady Endre, Bem, Kastal,

Keleti Kertvárosi Rész

Erzsébet, Rigó János, Sorompó,

Déli Szolgáltatói Városrész

Pacsirta, Gagarin, Alma, Magyar,

Nyugati Kertvárosi Rész

Nagyboldogasszony, Vásártér,

Városközpont

Mezõdüllõ, Vasvári Pál, Madách,
Damjanich, Háromszéki,
Zsigmond, Wesselényi, Bocskai,
Baross, Báthory, Vasút, Hulics,
Toldi, Hársfa, Bolgár, Domb,
Várzug, Csillag-köz, Körte,
Sárköz, Jókai, Vay Á., Császy L.,
Mester, Török
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Gáz

Minden belterületi úton megoldott

-

-

Pormentes út

Szüret út vége, Sorompó út vége,

Keleti Kertvárosi Rész

Fürdõ út, Széchenyi köz, Várzug

Északi Kertvárosi Rész

u., Zrínyi tér, Várday István park,

Városközpont

Kereszt út vége, Damjanich dûlõ

Kiemelt Szolgáltatói Városrész
Déli Szolgáltatói Városrész

Járda

Tulipán, Halassy, Mikszáth, Vári

Keleti Kertvárosi Rész

Emil, Magyar, Kinizsi, Pacsirta

Északi Kertvárosi Rész

Margaréta, Szüret, Rigó János,

Városküzpont

Ady E., Bem, Sorompó, Bihari,

Nyugati Kertvárosi Rész

Sárköz, Bessenyei köz, Fáy A.,

Déli Szolgáltatói Városrész

Váci M., Vár u., Sánta I.,
Dombköz, Víz, Szõlõskert,
Rétalja, Szõlõskert köz, Kákástó,
Esze T., Dobó I., Virágh F.,
Bolgár, Diófás, Dohányos, Hulics,
Serház, Béke, Madách, Vásártér,
Nagymezõdûlõ.

5. tábla Folyamatban lévõ telepfelszámolási és rehabilitációs program(ok) bemutatása A sorok szükség szerint bõvítendõek
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A programban érintett

A programban érintett lakások

A program

Milyen formában történik az

Az akcióterületen élõ családok

utcák

száma

költségvetésének

érintett lakosok

elhelyezésének helye (az utcák neve,

forrásai

elhelyezése?

illetve ha más településen (is)
történik az elhelyezés akkor a
település neve)

-

-

-
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-

-

9. A stratégia külsõ és belsõ összefüggései

9.1 Illeszkedés a településrendezési tervhez
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve nem készült még el napjainkig, így annak
nincsen a városra vonatkozó kötelezvénye.
Záhony különleges gazdasági övezetre vonatkozó térszerkezeti tervbõl származtatható elõírások még
csak koncepcionális formában kerültek megfogalmazásra a térséget alkotó települések kapcsán – így
Kisvárdára is – ezért ennek végleges rögzítése a város stratégiájába nehézkes, ugyanakkor rendkívüli
módon veszélyes is.
Kisvárda város jelenleg érvényben lévõ településrendezési terve módosításának szükségessége, az
akcióterületek beavatkozásai alapján, az alábbiak szerint:

-

9. Vár és környezetének rekonstrukciója kapcsán az utcaszerkezet újragondolása és az ebbõl
adódó szerkezeti és szabályozási elõírások követése

-

11. Kispiac kapcsán az övezeti besorolás és a szabályozás felülvizsgálata

-

12. Sétáló utcáknál az övezeti besorolás módosítása, illetve utcakép szabályozása

-

13. A-B parkolási övezeteknél a szabályozási vonalak módosítása, valamint sajátos
jogintézmények rögzítése

-

27. „Barnamezõs” iparterületek kapcsán a környezeti hatások csökkentésére a környezeti
terhelési határértékek felülvizsgálata, az elválasztó védelmi funkciójú erdõsávok/ültetési sávok
részletezése, a sajátos jogintézmények közötti rögzítése

-

28. „Zöldmezõs” iparterületek kapcsán a környezeti hatások csökkentésére a környezeti
terhelési határértékek felülvizsgálata, az elválasztó védelmi funkciójú erdõsávok/ültetési sávok
részletezése, a sajátos jogintézmények közötti rögzítése

-

29. Térségi hulladéklerakó és elkerülõ út nyomvonalának szabályozási terven való pontosítása,
illetve a feltárt egyéb területek hasznosításának újragondolása

-

31. Körforgalom az Aradi Vértanúk terénél csak a szabályozási vonalak pontosítása után, illetve
a területbiztosítás
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-

32. Felüljáró a Hármas úti vasút-közút keresztezésnél, szabályozás általi területbiztosítás;
körforgalom kapcsán szabályozás általi területbiztosítás méretezett csomópont alapján

-

34. Körforgalom a tervezett SPAR áruház elõtt csak a szabályozási vonalak pontosítása után,
illetve a területbiztosítás/ méretezés után

-

37. „Északi” elkerülõ út a külterületi szabályozás illetve a szerkezeti tervek átdolgozása,
módosítása

-

38. Körforgalom a Mátyás király úton csak a szabályozási vonalak pontosítása után, illetve a
területbiztosítása/ méretezése után

9.2 Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióval
1. Kisvárda Város Településfejlesztési Koncepciója, Településfejlesztési Terve
2008-ban Záhony kiemelt gazdasági övezet 16 településének önkormányzati testületei – köztük
Kisvárda – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pénzügyi támogatása mellett a
gazdasági övezet egészére kiterjedõen településfejlesztési koncepciók és településszerkezeti tervek
készíttetését határozták el. Kisvárda Város Önkormányzati Képviselõ Testülete 2009. szeptember 10én fogadata el az elkészült dokumentumot. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott
prioritások és alprogramok:
I. A gazdaság fejlesztése
1.1. Hozzáadott értéktöbbletet eredményezõ intermodális logisztika
1.1. Ipar, feldolgozóipar fejlesztése
1.3. Tájspecifikus mezõgazdasági termelés, a helyi termékek feldolgozottsági szintjének emelése
1.4. Erdõgazdálkodás és fafeldolgozás
1.5. Megújuló energia gazdaság
1.6. Rekreáció és szabadidõipar, turizmus, idegenforgalom
1.7. A gazdasági fejlesztések infrastruktúra feltételei
II. A település életkörülmények javítása
2.1. A közoktatás hatékonyság növelése és az átképzési rendszer összetételének és minõségének
fejlesztése
2.2. Szociális ellátó-hálózat és egészségügy
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2.3. Kulturális ellátás és szabadidõs/sportlétesítmények, zöldterületek
2.4. A szolgáltatások fejlesztése
2.5. Település-gazdálkodási szolgáltatások
2.6. Az önszervezõdés elõsegítése, civil szervezetek, lakossági aktivitás növelése
2.7. Az épített értékek védelme és hasznosítása
2.8. Településkép, közterületi minõség javítása, települési karakter erõsítése, imázsteremtés
III. A környezet- és természet védelme
3.1. A meglévõ környezeti konfliktusok feloldásához szükséges környezeti fejlesztések
3.2. A gazdasági- és infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok
3.3. A természeti értékek megõrzésének programja
IV. A kommunikáció és információ tartalom fejlesztése
4.1. A települési együttmûködések fejlesztése, települési szerepkörök szerinti munkamegosztás
kialakítása
4.2. Az információáramlás javítása, helyi információs rendszerek felállítása, lakossági oktatás
Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiája teljes mértékben illeszkedik a településfejlesztési
koncepcióhoz, a stratégia hosszú távú céljaiban a településfejlesztési koncepció célkitûzései jelennek
meg, amelyet az IVS tematikus céljai segítenek elérni.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplõ fejlesztések megfogalmazása során iránymutatást
adott a fejlesztési koncepció. A koncepció II. és III. prioritásai kiemelten fontosak, mivel nagyrészt ilyen
típusú fejlesztések fogalmazódtak meg a stratégia összeállításánál, kiemelten a:
2.3. Kulturális ellátás és szabadidõs/sportlétesítmények, zöldterületek
2.4. A szolgáltatások fejlesztése
2.5. Település-gazdálkodási szolgáltatások
2.7. Az épített értékek védelme és hasznosítása
2.8. Településkép, közterületi minõség javítása, települési karakter erõsítése, imázsteremtés
3.1. A meglévõ környezeti konfliktusok feloldásához szükséges környezeti fejlesztések
prioritáshoz illeszkednek a tervezett fejlesztések.
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9.3 Illeszkedés Kisvárda Önkormányzatának Gazdasági Programjához
Az önkormányzatnak a helyi gazdaságban jelentõs befolyásoló szerepe van. Nemcsak az általa
képviselt stratégiai elképzelések és ennek alapján elkészített szabályozási-, adó-, befektetés-, és
támogatáspolitika révén, hanem saját erejénél és súlyánál fogva is, mely elsõsorban a tulajdonában és
kezelésében álló szolgáltató és egyéb funkciót betöltõ vállalatain keresztül valósul meg.
Ennek érdekében Kisvárda Város Önkormányzata 2007. évben elkészítette a Gazdasági Programját,
melynek célja egy egységes, elõre meghatározott célrendszer szerint mûködés, fejlõdés, s fõbb
feladatok meghatározása. A település átfogó stratégia célja: ’”Kisvárda az Észak-alföldi Régió határmenti területeinek gazdaságát támogató, nagy vonzáskörzettel rendelkezõ térségi, kereskedelmi és
szolgáltató központ, mely újrafogalmazza a vidéki élet fogalmát életminõség és élhetõség tekintetében.”
Ennek eléréséhez a következõ tematikus célok kerültek megfogalmazásra:
1. A város épített környezetének átalakítása, arculati egységesítése, élhetõbbé tétele
2. Foglalkoztatottság szintjének növelése a szolgáltatásokra, kereskedelemre és turizmusra épülõ
dinamikus gazdaság kialakítása által
3. Alternatív energiaforrások kiaknázása
4. Kistérségi szerepkör erõsítése
5. Térségi kapcsolatrendszer (utak) fejlesztése
6. A város és a helyi lakosság lehetõségeinek folyamatos kommunikációja
A célok megvalósításához szükséges, a Gazdasági Programban szereplõ fejlesztések nyolc prioritásba
sorolhatók, ezek:
I. Ipar
II. Idegenforgalom
III. Infrastruktúra
IV. Munkahelyteremtés
V. Településfejlesztés
VI. Közlekedés
VII. Közszolgáltatások
VIII. Környezetvédelem
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A Gazdasági Program határozza meg a településen a fejlesztések irányait, és ezek mentén folytatja az
önkormányzat a fejlesztési és beruházási politikáját. Éppen ezért a készülõ Integrált Városfejlesztési
Stratégiának is egyik legfontosabb alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési irányelvek,
illetve fejlesztési elképzelések az irányadók.
Ennek megfelelõen az Integrált Városfejlesztési Stratégia összeállításánál különös figyelmet kapott a
dokumentumhoz történõ illeszkedés figyelembe vétele. Ennek köszönhetõen az IVS-ben szereplõ
valamennyi fejlesztési elképzelés összhangban van a Gazdasági Programban foglaltakkal, amelyben
nevesítve is szerepelnek a tervezett fejlesztések, beruházások.

9.4 Illeszkedés a települési Környezetvédelmi Programmal
Kisvárda város környezetvédelmérõl a 21/2004. (VII.21.) rendelet rendelkezik, melynek célja a település
területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település
környezetvédelmi, vízminõség-védelmi, levegõtisztaság-védelmi, zöldterület-védelmi, termõtalaj-védelmi,
zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia valamennyi fejlesztése figyelembe veszi a környezetvédelemrõl
szóló rendelet tartalmát, alkalmazásra kerülnek az abban foglaltak, különös tekintettel a zöldterületek
kialakítására vonatkozó fejlesztések esetében.

9.5 Illeszkedés területi fejlesztési dokumentumokkal
A fejlesztések konzisztenciája

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztések a területfejlesztés szintjein
elkészült fejlesztési programokhoz történõ illeszkedés vizsgálatára is sor került az alábbi
dokumentumok alapján:
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1. REGIONÁLIS SZINT
•

Az Észak-alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai és Operatív Programja (20072013)

A dokumentum stratégiai célkitûzése az Észak-alföldi régió leszakadásának megállítása, azaz a
régiónak az országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a késõbbiekben
elindulhasson egy felzárkózási folyamat. Az ÉAOP hosszú távú átfogó célja: Az Észak-alföldi régió
természeti

és

társadalmi

értékeire,

településhálózati

sajátosságaira

építve,

a

regionális

versenyképesség erõsítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése. Ennek elérése
érdekében a következõ prioritások kerültek megfogalmazásra:
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1.1. Regionális üzleti környezet infrastrukturális fejlesztése
1.2. Regionális és interregionális együttmûködések elõsegítése
1.3. Információs és innovációs szolgáltatások fejlesztése
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés
2.1. Turisztikai termék- és attrakciófejlesztés
2.2. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése
2.3. Desztináció-menedzsment fejlesztés
3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása
3.1. Közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése
3.2. Közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése
4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése
4.1. Humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
5. prioritás: Város és térségfejlesztés
5.1. Városfejlesztés
5.2. Térségi és települési természet- és környezetvédelmi fejlesztések
5.3. A régiós civil és egyházi szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése,
együttmûködéseinek megerõsítése
2. MEGYEI SZINT
•

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja
(2006.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója olyan alapdokumentum, amelynek elsõdleges
szerepe, hogy meghatározza a megye fejlesztési politikáját, kijelölje a megye fejlesztési céljait, fõ
fejlesztési irányait és prioritásait, valamint a fejlesztési alapelveket. A koncepcióban megfogalmazott
fejlesztési prioritások, valamint azok megvalósítását biztosító alprogramok:

- 241 -

1. prioritás: Versenyképes gazdaság
1.1. A közlekedési és virtuális elérhetõség javítása
1.2. Fejlõdésre képes gazdasági struktúra kialakítása
1.3. Fenntartható turizmus kiépítése
2. prioritás: Központban az ember
2.1. A lakosság egészségi állapotának javítása
2.2. A szociális és gyermekvédelmi helyzet javítása
2.3. A lakosság képzettségi szintjének növelése
2.4. Kulturális-közösségi fejlesztések
3. prioritás: Élhetõ környezet
3.1. A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
3.2. A természeti értékek, természeti erõforrások védelme
3.3.Az energiagazdálkodás fejlesztése
3.4.Település- és vidékfejlesztés
•

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ágazati programjai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 15 éve folyik EU-konform területi tervezési folyamat, melynek
eredményeként számos általános program, tanulmány, illetve tematikus koncepció és program készült
el az infrastruktúra, a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés, a humánerõforrás-fejlesztés területén
egyaránt. Ezek közül – a témához kapcsolódó projektgyûjtés folyamatából adódóan – több nevesítve
tartalmazza a kistérségek fejlesztési elképzeléseit is.
Az IVS fejlesztési projektjeinek esetében az alábbi programokhoz történõ illeszkedés vizsgálatra került
sor: Sz.-Sz.-B. megyei települési szilárdhulladék-gazdálkodási operatív program (2002.), Sz.-Sz.-B.
megye gazdaságfejlesztési stratégiája (2003.), A közlekedési infrastruktúra változása, a kistérségi
központok elérhetõsége (2004.), Sz.-Sz.-B. megyei egészségügyi fejlesztési operatív program (2005.),
Sz.-Sz.-B. megyei szociális fejlesztési operatív program (2005.), Sz.-Sz.-B. megyei turisztikai fejlesztési
operatív program (2005.), Sz.-Sz.-B. megye kerékpárút-fejlesztési koncepciója (2006.)
3. KISTÉRSÉGI SZINT
A Kisvárdai kistérségi fejlesztési koncepciója 2005. évben készült el, amely a kistérség endogén
erõforrásaira alapozva megfogalmazza a térség társadalmi-gazdasági felemelkedéséhez szükséges
fejlesztési irányokat, kitörési pontokat, amelyek négy prioritásban, valamint alprogramokban kerültek
megfogalmazásra:
I.

A kistérség innovációs képességének fejlesztése
I.1. Humánerõforrás-fejlesztés a térség versenyképességnek növelése érdekében
I.2. a kistérségi és helyi innováció-orientált vállalkozási potenciál erõsítése
I.3. Befektetés-ösztönzés, térségmenedzsment
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II. Agrárstruktúra és vidékfejlesztés
II.1. Agrár és élelmiszeripari szektorban elõállított termékek minõségének és marketingjének
javítása, a helyi feldolgozási szint növelése
II.2. A termelõi integrációk létrejöttének elõsegítése
II.3. Extenzív területhasznosítás
II.4. Falumegújítás, a kulturális örökség megóvása
III. A minõségi élet feltételeinek megteremtése, a szükséges infrastruktúrák fejlesztése
III.1. A fizikai infrastruktúra fejlesztése
III.2. Városfejlesztés
III.3. Környezetvédelmi projektek kidolgozása és megvalósítása
III.4. A halmozottan hátrányos helyzetû rétegek problémáinak enyhítése
III.5. A lakosság egészségi állapotának javítása
IV. A kistérség geopolitikai helyzetébõl adódó elõnyök kihasználása
IV.1. A térség vonzerején alapuló turizmusfejlesztés
IV.2. A határmenti együttmûködések növelése
2007. évben 11 település (Benk, Eperjeske, Gyõröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd,
Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony és Zsurk) döntött a kisvárdai térségbõl történõ
kiválásról, illetve a záhonyi kistérség létrehozásáról. Ennek megfelelõen az elkészült kistérségi
fejlesztési koncepció aktualizálása szükséges, amely jelenleg folyamatban van.

A fejlesztésekrõl készített összefoglaló táblázat az adott szint tervezési dokumentumaihoz történõ
illeszkedést tartalmazza, az érintett alprogram számok feltüntetésével.
v Regionális szint: az Észak-alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai és Operatív
v Megyei szint:
a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív
programja
b) az adott témához kapcsolódó megyei szintû ágazati programok, ezek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sz.-Sz.-B. megyei települési szilárdhulladék-gazdálkodási operatív program
Sz.-Sz.-B. megye gazdaságfejlesztési stratégiája
A közlekedési infrastruktúra változása, a kistérségi központok elérhetõsége
Sz.-Sz.-B. megyei egészségügyi fejlesztési operatív program
Sz.-Sz.-B. megyei szociális fejlesztési operatív program
Sz.-Sz.-B. megyei turisztikai fejlesztési operatív program
Sz.-Sz.-B. megye kerékpárút-fejlesztési koncepciója

v Kistérségi szint: Kisvárdai kistérségi fejlesztési koncepciója
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A projektek illeszkedése a területfejlesztés szintjein elkészült fejlesztési dokumentumokhoz

Városrész

Fejlesztési elképzelés

Megyei szint

Regionális szint

a) fejlesztési koncepció

Városháza bõvítése és rekonstrukciója
Várszínháza és Mûvészetek háza
bõvítése

5.1.

3.4.

2.1.

2.4.

Városközpont

Városi Könyvtár rekonstrukciója

Kistérségi szint

b) ágazati programok

II.4.
6.

IV.1.

2.4.

II.4.

Római katolikus templom rekonstrukciója

5.1.

2.4.

II.4.

Görög katolikus templom rekonstrukciója

5.1.

2.4.

II.4.

Református templom rekonstrukciója

5.1.

2.4.

II.4.

Rétközi Múzeum rekonstrukciója

5.1.

2.4.

II.4.

Városi Sportcsarnok rekonstrukciója

5.1.

2.4.

II.4.

Kispiac

3.4.

II.2.

Sétáló utcák I/a

3.4.

Sétáló utcák I/b

3.4.

Sétáló utcák II

3.4.

Parkolási övezetek (hivatal mögött)

3.4.

Parkolási övezetek (Diner utcai területek)
Önkormányzati bérlakások a Szent
László utcán

3.4.

Nyírzem áruház rekonstrukciója

3.4.

3.4.
III.3.

Városrész

Fejlesztési elképzelés

Megyei szint

Regionális szint

a) fejlesztési koncepció

b) ágazati programok

Vári Emil Társulási Általános
Iskola Rekonstrukció

4.1.

2.3.

I.1.

Somogyi Rezsõ Általános Iskola
rekonstrukció

4.1.

2.3.

I.1.

Mûvészeti és Zeneiskola rekonstrukciója

4.1.

2.3.

I.1.

2.3.

I.1.

4.1.

2.3.

I.1.

4.1.

2.1.

4.

III.5.

4.1.

2.2.

5.

III.5.

2.2.

5.

III.5.

2.2.

5.

III.5.

1.1.

3.

III.1.

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és
Szakiskola

Városközpont

Kistérségi szint

Várday István Általános Iskola
rekonstrukció
Egészségügyi alapellátási intézmény
rekonstrukció
Kistérségi Szociális Szolgálat
rekonstrukció
Bentlakásos Idõsek otthona
rekonstrukció
Idõsek Otthona emeletráépítés
Tompos úti lakótelep felújítási program
Körforgalom az Aradi Vértanúk terénél

3.1.

SPAR elõtti körforgalomi csomópont

1.1.

Szent György tér rendezése

5.1.

3.4.

Krúdy Park rendezése

5.1.

3.4.
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III.1.

Perla Bevásáló központ
Városrész

Fejlesztési elképzelés

Megyei szint

Regionális szint

a) fejlesztési koncepció

Nyugati kertváros

Keleti
kertváros

Déli Ipari
Szolgáltatói
Városrész

Kistérségi szint

b) ágazati programok

Vörösmarty tér rendezése

5.1.

3.4.

Közpark kialakítása a Kiss János utcán a
Darusziget utcánál

5.1.

3.4.

Közpark kialakítása a Kiss János utcán a
Becskereki utcánál

5.1.

3.4.

5.1.

3.4.

5.2.

3.1.

1.

Felüljáró a vasúti átjárónál és körforglom
a Hármas úton

3.1.

1.1.

3.

Gyár úti lakótelep felújítási programok és
zöldfelületi rekonstrukció

5.1.

3.4.

5.1.

1.2.

2.

II.2.

1.1.

1.2.

2.

I.2.

Régi szeméttelep rekultivációja
Árpád utca - Vásár tér jelzõlámpák
felszerelése

5.2.

3.1.

1.

III.3.

3.2.

1.1.

3.

Ajak-Anarcs-Kisvárda kerékpár út

3.1.

1.1.

7.

Pacsirta utcai közpark, játszótérrel
Térségi hulladéklerakó és elkerülõ út
építése

"Barnamezõs" (Vasút-Ipari út-Temesvári
út ) iparterületek közmû és út kiépítése
"Vállalkozói" parkhoz elõközmûvesítés
(Temesvári út feolytatásában) és út
építése

Nyugdíjas park kialakítása
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III.3.

III.1.

Városrész

Északi
kertváros
Déli-kiemelt
Szolgáltatói
Városrész

Fejlesztési elképzelés

Megyei szint

Regionális szint

Kistérségi szint

a) fejlesztési koncepció

b) ágazati programok

Döge-Fényeslitke-Kisvárda kerékpár út
kialakítása

3.1.

1.1.

7.

III.1.

"Északi" elkerülõ út (felüljáró nélkül)

3.1.

1.1.

3.

III.1.

Mátyás király út körforgalom építés

3.2.

1.1.

3.

Vár és környezetének rendezése

5.1.

3.4.

Strandfürdõ rekonstrukció

2.1.

1.3.

Vár- Sánta István utcai csomópontjánál
Váradi István park

5.1.

3.4.
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IV.1.
6.

IV.1.

A célok logikai összefüggései:

A helyzetértékelés városi és városrész szinten egyaránt feltárta azokat a neuralgikus pontokat,
problémaköröket, amelyek enyhítésre szükséges választ adnia az IVS-nek. A helyzetértékelésben
feltárt problémák a SWOT analízis keretében kerültek összesítésre. A helyzetelemzésben azokat az
erõsségeket is sikerült feltárni, amelyekre az elkövetkezõ évek fejlesztési programjai épülhetnek. A
stratégiai célrendszer kialakításakor a feltárt problémák kezelése lett elõtérbe helyezve, illetve azoknak
a területnek a fejlesztése, amelyek húzóágazatot jelenthetnek a település számára. A SWOT analízis
eredményei beépültek a stratégiai célrendszerbe, így a város középtávú fejlesztési koncepciója
koherens szerkezetet alkot a helyzetértékelés és a stratégia relevanciájában.
Stratégia megvalósíthatósága:
A stratégia megvalósítása finanszírozási szempontból jelentõs erõforrásokat igényel, amely leginkább
állami támogatásokkal realizálható. A legtöbb projektelem megvalósítható Európai Uniós vagy
decentralizált forrásból. A stratégia megvalósítása rendkívül aktív pályázást jelent, igénybe kell venni
minden pályázati lehetõséget, amely a beavatkozások megvalósíthatóságát célozza. Tekintve, hogy a
magántõke mobilizálását eddig nem sikerült hatékonyan megvalósítani az elkövetkezõ években erre
újabb erõfeszítéseket szükséges tenni, amely hatékony városmarketing eszközökkel elérhetõ. A
magántõke mobilizálása javíthatja a stratégia finanszírozhatóságát.
Az alábbi táblázatok az IVS forrástérképét tartalmazza a stratégia megvalósításához a tematikus
célokhoz igazodva. A táblázat igazolja, hogy a célok megvalósítása realizálható a megjelölt pályázati
források és magántõke bevonásával.
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Funkcióellátottság javítása

ÉSZAKALFÖLDI
REGIONÁLIS
OPERATÍV
PROGRAM
Funkcióbõvítõ
integrált
városfejlesztés
Szociális
városrehabilitáci
ó

Városi
funkció
k
bõvítés
e
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A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása:
A városrész szintû célkitûzések hozzájárulnak a tematikus célok megvalósításához. A célok egymásra
gyakorolt hatását a stratégiai célpiramis mutatja be, amelybõl látható, hogy az egyes városrész szintû
célkitûzések, mely tematikus célok eléréséhez járulnak hozzá. Az egyes városrész szintû célok a
legtöbb városrész esetében funkcióbõvülést eredményez. A funkcióvesztés a városrészek esetében
nem mutatható ki. A három kertvárosi városrész esetében nem a funkcióbõvülés, hanem a meglévõ
funkciók megerõsítése jellemzõ, illetve a lakókörnyezet (a városrész szerepének megfelelõen) minõségi
javulása, ez alól a keleti kertvárosi városrész kivétel, ahol a gazdasági funkciók bõvülése a fejlesztések
célkitûzéseinek szerves része.
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10. Kockázatelemzés
10.1 Kockázatok azonosítása
Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kockázatelemzésének alapját részben a SWOT
analízisben meghatározott veszélyek adják, másrészt azoknak a felmerülõ problémáknak a köre, amely
a megvalósítás során felléphetnek. Az IVS kockázatelemzését az alábbi táblázat foglalja össze, amely
tartalmazza az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínûségét és azok hatását az IVS
megvalósítására.

A bekövetkezés
valószínûsége
Kicsi

Közepes

Nagy

Hatása az IVS
megvalósítására
A városi forgalom
terhelésének növekedése

Foglalkoztatás javulása
a fejlesztések során
elmarad

Partnerségi kapcsolatok
kiépülésének elmaradása a
beavatkozások
megvalósítása során

Tradicionális
városszerkezet
felbomlása

Magántõke
mobilizálásának
sikertelensége

Lakossági ellenérzés
felerõsödése a
városszerkezetet és
arculatot átalakító
fejlesztések során

Záhonyi kistérség
fejlesztései nyomán
vállalkozói sûrûség
növekedése a
fejlesztések ellenére
elmarad

Kicsi

Közepes
Térségi jelentõségû
fejlesztések esetében a
településközi koordináció
elmarad
Finanszírozási problémák
felmerülése
Nagy

Megfelelõ humánerõforrás/
projektmenedzsment
rendelkezésre állása a
projektek megvalósításához
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Környezetterhelés
növekedése a
fejlesztések hatására
megnõ

10.2 Kockázatkezelés
A városi forgalom terhelésének növekedése: elkerülõ utak építése, amelyek elvezetik a jelenlegi és
magas és folyamatosan növekvõ forgalmat
Foglalkoztatás javulása a fejlesztések során elmarad: a kijelölt fejlesztések jelentõs része esetében
elvárt eredmény a település és a térség foglalkoztatási helyzetének javulása, ezt jelentõs mértékben
segíthetik a vállalt indikátorok és a funkciók bõvülése.
Partnerségi kapcsolatok kiépülésének elmaradása a beavatkozások megvalósítása során: Partnerségi
IVS fórum létrehozása, partnerségi kapcsolatok hálózatosítása.
Térségi jelentõségû fejlesztések esetében a településközi koordináció elmarad: Településközi
koordináció intézményesítése, rendszeressé tétele.
Tradicionális városszerkezet felbomlása: A fejlesztések nagymértékben átformálják a városképet, amely
során fennáll annak lehetõsége, hogy a városszerkezet gyökeresen átalakul, amely új problémákat vet
fel. A beavatkozások során mérlegelni szükséges az adott fejlesztés városszerkezetre gyakorolt hatását
és ezzel kapcsolatosan hatástanulmányokat szükséges készíteni.
Magántõke mobilizálásának sikertelensége: Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiájának egyik
gyengesége, hogy a partnerségi egyeztetések során eddig nem tudta érdemben mobilizálni a
magántõkét, így a fejlesztések megvalósítása nagy részben a közszféra feladata lesz, amely jelentõs
finanszírozási nehézségeket jelent. A gazdasági recesszió hatására a magántõke bevonása tovább
gyengült. A kockázatkezelést városmarketing akciókkal lehetséges megoldani, amely a helyi és
településen, országhatáron kívüli befektetõket célozza. A városmarketing meghatározó elemének kell
lennie a befektetés ösztönzésnek.
Finanszírozási problémák felmerülése: A fejlesztések volumenébõl adódóan finanszírozási kockázatok
merülhetnek fel. Ennek kezelésére az egyes beavatkozások megvalósításának ütemezése és
finanszírozási módszerei közül a szállító preferálása, továbbá a hitelfelvétel és a magántõke bevonása
kínálkozik.
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Megfelelõ humánerõforrás/projektmenedzsment rendelkezésre állása a projektek megvalósításához:
Amennyiben a projektek megvalósításához nem áll rendelkezésre a megfelelõ humánerõforrás, a
projektek elõkészítése és menedzselése korlátokba és akadályokba ütközik. Ennek elkerülése
érdekében külsõ szakértõk is bevonásra kerülnek eseti alapon.
Lakossági ellenérzés felerõsödése a városszerkezetet és arculatot átalakító fejlesztések során: Az
egyes projektek társadalmasításával és a beavatkozások helyi elfogadtatásával maximalizálható a
beavatkozások társadalmi támogatottsága.

Környezetterhelés növekedése a fejlesztések hatására megnõ: A fejlesztések egyik legnagyobb
kockázata, hogy megnõ a környezetterhelés (vállalkozások betelepülésével, ipari területek
kialakításával, közlekedési fejlesztésekkel), ennek mérséklése érdekében hatástanulmányok készítése
szükséges a környezetterheléssel járó fejlesztések generálásakor, illetve környezetvédelmi
beruházások indítása.
Záhonyi kistérség fejlesztései nyomán vállalkozói sûrûség növekedése a fejlesztések ellenére elmarad:
A záhonyi kiemelt projekt megvalósulása párhuzamosan zajlik Kisvárda Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának megvalósításával. A záhonyi kiemelt projekt célja és hatásai közül kiemelhetõ a
vállalkozó sûrûség növekedése. A földrajzi közelségbõl adódóan akadályozhatja Kisvárda ugyanezen
célkitûzését. A kockázat kezelése elérhetõ hatékony városmarketing eszközökkel.

A kockázatok bekövetkezésének azonosítása és a szükséges kockázatkezelés elvégzése a monitoring
folyamatok szerves része, a kockázatok kezelésére a stratégiai menedzsment tesz javaslatot, amelyet
az operatív menedzsment kezel.
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11. A megvalósítás eszközei
11.1 A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegû önkormányzati
tevékenységek
a.) Szabályozási tevékenység
A helyi építési szabályzatnak kiemelt feladata legyen, hogy
--a hagyományos települési részek karakterjegyei fennmaradjanak. Ezért az általános szabályozástól
részben eltérõ, részben kiegészítõ sajátos elõírásokra lesz szükség.
--az újonnan kialakítandó lakóterület épületeivel illeszkedjen a környezethez,
--a külterületi szabályozásban a mezõgazdasági kertes területeken a lakóterületi kis távolságok miatt
nem szabadna engedélyezni lakóépületek építését,
--a települési és természeti értékek védelmét a szabályozás eszközeivel hatékonyan segítse elõ.

b.) Tervalku
Az IVS és a településrendezési terv harmónizációjáról a szükséges módosításokról a város
Önkormányzata saját hatáskörben dönt.
Beruházói indittatású, településrendezési eszközök módosítását szükségessé tevõ további igény illetve
szándék nem ismert.
Amennyiben ilyen jelentkezik, és az IVS keretébe illeszkedik, úgy a településrendezési eszközök
szükségessé váló módosítása során a város önkormányzata élni kíván a tervalku lehetõségével és az
elvégzendõ feladatok finanszírozásához ez uton megszerezhetõ források bevonásával.

c.) Városmarketing célú tevékenységek
A Városmarketing Startégia az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok,
tevékenységek, fejlesztésének a marketing eszközeivel való támogatására tesz átgondolt, koherens
rendszerben stratégiai szemléletû javaslatot.
A városmarketing szemléletmód, városvezetõi gyakorlat, amely a rendszer minden elemében
érvényesül és összehangolja az egyes alrendszerek mûködését. A városmarketing tehát egy komplex
folyamat, egy összefüggõ rendszer.
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A városmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldás – és egyben gondolkodásmód –
amely képes érvényesíteni és koordinálni a település egyes célcsoportjainak akaratát a mûködésben és
a fejlesztésben, miközben ennek a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek
az értékeit, adottságait egyre szélesebb körben ismerteti, tudatosítja.
A településmarketing a marketing tudomány és gyakorlat olyan sajátos kombinációja, mely a kutatás, a
célképzés, a stratégiaalkotás és az eszközrealizálás terén ötvözi a non-profit marketing, a politikai
marketing, a B2B (business-to-business) avagy ipari marketing, a szolgáltatásmarketing sajátosságait,
és a kapcsolati, relationship-marketing elméleti és gyakorlati módszertanát.

A Városmarketing Startégia alapelvei:
Marketing szemléletmód: a városmarketing a városfejlesztés egy speciális, horizontális szegmense,
amelynek a marketing szemléletével, eszközeivel kell támogatnia a fõ stratégiai irányvonalakat.
Emberközpontúság: a társadalomorientált marketing, ahol a középpontban a város végsõ „fogyasztói”,
az emberek állnak, legyenek azok kisvállalkozók, nagybefektetõk, cégvezetõk, munkavállalók,
nyugdíjasok, stb.
Komplexitás: a városfejlesztés és a városmarketing is a társadalmigazdasági élet minden területét
érinti, így a kezelendõ problémák sokrétûek, komplexek, ezért a Városmarketing Stratéiának is
egységesen és rendszerszemléletûen kell felépülnie.
Adaptálhatóság: a Tervnek könnyen átalakíthatónak kell lennie, hogy fel lehessen használni a
környezõ települések, illetve a kistérség marketingtevékenységének kialakításakor.
Vertikális és horizontális partnerség: a városfejlesztés és a marketing komplexitása miatt szükség
van a társadalom és a gazdaság szereplõinek bevonására, ami által a Terv elfogadott és hatékony lesz.
Ezt az alapelvet a tervezéskor a bevont szakértõk, a megvalósításkor pedig a társadalmasítás és a
kommunikáció szolgálja.
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A Városmarketing Statégia elkészítésének javasolt metodikája:
- módszertani feltáró tanulmány készítése, melyben a területfejlesztés és a marketing tudományok
közötti új, interdiszciplináris tudomány módszertanának feltérképezésével jelöljük ki a megfelelõ
módszertani keretet.
- Környezet és szituációelemzés: A Városmarketing Stratégia az IVS helyzetelemzésének és
problémafeltárásának segítségével jelöli meg a saját célkitûzéseit. A Városmerketing Stratégia az IVSben megjelölt fejlõdési irány propagálásának módját fejti ki, így a fejlõdés megvalósulásánál szerves
része annak.
- az IVS helyzetelemzésre épülõ jövõkép kialakítása; a komplex, startégiai kommunikáció és a
kommunikációs részcélok megfogalmazása: az Integrált Városfejlesztési Startégiában megfogalmazott
célok kommunikálását egyrészt komplex módon, a város megítélésének egészét javító célkitûzéseket
megfogalmazásával valósíthatjuk meg, másrészt a tervezett beavatkozási pontokra bontva fogalmazunk
meg kommunikációs részcélokat. A komplex- és a részcélokat is egységesen és rendszerszemléletûen
kell megfogalmazni.
- Operatív Terv: A marketing tevékenység megvalósulása során az alkalmazott eszközök – mind a
komplex, stratégia szintû kommunikáció eszközei, mind a konkrét beavatkozási pontokhoz rendelt
kommunikációs részcélok eszközei – egy egységes hatásúak, egymást erõsítõk. A konkrét marketing
tevékenység így alapvetõen két síkon, a komplex városmarketing és a konkrét beruházások síkján
zajlik.
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11.2 Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások
A jelen stratégiában felvázolt fejlesztéseket Kisvárda Város Önkormányzata egy a saját szervezeti
keretén belül alapított projektiroda koordinálja majd, melyben összpontosulnak a pénzügyi koordináció,
mûszaki ellenõrzés valamint a monitoring feladatkörei, így egy szervezeten belül képesek lesznek az
esetlegesen felmerülõ hibás koordinációs, illetve tervezési mechanizmusok azonnali korrigálására, mely
biztosítja a fejlesztések sikerességét. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztések végrehajtását a stratégia
fejlesztésében szerepet vállaló önkormányzati alkalmazottak végzik, így elkerülhetõ a stratégia hiányos
ismeretébõl fakadó nem teljes értékû végrehajtása.
Kisvárda Város lakosságszámára nem kötelezõen elõírt Városfejlesztõ Társaság létrehozása, a projekt
megvalósítása érdekében nem kerül sor városfejlesztési társaság létrehozására. A következõ években
megvalósítandó projektek sikeres koordinálásához, elõkészítéséhez és lebonyolításához nem
szükséges a polgármesteri hivatalon kívül, külön szervezeti formát létrehozni.
A megvalósítás szervezeti kerete két szintre különíthetõ el,:
- Stratégiai menedzsment: A stratégiai menedzsment az IVS-ben megfogalmazott célok
megvalósulásának nyomon követését és a megvalósult eredmények folyamatos értékelését látja el.
- Operatív menedzsment: Az operatív menedzsment az egyes beavatkozások, projektek
elõkészítésében és megvalósításának menedzselésében mûködik közre.
A stratégiai és operatív menedzsment szétválasztása és a felelõsségek és kompetenciakörök
egyértelmû tisztázása a monitoring tevékenység hatékony mûködtetésének elõfeltétele. A stratégiai
menedzsment az IVS célrendszerének megvalósulásának elõrehaladását követi nyomon, még az
operatív menedzsment a célok elérését szolgáló projektek felügyeletét, menedzselését és a stratégiai
menedzsment számára szükséges információkat biztosítja.
Stratégiai menedzsment
A stratégiai menedzsment feladatai:
Az IVS megvalósításának folyamatos nyomon követése és értékelése
A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel kísérése
A külsõ változások hatásainak elemzése és értékelése
A társadalmi és gazdasági igények és lehetõségek feltárása és azok változásainak beépítése az IVS-be
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Összességében a stratégiai menedzsment a középtávra megfogalmazott tematikus célok
megvalósulásának folyamatát vizsgálja, illetve annak relevanciáját és koherenciáját a hosszú távú
célokhoz. A vizsgálathoz szükséges indikátorrendszerre már az IVS is ad iránymutatást, de várhatóan
beavatkozásonként a mérési módszerek és indikátorok konkretizálódni és változni fognak, ugyanis a
legtöbb állami támogatással megvalósuló projekt saját indikátor rendszerrel rendelkezik. A stratégiai
menedzsment fog rendelkezni azokkal az információkkal, amely segít megítélni a tematikus célok
megvalósulását, a magán és közszféra beruházási eredményeinek összesítése és elemzése a
stratégiai menedzsment szintjén fut össze, a kiértékelés és hatásvizsgálat az egész települést lefedi. A
szükséges információk begyûjtésére külön információs hálózatot és rendszert szükséges bevezetni.
A stratégiai menedzsment összetételét az alábbi szervezeti ábra mutatja.

Kisvárda Város Képviselõ testülete

Stratégiai menedzsment

Kistérségi
társulás

Pénzügyi
Bizottság

Szociális és
egészségügyi
bizottság

Városüze
meltetési
és
Fejlesztési
Bizottság

Városi
Intézmények

Polgármesteri
Hivatal

A stratégiai menedzsmentbe delegált résztvevõk számának megoszlása szervezeteként.
Polgármesteri Hivatal: 1 fõ
Kistérségi Társulás: 1 fõ
Pénzügyi Bizottság: 1 fõ
Szociális és Egészségügyi Bizottság: 1 fõ
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság: 1 fõ
Városi intézmények: ágazatonként 1 fõ (összesen: 5 fõ)
Összesen: 10 fõ
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Polgármesteri Hivatal: mint a stratégiai menedzsment munkaszervezete van jelen és mint a
településen mûködõ közszféra intézménye.
Kistérségi Társulás: a területi kohézió és a városi fejlesztések térségre gyakorolt hatásmérését
reprezentálja a Kistérségi Társulás munkaszervezetének egy tagjának jelenléte a stratégiai
menedzsmentben.
Képviselõtestületi Bizottságok: A képviselõtestület 3 bizottságának jelenléte biztosítja a stratégiai
menedzsment mûködésében a népképviselet elvét.
Városi intézmények: Az egészségügyi, szociális, oktatási, közmûvelõdési és közszféra intézményei
közül 1-1 fõt delegálnak a stratégiai menedzsmentbe.
Kompetenciakörök:
§

Pénzügyi Bizottság: a finanszírozási kérdésekben kompetens, az IVS pénzügyi
megvalósulásának nyomon követése a feladata.

§

Szociális és Egészségügyi Bizottság delegáltja: képviselõje az antiszegregációs program
megvalósulását követi nyomon, illetve az IVS által megfogalmazott beavatkozások társadalmi
hatásait vizsgálja. A Bizottságból származó delegált a szociális problémák kezelése tematikus
célkitûzés megvalósulásának nyomon követését végzi.

§

Városüzemeltetési és fejlesztési Bizottság delegáltja: az IVS megvalósulásának gazdasági
hatásait vizsgálja, valamint a turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tematikus célok megvalósulását
követi nyomon.

§

Kistérségi munkaszervezet delegálja: A területi szinergia érvényesülésének vizsgálatában
kompetens, az IVS beavatkozásainak megvalósulása során a térségi jelentõségû fejlesztések
területi kohéziós hatásainak vizsgálatát végzi.

§

Városi intézmények: Az 5 delegált a humán infrastruktúra fejlesztése tematikus
célkitûzéseinek megvalósulását, illetve a város funkcióellátottságának javulása célkitûzést
követi nyomon. A közoktatási intézmények vezetõi közül 1 fõt delegálnak, aki az IVS
közoktatási hatásvizsgálatát és az antiszegregációs terv vonatkozó beavatkozásainak hatását
elemzi. Az egészségügyi intézmények egy fõt delegálnak a stratégiai menedzsmentbe, akinek a
feladata az egészségügyi fejlesztések hatásainak vizsgálta. A szociális intézmények szintén
egy fõt delegálnak, aki a beavatkozások szociális hatásrendszerét, a szociális ágazati humán
infrastruktúrára gyakorolt hatások mechanizmusát elemzi. A közszféra intézményei egy fõt
delegálnak, aki a város funkcióellátottságának javulását elemzi. A közmûvelõdési intézmények
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egy fõt delegálnak, aki a fejlesztések közmûvelõdésre, rekreációra, társadalmi gyakorolt
hatáselemzését végzi el.
§

Polgármesteri Hivatal delegáltja: a mûszaki, városszerkezeti, környezeti hatáselemzések
elvégzése. A polgármesteri Hivatalnak meghatározó szerepe van a stratégia menedzsment
számára a hatásvizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatok, információk összegyûjtésében.

A stratégiai menedzsment a jelentéseit a város képviselõtestülete elõ terjeszti, ezáltal a város vezetése
rendszeresen értesül az IVS stratégiai programjának megvalósulásáról.
Operatív menedzsment
Az operatív menedzsment szervezet a stratégiai menedzsment szervezet alárendelt szervezete, amely
az IVS által meghatározott idõszakban mûködik és látja el feladatait. Az operatív menedzsment feladata
a konkrét projektek, fejlesztések elõkészítésének és megvalósításának menedzselése. Az operatív
menedzsment a városrehabilitációs és egyéb városfejlesztési programok megvalósulásához kötõdik.
Az operatív menedzsment komplex módon tudja kezelni a beruházási, pályázat elõkészítési,
kivitelezési, mûködtetési, monitoring feladatokat. Létrehozása nélkül a városfejlesztési projektek
koordinálása, tervezhetõsége nem biztosítható a megfelelõ hatékonysággal. A menedzsment szervezet
egy másik része külsõ szolgáltatókból áll. A végrehajtás sikere érdekében a projektért felelõs szervezeti
egység az Önkormányzati vezetés támogatásával törzsegységi szervezetként kapcsolódik az
önkormányzati szervezethez, amely biztosítja függetlenségét. A szabad információáramlásnak
biztosítottnak kell lennie az önkormányzati szervezet és a projektért felelõ szervezet között.

Az operatív menedzsment szervezete: PROJEKT IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG
Tagjai:
-

Projekt igazgató: Dr. Oláh Albert Polgármester

-

Minõségbiztosító: Lénárt Andrásné aljegyzõ-titkárságvezetõ

-

Projekt Menedzser: Dr. Oláh Albert polgármester

-

Pénzügyi munkatárs: Nagy Tímea beruházási/ pénzügyi ügyintézõ

-

Mûszaki munkatárs: Bodnár Béla Építési és Beruházási Osztályvezetõ

-

Projektek társadalmasításáért felelõs munkatárs: Jurás László
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-

Külsõ megbízott szakértõk: eseti alapon bevonásra kerülnek a projektek kapcsán külsõ
szakértõk.

Operatív menedzsment szervezeti felépítése
Projekt menedzser
Pénzügyi menedzser
Mûszaki menedzser

Minõségbiztosító

Projektek
társadalmasításáért
felelõs munkatárs
Nyilvánosság
biztosításáért felelõs
munkatárs

Projektigazgató

Közbesz
erzési
referens

Település
mérnök

Gazdasági,
pénzügyi
szakértõ

Mûszaki,
építésügyi,
szakértõ

Jogi
szakértõ

Ingatlanga
zdálkodási
szakértõ

Projekt
menedzs
er

Környezeti
szakértõ

Kommunikációs
városmarketing
szakértõ

Esélyegyenlõségi
szakértõ

A projekt irányítási szintjei, felelõsségi körök megjelölése

Projekt Irányító Bizottság (PIB)
A projektek legmagasabb szintû ellenõrzõ szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB). A PIB elnöke
döntésének megfelelõen, az ülés tárgyára tekintettel a PIB állandó tagjai és meghívottai mellett a PIB
üléseken meghívott szakemberek is részt vesznek. A PIB elnöke a projektmenedzser.
A PIB tagjai:
Fontos, hogy a PIB szavazati joggal rendelkezõ tagjai a megfelelõ információkkal és ismeretekkel
rendelkezzenek az adott projektrõl, és legyen felhatalmazásuk a saját szervezetüktõl az erõforrások
fölötti rendelkezésre. A PIB figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását, s akkor intézkedik, ha eltérést
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tapasztal a tervhez képest. A PIB a projekt legfelsõbb operatív ellenõrzõ és döntéshozatali fóruma, ahol
a tagok képviselik az általuk reprezentált területet.
A PIB rendszeres üléseit a PIB alakuló ülését követõen 2009 júliustól havonta tartja – szükség szerint a
PIB elnöke többször is összehívhatja.
PIB feladatai és hatásköre:
−

Figyelemmel kíséri projekt elõrehaladását.

−

Dönt az alvállalkozók által beterjesztett elképzelések jóváhagyásáról.

−

Dönt mindazokban a hozzá eszkalált problémákkal kapcsolatban, amelyek széleskörû
egyeztetést igényelnek.

−

Dönt a projekt menedzser által elõterjesztett, a projekt ütemezését, hatókörét vagy a vállalkozói
szerzõdéseket érintõ változásokkal kapcsolatban.

−

Dönt az alvállalkozók által elkészítettet termékek elfogadásáról.

−

A projekt feladatok végrehajtásának felügyelete és ellenõrzése.

−

Dönt a projekt eredménytermékeinek elfogadásáról

Projektigazgató
A projektigazgató felelõs a projekt eredményeinek minõségéért és pénzügyi elszámolásáért, a projekt
szerzõdésszerû végrehajtásáért. Napi szinten együttmûködik a projekt menedzserrel és koordinálja a
szükséges erõforrásokat résztvevõk tekintetében.
Projektigazgató feladat- és hatásköre:
−

Az erõforrások biztosítása, összehangolása, prioritások tisztázása, konfliktuskezelés.

−

A projekt mûködéséhez szükséges erõforrások (emberi, erõforrások, eszközök, egyéb)
tervezése és alkalmazása.

−

A projekt minõségének fenntartása az alkalmazott módszerek kiválasztásában való részvételen,
a meghatározott standardok és minõségbiztosítási elõírások betartatásán és javasolt változások
minõségre való hatásának figyelemmel kísérésén keresztül.

−

Az esetleges változások figyelemmel követése.

−

A kockázatok figyelemmel követése.
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Projektmenedzser
A projektmenedzser felelõs a projekt mindennapi irányításért a projektigazgató felhatalmazása és a vele
való egyeztetés alapján. A projektmenedzser irányítja a projekt team-et, megfelelõ jogosultsággal,
felelõsséggel rendelkezik a projekt irányításában, azért, hogy elérje a kitûzött projekt célokat a
projektmenedzsment eszközein keresztül. Felelõs még a projekt elszámolhatóságáért, ezért
kötelessége jelenteni a projekt állapotát a projektigazgató felé. Felelõs a projekt idõbeni
megvalósulásáért, korrekt mûszaki specifikációnak megfelelõen, a felhasználói követelményeknek
megfelelõen, jóváhagyott költségkeretek között és további egyéb kritériumoknak figyelembevételével,
valamint kulcsfontosságú paraméterek mellett.
Projektmenedzser feladata- és felelõsségi köre:
−

A projekt részletes tervezése, ellenõrzése, a célok megvalósításának menedzselése, a projekt
team irányítása, kockázatok kezelése.

−

Kapcsolattartás a projektigazgatóval és a minõségbiztosítóval a projekt irányának és
minõségének biztosítása érdekében.

−

Különbözõ jelentések elkészítése

−

Általános adminisztrációs, dokumentációs feladatok ellátása.

−

A projekt pályázati adminisztrációjának támogatása.

−

A projekt általános állapotának leírása: melyik fázis, melyik szakasza zajlik, az ütemtervnek
megfelelõen halad. A következõ periódus elvárásainak, tennivalóinak és felelõseinek nyomon
követése.

−

Kockázat analízis: kockázatok felsorolása, lehetséges hatásuk a projektre, javasolt korrekciós
intézkedések és azok várható költségei.

Minõségbiztosító
A projektgazda a projekt teljes megvalósítási idõszaka alatt minõségbiztosítási szakértõ segítségét
veheti igénybe A minõségbiztosítási szakértõ felel azért, hogy a projekt mûködése, különösen a
közbeszerzésen kiválasztott vállalkozók által végzett munka az elõírásoknak megfelelõen történjen,
projekt ütemterveihez igazodva. Eltérés esetén a projekt sikerének érdekében javaslatokat tesz a PIBnek.
Pénzügyi menedzser
A projektek pénzügyi elszámolásában kompetens.
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Mûszaki munkatárs:
A projektek mûszaki elõkészítésének és a mûszaki megvalósítás koordinálásában kompetens.
Projektek társadalmasításáért felelõs munkatárs
Az IVS-ben meghatározott projektek társadalmasításában kompetens. A nyilvánosság, tájékoztatás
tevékenységén túl a szükséges igényfelmérések és kihasználtsági tervek elkészítésének koordinációját
is végzi. A városmarketing tevékenységek koordinálása szintén feladatai közé tartozik.
A feladatok hatékony és szakszerû elvégzése érdekében külsõ szakértõk is kerülnek bevonásra eseti
jelleggel

11.3 Településközi koordináció mechanizmusa

A településközi koordináció elsõdleges letéteményese az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség. A vonatkozó pályázati kiírás elbírálásával, a tevékenységek befolyásolásával biztosítja a
fejlesztések regionális összhangját, segédkezik az egymást gyengítõ hatások kiküszöbölésében. A
potenciális versenytársak és együttmûködõk (azonos méretû és adottságú települések) közötti
párbeszéd a régión belül – hasonlóan a többi régióhoz – kevéssé jellemzõ. A települések közötti
együttmûködés terepe elsõdlegesen a kistérségi szint, azon belül is a kistérségi társulás.
A mikrokörzeti szerepkörbõl adódó alapfeladatokat Kisvárda képes ellátni, a városnak nem érdeke a
pontszerû, elszigetelt fejlõdés.
Az alábbi területek fejlesztési elképzelései azok, melyeket a kistérség egészét érintik:
A városi funkciók megerõsítését, a gazdasági potenciált erõsítõ fejlesztési cél az ipari területek
fejlesztése, mely fejlesztés hatása nagymértékben kihat a környezõ településekre, hiszen az
agglomeráció munkahelypiaci helyzetét is javítja.
Emellett kiemelt jelentõséggel bírnak azok a közúti fejlesztések, amelyek tehermentesítik a
településmagokat az átmenõ forgalomtól. Ezek gyakorlatilag a térségen belüli mobilitást, az
agglomerációs központ és a környezetének összeköttetését biztosítják.
A biztonságos kerékpárközlekedés, mint a környezetbarát és egészséges közlekedési mód,
infrastrukturális fejlesztése, települések közötti kerékpárutak kiépítése.
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Mikroregionális tervezett fejlesztések településközi koordinációjában kiemelt szerepe van a
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának, ahol az alábbi feladatkötöket látják el:
1.

a térségi szinten megjelenõ projektjavaslatok pontos számbavétele,

2.

a megvalósítást befolyásoló tényezõk nyomon követése,

3.

a fejlesztések megvalósításának évenkénti felülvizsgálata,

4.

valamint a kritikai észrevételek beépítése a települések és a térség stratégiai fejlesztési
dokumentumaiba

A Kisvárda Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, annak céljait, tevékenységeit a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésein való többször egyeztetéseit követõen egy reprezentatív
felmérés elvégzése követte, mely felmérésben az alábbi települések és kistérségi munkaszervezet vett
részt: Ajak Község Önkormányzata, Szabolcsveresmart Község Önkormányzata, Újdombrád Község
Önkormányzata, Kékcse Község Önkormányzata, Fényeslitke Község Önkormányzata, Döge Község
Önkormányzata, Mezõladány Község Önkormányzata, Rétközberencs Község Önkormányzata,
Nyírlövõ Község Önkormányzata, Lövõpetri Község Önkormányzata, Újkenéz Község Önkormányzata,
Tornyospálca Község Önkormányzata és a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. (a
dokumentáció az IVS mellékletét képezi). A felmérést megelõzõen a településeknek egy tájékoztató
kivonat került kiküldésre, amelyben tájékoztattuk a környezõ önkormányzatokat az elkövetkezõ évek
térségi jelentõségû fejlesztési elképzeléseirõl, amelyek beépültek az IVS-be.

A településközi koordináció jegyében elvégzett felmérés kielemzése
1. Kisvárda térségben betöltött szerepköre, menyire meghatározó Kisvárda mikrotérségi
szerepköre
Kisvárda térségben betöltött szerepe

A

kistérség

települési

önkormányzatai és Kisvárda és
Térsége

Többcélú

Kistérségi

Társulás

megítélése

Kisvárda

77%
magas
rendkívül magas
23%
0%

szerepkörérõl,

a

szerepkör

minõségi betöltésérõl rendkívül
pozitív.
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2. Mikrotérség funkcióellátottsága:
A mikrotérség funkcióellátott-ságának
megítélése alapján elmondható, hogy

Mikrotérség funkcióellátottsága

kistérség települési önkormányzatai és
Kisvárda

és

Térsége

Többcélú
54%

Kistérségi Társulás megítélése szerint
hiányoznak
funkciók.

meghatározó,
Az

IVS-ben

23%

közepes
magas

fontos

rendkívül magas
23%

rögzített

fejlesztési célok ezen hiényosságok
enyhítését is jelentik.
3. Mikrotérségi közösségi funkcióellátottság
4.
A

mikrotérségi

funkcióellátottságának

közösségi
megítélése

Mikrotérség közösségi funkcióellátottsága

alapján elmondható, hogy kistérség
települési önkormányzatai és Kisvárda
és

Térsége

Többcélú

Kistérségi

Társulás

megítélése

szerint

hiányoznak

meghatározó,

fontos

54%

közepes
31%

magas
rendkívül magas

15%

közösségi szervezõ erejû funkciók. Az
IVS-ben rögzített fejlesztési célok ezen
hiényosságok enyhítését is jelentik.
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5. Városfejlesztés mikrotérségi egyeztetése
A városfejlesztés mikrotérségi egyeztetés

stratégiák hiányában nem biztosítható a fenntartható fejlõdés.

fontosságának megítélésérõl elmondható,

Városfejlesztés mikrotérségi egyeztetése

hogy kistérség települési önkormányzatai
és

Kisvárda

és

Térsége

Többcélú

77%
közepes

Kistérségi Társulás megítélése szerint

magas

rendkívül magas ennek fontossági szintje,

rendkívül magas
8%

hiszen

az

összehangolt

15%

fejlesztési

A kistérségre hatással levõ fejlesztések fontosságának megítélése
A Kisvárda Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, annak céljait, tevékenységeit a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésein való többször egyeztetéseit követõen rögzítettük azokat a
fejlesztési elképzeléseket, melyek prognosztizálhatóan pzitív irányú hatással lesznek a kistérségre.
Egységesen szükségesnek ítélt fejlesztések az alábbiak:

A Várszínház és Mûvészetek Háza bõvítése

A Városi könyvtár rekonstrukciója

8%

15%

23%

közepesen szükséges

közepesen szükséges
15%

szükséges
nagyon szükséges

szükséges
nagyon szükséges

69%

70%
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A Városi sportcsarnok rekonstrukciója

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola
fejlesztése
46%

15%

23%
62%

közepesen szükséges

közepesen szükséges

szükséges

szükséges

nagyon szükséges

nagyon szükséges
8%
46%

Mûvészeti és zeneiskola fejlesztése
Térségi hulladéklerakó és elkerülõ út

38%

közepesen szükséges

15%

szükséges
15%

nagyon szükséges

szükséges
nagyon szükséges

47%

85%

A kistérség egészére hatással bíró fejlesztések közül egyes fejlesztése nem egységes, kiemelhetõen a
tervezett keréppárutak megítélésekor jelent meg az „egyáltalán nem szükséges” kategória.

"Északi" elkerülõ út kiépítése

Kistérségi szociális szolgálat fejlesztése

8%

15%

8%
kissé szükséges
15%

kissé szükséges

közepesen szükséges

15%

szükséges
62%

szükséges

nagyon szükséges

nagyon szükséges

8%

69%

"Zöldmezõs" iparterületek közmû és út kiépítése

"Barnamezõs" iparterületek közmû és út
kiépítése
8%

15%
23%

8%

kissé szükséges

kissé szükséges

közepesen szükséges

46%

közepesen szükséges

31%

szükséges

közepesen szükséges
szükséges

nagyon szükséges

nagyon szükséges
46%

23%
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Ajak-Anarcs-Kisvárda kerékpárút

8%

egyáltalán nem
szükséges
23%

közepesen szükséges
szükséges

61%
8%

nagyon szükséges

Döge-Fényeslitke-Kisvárda kerékpárút

8%

egyáltalán nem
szükséges

38%

közepesen szükséges
szükséges
46%
nagyon szükséges
8%

Kispiac rekonstrukciója

23%

kissé szükséges
szükséges
69%

nagyon szükséges

8%

Rétközi Múzeum rekonstrukciója

23%

kissé szükséges
szükséges
69%

nagyon szükséges

8%
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11. 4 Ingatlangazdálkodási terv
Az ingatlangazdálkodási terv elsõsorban az önkormányzatnak a tulajdonában lévõ ingatlanok jövõbeni
hasznosítására vonatkozó szándékait, céljait foglalja magában, amely segíti a rehabilitációs
tevékenységek tudatos tervezését, elõkészítését és végrehajtását.

Az ingatlangazdálkodási terv háttér elemei:
-

a város rendelkezik vagyongazdálkodási rendelettel,

-

folyamatosan gazdálkodik lakásvagyonával,

-

a rendezési tervben foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik a beépített és beépítetlen
ingatlanjaival, épületállományával,

-

folyamatosan figyelemmel kíséri az épületállomány minõségi paramétereit és elõirányozza a
szükséges és megvalósítható fejlesztéseket.

Az Önkormányzati ingatlangazdálkodás céljai:
Forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok esetén:
-

az ingatlanállomány költség hatékony és funkcionális mûködtetése, üzemeltetése,

-

az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony módon történõ felhasználása a városi
közszolgáltatási funkciók és kötelezettségek ellátásához:
-

az épületállomány fenntartás és fejlesztése a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ
mûködés és a mindenkori felhasználói igények kielégítése érdekében,

-

a közmûvagyon fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hogy az elvárt minõségben
és a jogszabályi elõírásokban foglaltaknak megfelelõen legyen képes mûködni,

-

kulturális, sport és egyéb célú létesítmények, valamint a közterületek fejlesztése, hogy
azon funkcióikat az elvárások szerint, javuló minõségben legyenek képesek ellátni,

-

a köztéri mûalkotások és mûemlékek állagának megõrzése,

Forgalomképes ingatlanok esetében:
-a fogalomképes ingatlanok értékének megõrzése,
-

az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony felhasználása a városi funkciók ellátásához,
bõvítéséhez.

Az ingatlangazdálkodási terv az önkormányzat érdekeinek figyelembe vételével készül. A terv ennek
megfelelõen számos bizalmas információt tartalmaz. Ennek megfelelõen az IVS a tervnek csak az
akcióterületi fejlesztések szempontjából legfontosabb elemeit, a megoldandó problémákat emeli ki:
-

a belváros központjában, kiemelten az akcióterület környezetében már középtávon el kell érni a
magán tulajdonban lévõ lakó és kereskedelmi célú épültek külsõ megújítását,

-

a kedvezõ külsõ megjelenés (esztétikus portálok) mellett nagyon fontos, hogy a város
központjában vonzó, a kereskedelmi tevékenységek, illetve közösségi terekként szolgáló
vendéglátóhelyek várják a helybelieket és a turistákat,

-

közlekedésfejlesztés: forgalomcsillapítás, illetve gyalogos zóna kialakítása, a parkolási
problémák megoldása: új parkolók építésével,

-

közterületek megújítása, zöldfelületek növelése az akcióterületen és a városban általában,

-

szociális város-rehabilitáció keretében: a meglévõ lakások esetében a lakásméret növelése az
önkormányzati tulajdonú lakások esetében,

-

gazdaságfejlesztés: a jelenleg meglévõ ipari/kereskedelmi területek bõvítése érdekében
területszerzés, illetve ingatlanértékesítés

-

ellátórendszer fejlesztése: az ingatlangazdálkodás szempontjából legfontosabb az összevonás
következtében kiürült épület megfelelõ hasznosítása, a közmûhálózat fejlesztése.

Kisvárda Város fejlesztései megvalósulását az önkormányzati ingatlanvagyon célszerû hasznosításával
kívánja támogatni, mely egyrészrõl tartalmazza a hasznosítás módját, valamint az esetleges értékesítés
becsült paramétereit. Az ingatlangazdálkodási tervet táblázatos formában akcióterületenként készítettük
el a Kisvárda Váron Önkormányzatának ingatlan katasztere alapján.
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11.4.1. Városközpont akcióterület

Helyrajzi szám

Jelenlegi Funkció

Tervezett Funkció

Cím

Terület (m2)

200776/2

Kereskedelmi

Piac (kereskedelmi)

200771/1

Kereskedelmi (piac)

Bevásárló és Szórakoztató Központ (kereskedelmi)

200771/3

Kereskedelmi (piac)

Bevásárló és Szórakoztató Központ (kereskedelmi)

200549

Kereskedelmi, Lakás

Kereskedelmi

Csillag u. 3

1247/1

Kereskedelmi (áruház)

Sûrû Beépítésû Lakóövezet

Szent László u. 19.

2571/37

Építési Telek (foghíj)

Építési Telek (sorház)

Krúdi Park 9.

855/2

Ipartelep

Gazdasági Szolgáltató Övezet

Kossuth Lajos u. 23.

2571/6

Beépítetlen

Építési Telek

2529/3

Út

2548

Kereskedelmi
705

Szabolcsvezér u.

Önkormányzati
tulajdon

5930

100

4281

100

3795

100

414

100

1400

100

Érték (Bruttó eFt)

Városrész

Hasznosítás módja

Városközpont

átminõsítés

Városközpont

eladás

Városközpont

eladás

36 000

Városközpont

átminõsítés

16 800

Városközpont

eladás/átminõsítés

91 200

116

100

1 392

Városközpont

eladás

2540

100

42 186

Városközpont

bérbeadás/átminõsítés

Deák Ferenc u. 9.

122

100

1 440

Városközpont

eladás

Építési Telek

Mártírok útja 2.

284

100

1 800

Városközpont

eladás

Kereskedelmi

Csillag u. 1.

497

100

9 000

Városközpont

eladás

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Petõfi Sándor u. 2.

1114

100

3 123 302

Városközpont

eladás

800

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Krucsay Márton u. 5.

1928

100

3 784 327

Városközpont

eladás

856

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Váralja u. 23.

1253

100

2 489 411

Városközpont

eladás

Áruház-lakóépület

Áruház

Szent László u. 19.

3103

71

7 191 733

Városközpont

eladás

1246
1247/1

Áruház

Áruház

Szent László u. 19.

1957

100

9 785 000

Városközpont

eladás

1252

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Szent László u. 23.

807

100

2 768 655

Városközpont

eladás

1265

Társasház

Társasház

Somogyi Reszõ u. 9.

726

27

199 250

Városközpont

eladás

2447

Beépítetlen

Zöldterület

Szabolcs Vezér u.

1447

100

4 341 000

Városközpont

hasznosítás

2536/4

Beépítetlen

Zöldterület

Szent László u. 20.

751

100

3 755 000

Városközpont

hasznosítás

2566/9

Beépítetlen

Zöldterület

Névtelen

122

100

610 000

Városközpont

hasznosítás

2566/10

Beépítetlen

Zöldterület

Névtelen

437

100

2 185 000

Városközpont

hasznosítás

2874

Beépítetlen

Zöldterület

Zrínyi tér

1235

100

6 175 000

Városközpont

hasznosítás

11.4.2. Nyugati kertváros akcióterület

Helyrajzi szám

Jelenlegi Funkció

Tervezett Funkció

Cím

1883/4
2226/204
1091/4
1093/1
1096/2
1124
1165
1174
1229
1321/2
1400
1884
2226/128
2226/158
2226/199

Lakóépület
Szolgáltató/gazdasági
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Lakóház, Udvar
Társasház
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen

Lakóépület
Szolgáltató, gazdasági
Lakóépület
Használaton kívüli
Használaton kívüli
Használaton kívüli
Lakóépület
Társasház
Használaton kívüli
Játszótér
Használaton kívüli
Lakóépület
Használaton kívüli
Használaton kívüli
Használaton kívüli

Móricz Zsigmond u. 35.
Virág Ferenc u.
Rétalja u.
Névtelen
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Szõlõskert u.
Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
Bajcsy-Zsilinszky u. 16.
Várday István u.
Kodály Zoltán u. 1.
Labanc u.
Csokonai u. 13.
Virág Ferenc u.
Virág Ferenc u.
Virág Ferenc u.

Terület (m2)

606
1103
1285
28
30
12
412
816
61
656
80
755
2174
117
1103

Önkormányzati
tulajdon

100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100

Érték (Bruttó eFt)

Városrész

1 200 Nyugati Kertváros
Nyugati Kertváros
13 000 Nyugati Kertváros
14 000 Nyugati Kertváros
15 000 Nyugati Kertváros
2 000 Nyugati Kertváros
485 333 Nyugati Kertváros
1 847 623 Nyugati Kertváros
61 000 Nyugati Kertváros
1 968 000 Nyugati Kertváros
8 000 Nyugati Kertváros
1 132 000 Nyugati Kertváros
6 522 000 Nyugati Kertváros
351 000 Nyugati Kertváros
10 000 Nyugati Kertváros

Hasznosítás módja

eladás
eladás
eladás
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés
eladás
eladás
átminõsítés
hasznosítás
átminõsítés
eladás
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés

11.4.3. Északi kertváros akcióterület

Helyrajzi szám

77/1
78
89
91
92
93
106
107
109
111
112
113
116
156
157
161

Jelenlegi Funkció

Beépítetlen
Beépített
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Lakóház, Udvar
Beépített
Beépített
Beépített
Beépített
Beépítetlen
Beépítetlen
Lakóház, Udvar
Lakóház, Udvar
162 Lakóház, Udvar
292/2
Beépített terület
292/6
Lakóház, Udvar
292/7
Lakóház, Udvar
292/8
Lakóház, Udvar
292/9
Lakóház, Udvar
311/3
Beépítetlen
548 Beépítetlen
3764/16
Beépítetlen
3789/1
Beépített
3791/17
Beépítetlen

Tervezett Funkció

Cím

Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Építési Telek (lakóövezet)
Építési Telek (lakóövezet)
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Csatorna
Használaton kívüli
Lakóépület
Mezõgazdasági terület

Rigó Jancsi u.
Rigó Jancsi u. 15.
Rigó Jancsi u.
Rigó Jancsi u.
Rigó Jancsi u.
Rigó Jancsi u.
Rigó Jancsi u.
Sorompó u. 24
Sorompó u. 16
Sorompó u. 14
Sorompó u. 12
Sorompó u. 10
Sorompó u. 6
Sorompó u. 7.
Rigó Jancsi u. 29.
Rigó Jancsi u. 24.
Rigó Jancsi u. 24.
Mária u. 20.
Mária u. 6.
Mária u. 8/a
Mária u. 30.
Mária u. 32.
Mária u.
Mátyás király u. 7.
Pacsirta u.
Pacsirta u. 9.
Pacsirta u.

Terület (m2)

254
1028
823
1307
989
1049
661
664
659
670
672
668
662
764
1575
1069
1075
657
396
413
412
428
179
1183
115
1055
2774

Önkormányzati
tulajdon

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Érték (Bruttó eFt)

381
1 542
823
1 307
989
1 049
1 322
994
996
1 005
1 008
1 002
360
1 146 000
5 920 483
1 604 000
1 613 000
985 000
396 000
429 000
403 000
411 578
179 000
1 775 000
173 000
1 583 000
4 161 000

Városrész

Hasznosítás módja

Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros
Északi Kertváros

eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás/átminõsítés
eladás
eladás
eladás
eladás
eladás
eladás
eladás
eladás
eladás
hasznosítás
eladás
eladás
eladás

11.4.4. Kiemelt szolgáltatói városrész akcióterület

Helyrajzi szám

962/4
952/2
4131/3
4131/5

Jelenlegi Funkció

Táborhely
Üzem
Használaton kívüli
Használaton kívüli
945 Sporttelep
988 Sporttelep
958/1
Sporttelep
1007/24
Garázs és Udvar
1007/28
Beépítetlen
1007/29
Beépítetlen

Tervezett Funkció

Cím

Táborhely
Hotel, Szálláshely Szolgáltatás
Kereskedelmi
Kereskedelmi
Park
Park
Park
Garázs
Használaton kívüli
Használaton kívüli

Városmajor u. 42.
Városmajor u. 43.
Vár környék
Vár környék
Vár u. 33.
Vár u. 33.
Vár u. 40.
Dombköz u. 11.
Dombköz u.
Dombköz u.

Terület (m2)

2364
15579
3988
2511
85898
9090
7115
396
202
202

Önkormányzati
tulajdon

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Érték (Bruttó eFt)

28 368
186 948
24 000
15 066
56 000
27 270 000
71 000
894 000
5 000
303 433

Városrész

Hasznosítás módja

Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói
Kiemelt Szolgáltatói

eladás
eladás
eladás
eladás
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés
átminõsítés

11.4.5. Keleti kertváros akcióterület

Helyrajzi szám

Jelenlegi Funkció

Tervezett Funkció

Cím

3756/1
3756/1
3760
3978/1
3978/22
4011/1
4131/5
4134/2

Lakóépület
Beépített
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen
Beépítetlen

Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Távvezeték
Út
Út
Használaton kívüli
Használaton kívüli

Kinizsi u. 45.
Kinizsi Pál u. 45.
Margaréta u.
Gagarin u.
Gagarin u.
Nagymezõ dûlõ
Belterület
Belterület

Terület (m2)

889
889
713
977
800
569
2511
447

Önkormányzati
tulajdon

100
100
100
100
100
100
100
100

Érték (Bruttó eFt)

1 800
1 334 000
1 070 000
10 000
10 000
300 000
251 000
447 000

Városrész

Hasznosítás módja

Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros
Keleti Kertváros

eladás
eladás
eladás
hasznosítás
útépítés
útépítés
átminõsítés
átminõsítés

11.4.6. Déli ipari szolgáltatói városrész

Cím

Terület (m2)

Önkormányzati
tulajdon

Helyrajzi szám

Jelenlegi Funkció

Tervezett Funkció

3545/7

Beépítetlen Vásártér (kereskedelmi)

Kertvárosi Építési Terület (lakóövezet)

940

100

Érték (Bruttó eFt)

2 400 Déli Ipari Szolgáltatói

Városrész

Hasznosítás módja
eladás/átminõsítés

3545/8

Beépítetlen Vásártér (kereskedelmi)

Kertvárosi Építési Terület (lakóövezet)

1276

100

3 240 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás/átminõsítés

3545/9

Beépítetlen Vásártér (kereskedelmi)

Kertvárosi Építési Terület (lakóövezet)

1319

100

3 360 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás/átminõsítés

3545/10

Beépítetlen Vásártér (kereskedelmi)

Kertvárosi Építési Terület (lakóövezet)

133

100

348 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás/átminõsítés

3486

Lakás

Lakás

Madách u. 11.

3343

Beépítetlen

Építési Telek

Tordai u. 9

2933/1

Beépítetlen

Lakóépület

Homokkert u. 1

2933/2

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Homokkert u. 1

3089/1

Beépítetlen

Használaton kívüli

Vasút u.

3181/1

Beépítetlen

Ipari terület

Ipari u.

3182/1

Beépítetlen

Ipari terület

3193/10

Beépítetlen

3240

Beépített

3270

880

100

2 400 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

1163

100

1 800 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

60

100

240 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

314

100

1 903 964 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

6949

100

143 059 390 Déli Ipari Szolgáltatói

729

100

2 187 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

Ipari u.

7992

100

15 984 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

Vízmû

névtelen

271

66

542 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

Lakóépület

Damjanich u. 6.

641

100

962 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

Beépített

Lakóépület

Tordai u. 8.

766

100

1 149 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3274

Beépített

Lakóépület

Tordai u. 16.

831

100

1 247 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3343

Beépítetlen

Használaton kívüli

Tordai u. 9.

1163

100

3 600 000 Déli Ipari Szolgáltatói

átminõsítés

3471

Lakóház, Udvar

Lakóépület

Háromszéki u. 50.

1212

100

2 424 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3474

Beépített

Lakóépület

Háromszéki u. 44.

1249

100

2 498 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3525/4

Beépítetlen

Parkoló

Árpád u.

1316

8

1 974 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3531

Beépítetlen

Parkoló

Árpád u.

2524

100

3 786 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3545/8

Beépítetlen

Lakóépület

Vásártér u.

1276

100

1 914 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

3609

Beépített

Lakóépület

Háromszéki u. 33.

1305

100

1 958 000 Déli Ipari Szolgáltatói

eladás

átminõsítés

12. Partnerség

12.1 A partnerségi egyeztetések keretei

Kisvárda kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a helyi társadalmat intenzíven bevonja az Integrált
Városfejlesztési Stratégia kidolgozásába, valamint az abban foglaltak elõkészítésébe és
megvalósításába egyaránt. Amellett, hogy az önkormányzaton belül a különbözõ szakterületek
képviselõinek konzultációja folyamatos, már a tervezés kezdetekor megtörtént a legfontosabb
partnerségi csoportok azonosítása és a partnerség céljainak meghatározása. A partnerség
kialakításának elsõ lépése volt a Stratégia megvalósításában közremûködõ célcsoportok azonosítása.
Mivel a városfejlesztés hosszú távra szól a fejlesztést az önkormányzat koordinálja, ez nem jelenti azt,
hogy a fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása kizárólag a helyi önkormányzat feladata.
Számos olyan beavatkozási terület van, ahol elengedhetetlenül szükséges a partnerség, a helyi
gazdálkodó szervekkel, valamint a kistérségi, regionális döntéshozó szervekkel történõ együttmûködés.
Az alábbi táblázat összesíti azokat a célcsoportokat, amelyre a partnerségi egyeztetések kitértek.
CÉLCSOPORT

LEHATÁROLÁS
INDOKLÁSA/ MOTIVÁLTSÁG
A város teljes
A város teljes lakossága 17 985, amely az
lakossága
IVS közvetlen célcsoportjának tekinthetõ. Az
együttmûködés célja: a beavatkozásk helyi
elfogadtatása.
Városrészek
A város 6 városrészének lakossága
/akcióterületek
célcsoportja az IVS-nek, mivel mind a 6
lakossága
városrészre aktiválódtak fejlesztések.
A város
Kisvárda, mint késtérségi központ egy 20
vonzáskörzetének
településbõl álló 35 233 fõs vonzáskörzettel
lakossága
rendelkezik. A térségben betöltött
pozíciójából adódóan a vonzáskörzet
lakossága megegyezik a kistérség
lakosságával.
A városban mûködõ A társadalmi aktivitást és a lakosság
civil szervezetek
önszervezõdõ képességét reprezentálják a
mûködõ civil szervezetek száma. A civil
szervezetek
bevonása
az
IVS
beavatkozásaiba
a
társadalmasítás
folyamatában játszik kiemelkedõ szerepet.
Helyi vállalkozások
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia
fejlesztései nagymértékben befolyásolják a

LEZEJLOTT KOMMUNIKÁCIÓ/
ÉRDEKEGYEZTETÉS
Lakossági kérdõíves felmérés,
lakossági fórum.
Lakossági kérdõíves felmérés,
lakossági fórum.
Vonzáskörzet
igényeinek
felmérése
településközi
koordináció
során
történt,
amelynek eredményei beépültek
az IVS-be.
Egyeztetõ
fórumok,
egyeztetõ worshopok

Vállalkozói fórum, kétoldalú
befektetõi tárgyalások

civil

Befektetõk

Vonzáskörzet
településeinek
önkormányzatai
A fejlesztésben
érintett
szakhatóságok

vonzáskörzet és a helyben megjelenõ,
maradó piaci keresletét. Ennek a
folyamatnak az elsõszámú érintett csoportja
a helyi vállalkozások. Az együttmûködés
célja: magántõke mobilizálása.
A magánbefektetõk megjelenését, a befektet
tõke megterülésének kilátásai befolyásolja.
A fejlesztések hatására a várható
megtérülés kedvezõ irányba módosul. Ez
indokolja a lehatárolást.
Elvárás az érintett lakosság számára mikrotérségi szolgáltatások fejlesztése

Kétoldalú befektetõi tárgyalások

Településközi koordináció

Környezetvédelmi, vízügyi, építésügyi,
közlekedési hatóságok a jogszabályokkal
Szakmai egyeztetések
összhangban lévõ fejlesztéseket támogatják.

A folyamatos partnerségi együttmûködés elõsegítéséhez az alábbi eszközök kerülnek alkalmazásra:
•

igény- és szükségletfelmérés (kérdõíves felmérések, szakértõi interjúk), az IVS
társadalmasítása

•

szakmai workshopok, konzultációk

•

lakossági fórumok, tájékoztatás és nyilvánosság

Lakosság tájékoztatása
A helyi lakosság a projekt elsõdleges célcsoportja, esetükben a folyamatos tájékoztatás és a
rendszeres konzultációs, véleménynyilvánítási lehetõség a projekt sikerességének alapvetõ feltétele,
mivel a lakosok annak függvényében, hogy milyen mértékben, formában és területen érintik a
fejlesztések, eltérõen reagálhatnak az egyes tervezett projektekre. A fejlesztések társadalmi
elfogadottságát megalapozandó folyamatosan tájékoztatni kell a helyi lakosságot, ennek elsõdleges
eszköze a helyi média, az önkormányzat honlapja amelyeken keresztül rendszeresen beszámolunk a
tervezés állásáról és a városrehabilitációs program aktualitásairól.
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Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásához 2007-ben lakossági kérdõíves felmérést
végeztünk, amelynek eredményeit beépítettük mind a helyzetelemzõ, mind a koncepcionális
fejezetekbe. Az akcióterületi fejlesztések tervezése még intenzívebb lakossági párbeszédet igényel,
amire az érintett akcióterületeken szervezett szükségletorientált lakossági fórumok nyújtanak
lehetõséget.

Civil egyeztetések
A civil szervezetek hagyományosan a város közösségi és kulturális életének legfontosabb formálói közé
tartoznak. Véleményük a városfejlesztési programmal és az egyes konkrét fejlesztésekkel
kapcsolatosan azért is megkerülhetetlen, mivel a civil szervezetek közvetetten a projekt fõ célcsoportját,
a lakosságot – illetve annak egyes alrendszereit, csoportjait – képviselik. A partnerség a város és a civil
szervezetek között rugalmas, szervezett és proaktív formában valósul meg. A városrehabilitációs
tevékenységekkel kapcsolatosan az önkormányzat nemcsak érdekegyeztetõ, véleményezõ funkciót
szán a civil szervezeteknek, hanem projektpartnerként is számít rájuk, elsõsorban az ESZA-típusú,
„soft„ projektelemek elõkészítésében és végrehajtásában. Ennek megfelelõen az IVS kidolgozásának
kezdetétõl rendszeres egyeztetésekre, szakterületi projektfejlesztõ workshopokra kerül sor, amelyek
gyakorisága a tervek részletesebb kimunkálásával párhuzamosan sûrûsödik.

Vállalkozói egyeztetések
Az integrált városfejlesztésben érintett vállalkozói kör alapvetõen két nagy csoportra bontható.
A helyi kis- és középvállalkozások inkább a fejlesztések célcsoportjának tekinthetõk, ugyanis a
fejlesztések eredményeként létrehozott kapacitások fogyasztóiként jelennek meg. Kisebb mértékben
partnerként is részt vehetnek a városrehabilitációban például saját üzlethelyiségeik, vendéglátóhelyeik
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felújításával. Esetükben a legfontosabb partnerségi eszköz a szükségleteik pontos felmérése, valamint
a folyamatos tájékoztatás többek között a lehetséges pályázati forrásokról.
A másik vállalkozói kör hatása a program tartalmi elemeit és a városrehabilitáció eredményességét
tekintve lényegesen intenzívebb. A nagyobb befektetõkkel, a tõkeerõs beruházókkal és a potenciális
ingatlanfejlesztõkkel való kapcsolattartás személyesebb jellegû partnerséget igényel annak érdekében,
hogy rendelkezésre álló tõkéjük mobilizálása Kisvárda akcióterületein történjen meg. Ezáltal
megvalósítható a források feltárása, és kialakítható azok ideális kombinációja.

Településkoordináció mechanizmusa
A város vonzáskörzetének igényfelmérése 2009-ben történt meg, melynek eredményei beépültek az
IVS településközi koordináció mechanizmusa fejezetébe. Az igényfelmérést megelõzõen tájékoztattuk a
kistérség településeit a megvalósítandó fejlesztésrõl, továbbá kérdõíves felmérés keretében felmértük a
térségi jelentõségû fejlesztések prioritási sorrendjét, ezáltal a vonzáskörzet települései tájékoztatást
kaptak az elkövetkezõ 8 éves idõszak fejlesztéseirõl, az igényfelmérõ kérdõívekbõl pedig Kisvárda
Város kapott átfogó képet, hogy a szomszédos települések, hogyan reagálnak a fejlesztésekre.

Szakhatósági egyeztetések
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a város hosszú távú fejlesztési tevékenységeihez rögzít egyfajta
koncepcionális és megvalósítás-orientált szakmai keretet. A tervezett fejlesztések komplexitása
megköveteli, hogy az érintett (építészeti, rend- és katasztrófavédelmi, környezet- és természetvédelmi,
munkaügyi stb.) szakhatóságokat

elõzetesen és folyamatosan tájékoztassák a tervezés és a

megvalósítás folyamatáról, ez biztosítja az adekvát, szakpolitikailag megalapozott és elfogadott
városrehabilitációs programok végrehajtását. A fenti elveknek megfelelõen 2008-ban került sor
szakhatósági egyeztetésre, amelynek fõ célja a tájékoztatás volt, azaz hogy ismertessük az
engedélyezõ, véleményezõ szerepkört betöltõ szakhatóságok képviselõivel a városrehabilitáció
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jelentõségét, folyamatát, a támogatás elnyerésének feltételeit, továbbá a lehatárolt városrészek és
akcióterületek körét. Az elkövetkezõ idõszakban a készülõ dokumentumokat rendszeresen továbbítjuk
számukra folyamatos visszacsatolást biztosítva a tervezés folyamatában. A szakhatóságok szerepe az
akcióterületi tervek és az egyes projektekre vonatkozó engedélyes tervek kidolgozásánál lesz igazán
jelentõs, ezért 2010 folyamán rendszeres egyeztetésekre, szakmai workshopokra lesz szükség.

Partnerségi egyeztetések dokumentumai:
•

Lakossági kérdõíves felmérés felvételi és elemzõ dokumentumai

•

Lakossági Fórumok

•

Mélyinterjúk

•

Településközi koordináció tájékoztató anyagai, igényfelmérõ kérdõívei, támogató nyilatkozatai

•

Kétoldalú egyeztetések a magánszféra képviselõivel

•

Egyeztetési jegyzõkönyvek

12.2 Partnerségi egyeztetések eredményei
12.2.1 A városfejlesztési tervek lakossági véleményezése, az IVS társadalmasítása
A lakossági vélemények felmérésének alapvetõ célja az volt, hogy az önkormányzat és a szakértõk
közremûködésével felvázolt fejlesztési tervrõl, az abban szereplõ beavatkozásokról megkérdezzük a
lakosság véleményét, majd az eredmények alapján a szükséges módosításokat elvégezzük a
fejlesztési programban. A beavatkozási pontok a tervezésnek ebben a fázisában még nem voltak
véglegesek és nem teljesen egyeztek meg azokkal, amelyek a végsõ változatban elfogadásra kerültek.
A kérdõíves felmérés arra is szolgált, hogy egyes beavatkozási pontok be- vagy kikerüljenek az
programból. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezettek mennyiben értenek egyet az
ütemezéssel, javasolnak-e, a városfejlesztés szempontjából fontos további beavatkozási pontokat. Az
IVS társadalmasításának második lépcsõje volt a lakossági fórum, ahol ismertettük a program elsõ
tervezetét és a lakossági felmérés eredményeit.
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Kisvárda Város Önkormányzat a stratégia fejlesztés folyamata során képzõdött beavatkozási pontokat
lakossági kérdõíves felmérés keretében vetette össze a helyi lakosság elképzeléseivel. Összesen 300
kisvárdai polgárt kérdeztek meg, nemek és városrészek szerinti megoszlásban. Ennek érdekében
kvótás felmérések készültek, melyek követték a lakosság lakhelye szerinti, nemek szerinti és
életkorcsoportok szerinti megoszlását. A kérdõívben a kisvárdai lakosok az elõzetesen feltárt
beavatkozási pontokat kellett megítélniük fontosság és hasznosság szerint. A végzett elemzése feltûnõ
egyezésekre világított rá a városlakók és a város vezetésének elképzelései között.
Kisvárda lakossága elsõrendû fontosságúnak ítélte meg a munkavállalás feltételeinek javítását, illetve a
munkanélküliség visszaszorítását. Továbbá örvendetes hír, hogy a lakosság is felismerte a városi
közlekedés megoldásának sürgõsségét, hiszen egy közlekedését és arculatát tekintve rendezett város
kiváló alapot szolgáltat egy élhetõbb és dinamikusabb város kialakításához. Az elõzõekbõl kifolyólag
egyértelmûen megjelenik a járdák és utak állapotának rendezése illetve a sétáló utca kialakítása a
preferált beavatkozási pontok között.
Megfelelõ támogatottság nélkül egy városfejlesztési stratégia sem lehet sikeres, kiemelendõ, hogy
Kisvárda esetében a lakosság jelentõs része (79,4%) kedvezõnek és helyes irányba mutatónak
értékelte a számukra felvázolt városfejlesztési stratégiát.
Az IVS társadalmasításának második eleme a lakossági fórum összehívása volt 2007. december 4.-én
a városházán. A lakossági fórum célcsoportja a lakosság, a helyi vállalkozások, a helyi civil szervezetek
voltak.

A lakossági fórum programja:
A Városháza nagytermében az érdeklõdõk és az önkormányzat jelen lévõi képviselõi elõtt az Art Vital Kft. munkatársai, Végh
József és Szarvas Gergely ismertette a több hónapja folyó munkájuk eredményeit. A rendezvény kezdetén dr. Oláh Albert
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Bodnár Bélának, az Építési- és Beruházási Osztály
vezetõjének, aki a stratégia megalkotásának indulásáról beszélt.
Ezt követõen Marosán Andrea városi fõépítész ismertette a településfejlesztési stratégia készítésének fõbb állomásait, majd
a végrehajtásban közremûködõ cégek képviseletében Szarvas Gergely bemutatta az adatgyûjtés, a problémák
összegyûjtésének folyamatát, s elemezte a kapott eredményeket.
Végh József elõadásában már a konkrét terveket ismerhették meg a résztvevõk. A településfejlesztési stratégia ezzel még
nincs készen, hiszen ez a fórum is egy lehetõség arra, hogy az észrevételeket megtegye a lakosság. Rövidesen bõvebb
információkat olvashatnak az egész programról az interneten és a nyomtatott sajtóban egyaránt. A bemutató végén egy
látványos kisfilmet is bemutattak a tervezett városközpontról, ami elnyerte a jelenlévõk tetszését.
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Az IVS társadalmasítának hatékonyságának fokozása érdekében a városrehabilitációról készült egy
bemutató kisfilm, amely elsõsorban a lakosság részére jeleníti meg vizuálisan a városrehabilitációt,
vagyis segíti a beavatkozások helyi elfogadtatását. A városrehabilitációt bemutató kisfilm megtalálható
az alábbi elérhetõségen:
http://www.kisvarda.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=119.
A kisfilm elérhetõ Kisvárda Város honlapján, vagyis a rehabilitáció megvalósulásáig segíti az IVS
társadalmasítását és a beavatkozások támogatottságának növelését.

Lakossági felmérés értékelése
Kisvárda Város Önkormányzat a stratégia fejlesztés folyamata során képzõdött beavatkozási pontokat
Lakossági kérdõíves felmérés keretében vetette össze a helyi lakosság elképzeléseivel.
Összesen 300 kisvárdai polgárt kérdeztek meg, nemek és városrészek szerinti megoszlásban. Ennek
érdekében kvótás felmérések készültek, melyek követték a lakosság lakhelye szerinti, nemek szerinti és
életkorcsoportok szerinti megoszlását.
A megkérdezettek megoszlása az alábbi táblázat szerint történt:
Korcsoport
18-29
30-39
40-59
60Összesen

Férfi
35
26
54
22
137

Nõ
35
28
62
38
163

Északi kertváros
Nyugati kertváros
Keleti kertváros
Városközpont
Déli szolgáltató városrész
Összesen

Összesen
70
54
116
60
300

75
75
75
45
30
300

A kérdõívek módszertanilag 5 fokozatú Likert skálát alkalmaztak, mellyel nagy pontossággal
határozható meg az elõre felsorolt beavatkozási pontokkal való egyetértés, vagy ellenvélemény szintje.
A válaszadóknak lehetõségük volt továbbá egyénileg is megadni beavatkozásokat és problémákat.
Ezek jellemzõen nem formálódtak számottevõ véleménnyé a válaszok jelentõs szórása miatt.
A kérdõíves felmérés eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák:
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A város problémakatalógusa (elõre felsorolt problémákkal való egyetértés):

Beavatkozási Pontok megítélése (magasra értékelt beavatkozási pontok):
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Beavatkozási pontok rangsora (alacsonyabb érték a jobb)

Beavatkozásokkal való egyetértés
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Konklúzióként levonható, hogy az önkormányzat által a mélyinterjúk alapján felvetett fejlesztési
elképzelések nagy arányban fedik a kisvárdai lakosság elképzeléseit. Ezt kiválóan mutatja a fenti ábra,
melyen a felvázolt program támogatottsága szerepel. A helyi lakosság 79,4%-a kedvezõnek ítélte a
jelen IVS részét képezõ beavatkozási csomagot. Ahol eltérések adódtak a közvélekedés és az
önkormányzat fejlesztési elképzelései között, ott a beavatkozási pontok korrigálásra kerültek, hogy
jobban tükrözzék a lakosság igényeit.

12.2.2 Mélyinterjúk
Az integrált városfejlesztési stratégia illetve az akcióterv nem támaszkodhat kizárólag statisztikai
adatokra, elemzésekre illetve területi alapú leírásokra. A program megalapozásához emiatt két lépcsõs
kutatást is végrehajtottunk Kisvárdán. A kutatás elsõ lépcsõjében a város prominensei- vezetõ
tisztségviselõk, önkormányzati képviselõk, intézmények, egyházak, gazdasági szervezetek, társaságok
vezetõi, képviselõi- körében hajtottuk végre az interjú sorozatot, azzal a céllal, hogy megismerjük
véleményüket a város problémáival, lehetõségeivel és a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. Az
interjúk során felgyülemlett tapasztalatokból építkeztünk a város stratégiai irányainak meghatározása
során, valamint a beavatkozások elvi, illetve az azok mögött álló tematikus célok meghatározásakor.
Fejlesztések terén egyértelmûen megállapítható, hogy döntõen a város közlekedését érintõ
elképzelések láttak itt napvilágot, melyek magában foglalták a gyalogos és gépjármû forgalom
rendezését, valamint a sétáló utca kialakítását, melyet a város egyik kitörési pontjaként azonosítottak.
Mindezek mellett Kisvárda prominensei a munkahelyteremtésben látják a dinamikus fejlõdés erõteljes
mozgatórugóját, hiszen egy élhetõ városhoz a kielégítõ munkalehetõségek is hozzátartoznak.
A mélyinterjúk részletes elemzését jelen IVS melléklete tartalmazza.

A mélyinterjú eredményeinek összefoglalója
Az interjúkba bevont személyek egy-egy szakterület képviselõi, így lehetõség nyílt, mind az iparban,
kereskedelemben, iskolában, fürdõben, romák között dolgozó, közösségfejlesztésben, építészetben,
önkormányzati bizottsági megbízatásban, politikában tevékenykedõ személlyel interjút készíteni. Az
önkormányzat által kiválasztott személyek köre széles területet ölelt át. A minta tagjai szívesen vállalták
a felmérésben való közremûködést. A hangulatra a felelõs véleményalkotás, a segíteni akarás, a
jobbítás szándéka volt jellemzõ. A megkérdezettek sajátjuknak érezték a témát, így könnyen formáltak
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véleményt

a

város

fejlõdésével,

problémáival

kapcsolatban.

Egyszerre

jelent

meg

a

problémaérzékenység, a téma többirányú megközelítése, a nézetek, tapasztalatok ütköztetése, és nem
utolsó sorban születtek hasznosítható javaslatok. A mélyinterjúk (vázlat alapján kötetlen beszélgetések)
egy-egy interjúalannyal másfél-két óráig tartottak.
A beszélgetések során érzékelhetõ volt, hogy mindenki számára fontos a város küldetésének
megfogalmazása, jövõkép kialakítása, a célok meghatározása, stratégiaalkotás. Az emberek olyan
városban szeretnének élni, ahol versenyképes gazdaság mûködik, ahol jó színvonalú és a többség
számára elérhetõ az infrastruktúra. Ahol mindenki tud dolgozni, aki dolgozni akar, ahová szívesen
térnek vissza a diplomások, ahol a szakmunkások biztosítják a fejlõdõ jövõt. Az önkormányzattól az
emberek azt várják, hogy ezeket a feltételeket segítse elõteremteni. Ha a fejlesztésekrõl volt szó, a
leghangsúlyosabban a megkérdezettek elsõ lépésként a város közlekedésének átszervezését és a
parkolási nehézségek megszüntetését helyezték. A belváros rekonstrukcióját, a sétáló utca kialakítását
említették. A többség azonban új munkahelyeket látna elsõsorban, hiszen egy élhetõ városhoz az is
hozzá tartozik, hogy van az embereknek munkahelye. Az ipar inkább visszafejlõdik, mint fejlõdne, ezzel
kapcsolatban az itt élõknek nincs illúziója. Sokan éppen a turizmus fellendítésétõl várnák a jobb
lehetõségeket, a szolgáltatásokban új munkahelyek alakulhatnának ki. A Várfürdõ rekonstrukcióját ezért
tartanák többen fontosnak, de csak akkor, ha a fejlesztések komplexitásban gondolkodnának.
Természetesen voltak ellenvélemények ezzel kapcsolatba, mely szerint egy olyan városban, ahol csak
vár van és semmi igazán megmutatható, nem lehet turizmusban gondolkodni.
A kitörési lehetõséget a megkérdezettek többsége abban látta, ha nem tömegturizmust valósítana meg
a város, hanem akár speciális igényeket szolgálna ki azzal, hogy az egészségturizmus feltételeit
alakítaná ki. A kereskedõket nem kell vonzani a városba, mert jönnek maguktól, egymás után
telepednek meg a városban a nagy kereskedõ láncok, melyek ha nem is minõségi munkát adnak, de
mégis csak munkahelyet teremtenek.
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12.3 A partnerség fenntartása

A megvalósítás során a beavatkozások sikeressége érdekében Kisvárda Város Önkormányzata fent
kívánja tartani a partnerséget az alábbi eszközök segítségével:
•

IVS partnerségi fórum létrehozása: A partnerségi fórum célja a középtávú stratégia
változásainak nyilvánossá tétele és az IVS véleményezésének folyamatossá tétele. Az IVS-ben
bekövetkezett változásokra az önkormányzat honlapján hívnánk fel a figyelmet. A partnerségi
fórum részére az önkormányzat honlapján egy külön felület hozunk létre. A partnerségi fórum
évente két alkalommal kerül összehívásra, amelyen részt vesz a lakosság, a helyi vállalkozások
és befektetõk, a civil szervezetek és a városban mûködõ intézmények. A partnerségi fórum
rendszeresen értesülne az IVS megvalósulásának állapotáról és a felmerülõ szükséges
változásokról.

•

Beavatkozások elfogadtatását segítõ akciók szervezése: A beavatkozások megvalósulása
során az egyes projektek társadalmasítása érdekében külön akciókat szervez az önkormányzat
és intézményei, amelynek célja a lakossági, civil és magánszféra támogatásának
maximalizálása. Az akciók a nyilvánosság biztosítása mellett lehetõséget nyújtanak a
véleményezésre és a partnerségi hálózat bõvítésére.

•

Konzorciumi partnerségi megállapodások kötése

•

Együttmûködési megállapodások megkötése

•

Nyilvánosság és tájékoztatás permanens biztosítása

•

Az IVS honlapon történõ közzététele
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13. Monitoring

Monitoring tevékenység
Az Integrált Vásofejlesztési Stratégia megvalósulásának nyomon követése, a monitoring tevékenység
végzése a megvalósításért felelõs szervezet feladata, melyrõl egyrészt az Európai Uniós forrás
igénybevétele miatt áttételesen (az Irányító Hatóság felé való jelentéstételi kötelezettség révén) az
Európai Uniót, másrészt Kisvárda Város Közgyûlését tájékoztatja.
A monitoring nem más, mint az IVS tervezése során meghatározott célok teljesülésének, vagyis
megvalósulásnak a folyamatos nyomon követése. A meghatározott mutatószámok aktuális értékeinek
folyamatos gyûjtése és elemzése mellett egy szélesebb értelmezési keret segítségével szükséges egy
monitoring rendszer felállítása. A monitoring rendszer tulajdonképpen a monitoring tervezése, az
indikátorok meghatározása majd a végrehajtás fázisában az adatgyûjtés- és elemzés, az ez alapján
történõ javaslattétel az esetleges beavatkozásokra, módosításokra.
A monitoring célja:
A kitûzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata
A monitoring idõbelisége:
Folyamatos a programvégrehajtás során
A monitoring tevékenység végzõje Projekt menedzsment szervezet, a jellege operatív. Szükség
esetén kiigazítás a hatékonyság érdekében.
Jelentéstételi követelmények a monitoring tevékenységgel kapcsolatban:
Jelentéstételi kötelezettség az Irányító Hatóság felé
Az IVS megvalósulásának forrásainak jelentõs részét Kisvárda Város Önkormányzata Európai Uniós
forrásból szeretné biztosítani, így az Irányító Hatóság felé (melynek az Európai Unió felé jelentési
kötelezettsége van, így felállítja és mûködteti a monitoring adatgyûjtési rendszert, az adatokat
feldolgozza és éves és záró végrehajtási jelentéseket készít) jelentéstételi kötelezettség áll fenn.
Kisvárda Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának egyes Európai Uniós forrás segítségével
megvalósuló elemeinek monitoring-kötelezettségét az Irányító Hatóság által az Észak-alföldi Operatív
Program felügyeletére felállított Monitoring Bizottság felé teljesíti.

- 295 -

Mivel az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokat Kisvárda Város Önkormányzata
Európai Uniós források igénybevételével kívánja megvalósítani, így a megjelölt beruházások egy-egy
pályázati konstrukció keretében kerülnek megvalósításra. Az egyes projektek megvalósítása során az
ún. elõrehaladási jelentés kitöltésével teljesül a jelentéstételi kötelezettség.
Jelentéstételi kötelezettség Kisvárda Város Közgyûlése felé
Kisvárda Integrált Városfejlesztési Stratégiájának végrehajtását és eredményeit a város Közgyûlése
kétévenként értékeli. A beszámoló tartalmazza
5.

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtottságának rövid áttekintését,

6.

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információit (projekt
költségvetése, források összetétele),

7.

áttekintést a stratégia végrehajtásának kezdete óta megvalósult fejlesztésekrõl és azok
eredményeirõl városrészenként és tematikus célonként,

8.

a stratégia indikátorrendszere alapján mért elõrehaladást, az indikátorok kiinduló és
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével.

Az indikátor-rendszer felállításának módszertana
A monitoring tevékenység során jogszabályi kötelezettség a monitoring-indikátorok használata. Az
indikátorokat a tervezés-programozás fázisában, Kisvárda Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában a célok kijelölésének és számszerûsíthetõ részeként kell meghatározni.
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Az Integrált Városfelesztési Stratégiában meghatározott célokat, a helyzetelemzés során feltárt
problémasort illeteve a problémasorra aktivált fejlesztési stratégiában megjelenõ szerkezethez
hozzárendelt mutatókat inputként értelmezzük az indikátor-rendszer feállításakor. A megvalósítás
során létrejövõ outputok az operatív célok szintjének felel meg. Az outputok valameny eredménnyel
járnak, az eredmények hosszabb távon áttételes hatásokat fejtenek ki az érintett clcsoportokra. A
monitoring-tevékenység legfõbb célja és feladata annak a megállapítása, hogy a program outputja
mennyire felel meg az operatív céloknak, és hogy az elért hatás mennyire felel meg az átfogó céloknak.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó monitoring – a város településfejlesztési
koncepciójához hasonlóan – a megvalósítás során kettõs értelemben valósul meg:
1. A reálfolyamatok vizsgálata:
a) Az elérendõ célokhoz kötõdõ, magát a reálfolyamatot mérõ jórészt kvantitatív, objektív
output-, eredmény- és hatásindikátorok mérése, mely során az Intergált Városfejlesztési
Startégiában jelölt konkrét beruházások elõrehaladásának vizsgálatát kell elvégezni. Ennek
során
- az Integrált Városfejlesztési Startégiában meghatározott ütemtervvel való összhang
vizsgálata; eltérés esetén az okok feltárása
- az Integrált Városfejlesztési Stratégiában prognosztizált költségekkel (költségbecslése) való
összhang vizsgálata; eltérés esetén az okok feltárása
- az Integrált Városfejlesztési Startégiában megjelölt mûszaki tartalommal való összhang
vizsgálata; eltérés esetén az okok feltárása
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-

az

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiában

megjelölt

fejlesztési

koncepció

reálmegvalósulásának vizsgálata, eltérés esetén az okok feltárása. A fejlesztési koncepció
módosulása esetén az IVS módosítása szükséges.
b) a forrásallokációs (allokációs: - „stabilizációs funkció”; a jogi és intézményi háttér
megteremtése, mely a gazdaság alapjául szolgál és a zökkenõmentes mûködést biztosítja)
rendszeren keresztül a támogatásokhoz kötõdõ fejlesztési érték, illetve a városrészekre, az
adott konkrét fejlesztési cél alapján allokálásra kerülõ népességarányos támogatás alapján.
2. Hatékonyság-, kapacitás- és hatásvizsgálat:
Szükséges a célrendszert elemei összességében is vizsgálni, valamint az egyes célokhoz
rendelt beavatkozások kölcsönhatását, hatékonyság-, kapacitás- és hatásvizsgálatát is
elvégezni. A komplex elemzések alapján mérhetõ az egyes célok területfejlesztési hatása.
Kiemelten kell kezelni a fejlesztési támogatásokhoz kötõdõ kapacitásbõvülések elemzését a
társadalmi elvárások, a valós szükségletek és a költségvetési korlát oldaláról is, különösen a
közjavak fejlesztése esetén. Ekkor a méretgazdaságossági indikátorok alkalmazása szükséges.

Az

indikátorok

kidolgozása

során

az

SMART

kritériumrendszer

(Specific,

Measurable,

Available/Achievable, Relevant/Reliable, Timely) alábbi szempontjait szükséges figyelembe vennünk:
•

Specifikus (Specific)

•

Mérhetõ (Measurable)

•

Elérhetõ, rendelkezésre áll (Available/Achievable)

•

Releváns (Relevant)

•

Megbízható (Reliable)

•

Aktuális (Timely)

Indikátor-rendszer
A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, valamint és a
tematikus célok és a városrészi célkitûzések mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. A hatékony
monitoring rendszer jellemzõje a stratégiához kapcsolódó beavatkozások és tartalmi összefüggések
figyelése egységes elvek és integrált szemlélet mentén. Emellett szükséges az egyes
beavatkozásokhoz kapcsolódó adattartalmak (pl. vállalt kötelezettségek) egzakt definiálása, idõszakos
összegyûjtése, rendszerezése és elemzése.
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Mivel Kisvárda Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában rögzített beavatkozások különbözõ
pályázati lehetõségek keretében valósulnak meg, így az egyes tevékenységekhez kapcsolódó
indikátorrendszerek az adott pályázati konstrukcióban véglegesül. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia
indikátor-rendszerét az eredmény- és hatásindikátorok feállításával rögzítjük.

Adatgyûj
Cél

Indikátor neve

Indikátor definíciója

Mértéke
gység

Forrás

tés
gyakoris
ága

Átfogó cél:
Stabil alapokon
nyugvó,
kiegyensúlyozot

A városi
gazdaság
teljesítménye

t, fenntartható

A városban

módon fejlõdõ

élõk

gazdaság
megvalósítása

munkajövedel
me

és minõségi
életkörülmények

Munkanélkülisé
gi ráta

biztosítása
A külsõ és
belsõ
megközelíthetõ

javítása

szervezetek és egyéni
vállalkozók éves nettó

éves munkajövedelme (cél:

mesteri

Éves

Hivatal

millió Ft

APEH

Éves

%

KSH

Éves

növekedés)
A munkanélküliek aránya a
gazdaságilag aktív
népességhez viszonyítva

elméleti

burkolt utak hossza (cél:

terheltsége

növekedés)

hossza

millió Ft

Kisvárdán élõ foglalkoztatottak

Kisvárda belterületén található

Kerékpárutak

Polgár

árbevétele (cél: növekedés)

Belvárosi utak

ség,
elérhetõség

Kisvárdán mûködõ gazdasági

UKIG,
km

mesteri

Éves

Hivatal

bel- és külterületén lévõ
kerékpárutak hossza (cél:

Polgár

Polgár
km

növekedés)

mesteri

Éves

Hivatal

A fenntartható
turizmus
kialakítása és
Kisvárda

Vendégéjszaká
k száma

Szállodákban és panziókban
eltöltött vendégéjszakák száma
(cél: növekedés)

versenyképes
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vendégéjszaka

KSH

Éves

turisztikai
célterületté
tétele
Gondozott
zöldterületek
A természeti és
környezeti
állapot javítása,

Erdõterületek
nagysága

Gondozott zöldterületek
nagysága a város belterületén

Polgár
m•

(cél: növekedés)

Hivatal

A város külterületén

Polgár

elhelyezkedõ erdõk területe

hektár

(cél: növekedés)

csökkentése

mesteri

Éves

Éves

Hivatal

a környezeti
ártalmak

mesteri

Térségi
Szelektíven
gyûjtött
hulladék
aránya

Hulladé

Szelektíven gyûjtött lakossági
hulladék aránya (cél:

%

növekedés)

kgazdálk

Éves

odási
Kft.

A magas szintû
kultúra és
közmûvelõdés
lehetõségeinek
biztosítása

A szociális
biztonság
megteremtése
Antiszegregációs
indikátorok

Polgár

Színházi elõadások
Kulturális

látogatóinak száma + kulturális

rendezvények

és ismeretterjesztõ

résztvevõinek

rendezvények, elõadások

száma

résztvevõinek száma (cél:

mesteri
Hivatal,
fõ

Az aktív keresõ nélküli, aktív

nélküli

korú taggal rendelkezõ

háztartások

háztartások száma (cél:

száma

csökkenés)

Szegregátumo
k
népességszám

Várszín

a

ház
KSH
db

Népszá
mlálás

A szegregált körülmények
között élõk száma (cél:

10
évenként

Polgár
fõ

csökkenés)

mesteri

Éves

Hivatal

Foglalkoztatási

A szegregált körülmények

ráta

között élõ munkaképes korúak

mesteri

foglalkoztatási rátája a

Hivatal
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Éves

ai

növekedés)
Aktív keresõ

Kisvárd

%

Polgár

Éves

szegregátumokban és a
szegregációs folyamatok
elmélyülése által
veszélyeztetett területeken élõ
munkaképes korúakra vetítve
(cél: növekedés)
A szegregátumokban és a
szegregációs folyamatok
Integrált
lakókörnyezetb
e költözõk
száma

elmélyülése által
veszélyeztetett területeken élõk
közül adott évben integrált
körülmények között
elhelyezésre került halmozottan
hátrányos helyzetû lakosok
száma (cél: növekedés)
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Polgár
fõ

mesteri
Hivatal

Éves

Mellékletek
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I. Mélyinterjúk értékelése
Módszertan
A kutatás során a mélyinterjú célja az volt, hogy megismerjük a városban, vezetõ beosztásban
tevékenykedõk véleményét, a döntésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos elégedettségi szintet, feltárni
azt, hogy a mindennapi gondolkodás síkján, hogyan jelenik meg a város presztizse.

A vizsgálat típusa: leíró, kvalitatív
Az adatgyûjtés módszere: félig strukturált mélyinterjú
Az adatok felvételi helyei: polgármesteri hivatal, munkahelyek
Az adatgyûjtés idõpontja: 2007. október-november
Mélyinterjú alany: 16
A mélyinterjú alanyainak összetétele:
Polgármester, bizottsági elnök, települési képviselõ: 4
Önkormányzati intézményvezetõ: 3
Civilszervezet :1
Nem önkormányzati intézmények, hivatalok, gazdasági és egyéb szervezetek képviselõi: 7
A beszélgetések a következõ témaköröket érintették:
- Mire lehetnek büszkék az itt élõk, mitõl válik egyedivé Kisvárda?
- „Mi fáj?”, bajok, problémák, megoldásra váró feladatok (infrastruktúra- közlekedés, parkolás
stb- oktatás, szolgáltatás, munkahelyteremtés stb.)
- Mit kellene fejleszteni Kisvárdán? (beavatkozási pontok ismertetése, véleményezése, hol
szükséges a felújítás, miért, milyen funkcióval, stb.)
- Kommunikáció, kapcsolat az önkormányzattal, információáramlás
- Javaslatok
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Mi a kisvárdai identitás? Erõsségek
Kisvárda múltjában a kezdetektõl meghatározó szerepet játszott a kedvezõ geopolitikai pozíció.
A Nyírség és a Rétköz találkozási vonalán európai jelentõségû közlekedési metszéspontján fekvõ
település elsõsorban földrajzi elhelyezkedése okán vált Felsõ-Szabolcs természetes középpontjává, a
kistérség szolgáltatás-ellátási (kereskedelem, egészségügy, oktatás) centrumává. Az építészeti
emlékek is emlékeztetnek a város egykori központi szerepére. A legismertebb a XV. Században épült,
az 1600-as években elpusztult, majd helyreállított vár, amelynek megmaradt része évek óta a Határon
Túli Magyar Színházak Fesztiváljának és a Várszínházi Estéknek is otthont ad nyaranta. A várra, és a
hozzá kapcsolódó rendezvényekre a kisvárdaiak büszkék. 1901-ben épült, histrorizáló stílusú
zsinagóga, amely ma a Rétközi Múzeumnak ad otthont. Ugyancsak látványos a XVIII. Századi
alapokon épült egykori Diener-bankház, amelyben jelenleg könyvtár mûködik. Mind két épületre rá fér a
felújítás, ebben minden interjú alany egyet értett.
A kilencvenes évektõl kezdõdõen jelentõs infrastrukturális fejlõdés zajlott le, ezzel egyidejûleg
átalakult a hetvenes évek ipartelepítése nyomán kialakuló un. vállalati szféra, illetve a korábbi
mezõgazdasági termelési struktúra fokozatosan eltûnt. Kisvárda kiemelt célpontja a multinacionális
kereskedelmi cégeknek, a város kiskereskedelme az egyik legszélesebb körû üzlethálózattal
rendelkezik. Az itt élõkben még mindig él a múlt, a kereskedelem, mint munkalehetõség. Annak ellenére
meg van ez az erõ a városban, hogy a kereskedelmet kialakító zsidó családok ma már csak elenyészõ
számban találhatóak meg a városban. A letelepedett multinacionális cégek pedig részben pótolják az
elvesztett munkahelyeket.
Az itt élõk büszkék az egyik legnagyobb volumenû beruházásra, a Várkert fürdõre, ami a
határon túlról is csábít ide turistákat
„A kis unokáimmal gyakran kilátogatunk a strandra, amely a felújítás után szinte minden igényt
kielégít.”
A város erõssége közé tartozik az oktatása is, hiszen a híres Bessenyei Gimnáziumban sok
olyan ember tanult, akiket ma már egész Magyarország ismer. A Szent László Gimnázium is felzárkózik
a nagy múltú gimnázium mellé, bár vannak olyan vélemények, amelyek szerint az oktatás színvonala
hanyatló.
„Az elmúlt években sajnos hanyatlik a városban az oktatás színvonala, vagy egy helyben
toporog, és ez nem csak a fizetések nagyságának köszönhetõ, sokszor hiányzik az elhivatottság is. Bár
vannak még kiváló oktatóink. De ez az elkényelmesedés nem csak az oktatásban jelentkezik.”
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Egyet azonban minden megkérdezett egyöntetûen állított. Kisvárdának nincsenek a váron kívül nagy
látványosságot kínáló attrakciói, ezért igazán a szolgáltatás, az egészségügy és az oktatás tudna a
térségben lévõ települések számára többet és jobbat nyújtani.

Bajok, problémák, megoldásra váró feladatok
A kistérség településeinek gyenge a megtartó ereje és önérvényesítõ képessége. A meglévõ
gazdasági potenciál nem képes felszívni a munkaerõ felesleget, amely elsõsorban a képzetlen lakosság
körében keletkezik. Nehezíti a város helyzetélt, hogy nagy a szakképzettség hiánya, amely nagy
munkanélküliséget generál ebben a csoportban. Alacsony a minõségi munkahelyek száma, amely a
magasabban kvalifikált fiatalok elvándorlását eredményezi. Többségben vannak a betanított munkára,
szakmunkára és nem az innovatív, a hozzáadott értékekre alapozott munkahelyek.
Kisebb volumenû munkahelyteremtõ vállalkozások megtelepedtek, azonban a magasabban
kvalifikált fiataloknak nem tudnak minõségi munkát kínálni, annak ellenére nem jönnek vissza a
városba, hogy országosan elismert színvonalú középiskolai képzés folyik itt. A szakképzés
megújításában látják többen annak lehetõségét, hogy a betanított munkásokat igénylõ vállalkozások
mellé olyan kis és közepes vállalkozások is betelepülhessenek, amelyeknek már szakmunka igénye is
van, ez a jelenlegi alacsony reálbér-szintet is megemelhetné, amely a szolgáltatások magasabb számú
igénybe vételét hozná magával. Az alkalmazottak nagy százaléka betanított munkás, akiknek nagyon
alacsony a fizetése. Ennek ellenére a szakképzés az elmúlt idõszakban visszafejlõdött, pedig kistérségi
szerepét betöltve vannak még kihasználatlan lehetõségek.
„Most úgy tûnik, talán a kormányzat nagyobb figyelmet szentel a szakképzésre, talán itt
Kisvárdán is ki lehetne használni, hogy a környezõ településekrõl ide jönnének szakmát tanulni.”
Egyes vélemények szerint nagyon hiányzik az ipari park Kisvárdásról, bár arról eltérnek a
vélemények, hogy van-e még realitása annak, hogy most alakítsák ki.
„Erõltetett volt Kisvárda munkahely megtartása, mert hiába próbáltuk meg elérni, hogy ipari
parkunk legyen, nem sikerült. Most pedig Fényeslitkén a közelben ezt megteszik.”
„Nem kellene lemondanunk egy ipari övezet kialakításáról. Hívhatjuk ezt vállalkozási övezetnek,
vagy aminek akarjuk, de be kellene terelni ide azokat a vállalkozásokat, amelyek most a város
belsejében mûködnek.”
„Egy ilyen kisvárosnak nem a multik fogadására kell alkalmasnak lenni, a négy asztalos saját
portáján ténykedik, négy fuvaros társaság, aki mind az utcán parkol, ott püfögnek a házak között,
mindenképpen szükség lenne egy olyan területre, amit fél, egy hektárra fel lehetne szabdalni, és ezeket
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az embereket segíteni kell, hogy kiköltözzenek oda, nevezzük ipari parknak, vagy nevezzük bármi
másnak, akár vállalkozási övezetnek.”
A kilencvenes évek elején elvesztett munkalehetõségeket igazán nem tudta a város pótolni,
sõt nagy múltú cégek kénytelenek leépíteni, így a Várda Drink is folyamatosan csökkenti a létszámát. A
záhonyi vasúti átrakó szinte kimeríthetetlen lehetõséget nyújtott az elhelyezkedni vágyóknak, az elmúlt
években azonban itt is folyamatos elbocsátások zajlottak. A legrosszabb helyzetben a cigány kisebbség
van több, mint 90%-uk munkanélküli és csupán járadékokból tartja fenn magát. A közhasznú munka
ugyan tud némi munkalehetõséget kínálni, de ez édes kevés a probléma megoldásához.
„A cigányok már pedig szeretnének dolgozni. A rendszer váltás elõtt közel hetven százaléka
munkába járt, most jó ha néhány százaléka dolgozhat, azt is látni, hogy csak tanulással lehetne
valahogy segíteni rajtuk.”
A regisztrált munkanélküliek aránya az össznépességbõl 2006. januárjában, kistérségi szinten 11,9 %
volt. Ebben a térségben a munkanélküliek 60 %-a nem rendelkezik szakképesítéssel és több, mint
50%-uk 21 és 35 év közötti fiatal. Éves átlagban 100-130 fõvel nõ a pályakezdõ munkanélküliek száma.
Nem véletlen tehát, hogy a megkérdezettek elsõ helyen a munkanélküliséget, a csökkenõ munkahelyek
számát említették a város egyik legnagyobb problémájaként.
„Bár van itt Tesco, meg más bevásárló központ, de csak minimálbérért alkalmaznak, ez nem
olyan nagy segítség. Legfeljebb abból a szempontból, hogy Kisvárda mindig kereskedelmi központ volt,
a bevásárló központok pedig vonzák ide a térség településeirõl az embereket.”
A másik égetõ problémának a városi közlekedést tartották. Ez nem csak Kisvárdára jellemzõ probléma,
hasonló gondokkal küszködnek más városok is. Hiszen fokozottan jelenek meg ott a közlekedésbõl
fakadó problémák, ahol munkahelyek koncentrálódnak, Kisvárdán ezt még súlyosbítja az átmenõ
forgalom nagysága is. 1990. elõtt létezett országos szintû városi közlekedéspolitika, azonban azzal,
hogy önkormányzati hatáskörbe kerültek a városi közlekedési feladatok, nem készült többet országos
szintû városi közlekedéspolitikai koncepció. Ugyanakkor mára világossá vált, hogy erõs társadalmi
igény mutatkozik a városok élhetõségét, lakhatóságát negatívan befolyásoló közlekedési problémák
megoldására. A megkérdezettek egyöntetûen a város legnagyobb problémájának a munkanélküliség
mellett a közlekedés negatív hatásait említették.
A megoldást nehezíti, hogy a városban úgynevezett szekér utak vannak, amelyek szûkek, a járdák
kialakítása is nehézkes, a kerékpár utak építése a belvárosi részeken szinte lehetetlennek tûnik. Több
ponton körforgalmak megépítésével lehetne a reggeli és délutáni nagy csúcsforgalmat enyhíteni.
„ Aradi vértanúk, Rákóczi utca reggelente szinte elviselhetetlen, a jéki és papi és litki
leágazásnál is elkélne egy körforgalom. Ha más nem, akkor közlekedési lámpák kellenének, bár vannak
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részek, ahol a közútnak és nem az önkormányzatnak kellene lépni. De lehetne a helyközi járatok
elterelésével is csökkenteni a forgalmat, a dombrádi járatot a dögei úton felhozni.”
A megkérdezettek zöme helyesnek tartja, hogy a város szívében sétáló utcát alakítsanak ki, félelmek
éppen a forgalomszervezés miatt vannak.
„Egyik alapvetõ problémánk az úthálózat. Beáll a fõutca, a város fejlesztése szempontjából ezt
kellene oldani, nagyon rég óta sétáló utcát szeretnének itt. Szûkek a keresztmetszetek ezt a forgalmat
nem lehet elviselni. A közel jövõben nem is lehet ezen változtatni”
„Jó lenne ha a felsõ szakasz a fõtér le lenne zárva, egy jó forgalom szabályozással megoldható
lenne. Az üzleteket

hátulról meg lehetne közelíteni, ott hátul parkolni is lehetne. Középkori

városközpontokban mindenütt le lehet ülni, itt nem lehet ezt meg tenni, a lehetõség pedig adott, csak
élni kellene vele.”
„Már a nyolcvanas években volt terv a sétáló utca kialakítására, de arra is ügyelni kellene, hogy
a város szívében épülõ vagy felújított házakat jobban szabályozzák, akár tervtanács elé kellene vinni,
és ügyelni arra, hogy kisvárosi jellegû maradjon az építkezés. Jó lenne, ha a zártsoros építkezéseket
preferálnák az építészek.”
Az utak állapota mellett a megkérdezettek a járdák hiányát is kifogásolták több területén is a
városnak.
„A járdákkal nem foglalkozik senki, még ott sem, ahol szélesek az utak. Vannak fiatal építészek,
akiknek feladatul lehetne kiadni, hogy készítsenek a járdákra építési tervet. Akár diplomamunka is
lehetne. Fontos lenne amiatt is, mert sokan tologatják a babakocsit és ha nincs járda, akkor az
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.”
„Nincs koncepció a járdákra, aki építkezik, ott kötelezõvé kellene tenni, hogy a járdát is megterveztesse,
és kivitelezze.”
Az elmúlt évek fejlesztései közül a válaszadók a fürdõvel kapcsolatos beruházásokat említették. Maga
a fürdõ önmagában kevés ahhoz, hogy turisztikai vonzerõ legyen, több milliárdos beruházás kellene,
ahhoz, hogy komplex szolgáltatást építsenek ki köré. A Várat sem használja a város várnak, jelenleg
csak akkor tekinthetõ meg, ha valamilyen kulturális rendezvénynek ad otthont.
„ Akkor lenne igazán vonzó a fürdõ, ha olyan szolgáltatások épülnének rá, amelyek vonzóvá tennék.
Akár egészségügyi, akár élmény jellegû fejlesztés, de a legfontosabb az lenne, ha mellette valahol egy
magas színvonalú szálloda épülne.”
„Járnak ide szlovákok is, de önmagában a fürdõ nem nyújt csak egy-két napos lehetõséget az itt
tartózkodásra, aki pedig színvonalas szállást keresne, azt nem nagyon talál.”
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Az egyik nagy problémának tekintették a megkérdezettek, hogy Kisvárdának nincs igazán gazdasági
stratégiája, amely hosszú távon kijelölné a fejlõdés irányát.
„Négyévente új választás, új képviselõtestület. Valami elkezdõdik, és nincs idõ végig vinni. Bár ez nem
kisvárdai sajátosság. Ahogy máshol is, itt is a pályázatok után futunk, ha van lehetõség, akkor
pályázunk, és koncepció nélkül, ha nyerünk pénzt, akkor azt megcsináljuk.”

Fejlesztési elképzelések
A városvezetés által kitûzött fejlesztési irányokkal a megkérdezettek nagy többsége egyet ért.
A fejlesztések elsõ lépéseként a közlekedés átszervezését látnák az itt élõk, egy jobb
forgalomszervezés a belváros megújulásához is hozzá járulna.
A városközpont fejlesztése igen hangsúlyozottan szerepelt az interjúban megkérdezettek válaszaiban.
A többség szerint ugyanis egy városhoz hozzá tartozik egy szép városmag, ahol koncentrálódik minden
olyan fontos dolog, amelyet az állampolgárok gyakran használnak. Kisvárda kistérségi központ is, ezért
fontos, hogy egy helyen megtalálható legyen szinte minden, beleértve a polgármesteri hivatalokat
rendõrséget, ügyészséget, postát, gyógyszertárat, egészségügyi központot is. Azt mindenki látja, hogy
sok megoldandó probléma tornyosul az önkormányzat elé, amire nagyon kevés anyagi forrás áll
rendelkezésre. Jelentõs áldozatokat kell ahhoz hozni, hogy a város vonzóvá váljon mi9nd az itt élõknek,
mind az ide érkezõknek. Jelentõsen növelni kellene a gyalogosok által használható területeket is,
emellett azonban csillapítani a forgalmat. Az élhetõ és mindenki számára használható
forgalomszabályozás kialakításához azonban szakemberek kellenek és kompromisszumok.
Régóta vágyott álma már az itt élõknek, hogy a belváros szívében sétáló övezetet alakítsanak ki,
amely mellett a parkolási lehetõség is megmaradna. Ehhez szükség lenne a forgalom elterelésére, ami
azonban csak a belváros szívében csökkentené a forgalmat, és félõ, hogy csak áthelyezné a
közlekedési dugókat a város más területeire.
„Már koncepció is volt a sétáló utca kialakítására, de valahogy egyik képviselõ testület sem vitte át az
akaratát. Pedig az ember, ha más városokban jár, szinte már mindenütt a belváros szívében, olyan
tereket alakítottak ki, ahol nyugodtan sétálhat a gyalogos, nem kell az autókat kerülgetni, és leülhet a
padra beszélgetni, megpihenni, vagy egy kávézó teraszára is kiülhet.”
A város forgalmának csökkenését mindenki a Térségi Hulladéklerakóhoz épülõ útban látja, ugyanis
ezzel megépülne egy elkerülõ szakasz, ami azonban csak a Vásárosnamény, Baktalórántháza felõl
terelné el a forgalmat, és hangsúlyosan csak a teherforgalmat csillapítaná, de ez is már nagy
könnyebbséget jelenthetne a városnak.
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Az élhetõbb belváros kialakítása mellett a legfontosabbnak a megkérdezettek többsége a Várfürdõ
fejlesztését tartotta. Annak ellenére, hogy lassan beindult az idegenforgalom, még nem elégséges
ahhoz, hogy komoly bevételt és új munkahelyeket teremtsen a városban. Ahhoz, hogy még több
szlovák és ukrán turistát lehessen ebbe a városba vonzani, szükséges lenne a fürdõ fejlesztése, de
nem önmagában, hanem már komplex szolgáltatásokkal együtt. A válaszadók többsége szerint az
idegenforgalom egy speciális ága lehet a követendõ út, nevezetesen kihasználva a jól prosperáló
kórház kapacitását, az egészségügyi szolgáltatásokra épülõ vendéglátást kellene meghonosítani. Van
azonban aki a Wellnes szolgáltatásokat látná szívesen, egy olyan turista csomagban, amely már
kihasználná a térség adottságait is.
„ A gyógyvíz egy adottság, de élni kellene vele. Járnak ide elsõsorban szlovákok, de sokkal több turistát
lehetne ide csalogatni, ha olyan szolgáltatásokat nyújtanánk, ami hasonló Gyulához vagy
Hajdúszoboszlóhoz. Persze nem kell versengeni, mert ehhez kicsik vagyunk, de kellene szálloda a
környékre, egészségügyi szolgáltatások kialakítása, meg minden ami még ehhez szükséges.”
„ A kórház jó színvonalára alapozva, a határon túli területekrõl jövõ betegek ellátása komoly
nyereséggel járhatna, ha jól megszervezett és kiépített szolgáltatást tudnánk nyújtani. Ha komolyan
gondoljuk, hogy fejlesztjük a fürdõt, akkor a magánszféra is megmozdulhat, akár szálloda, panzió
építésére, vagy egy magas színvonalú étterem üzemeltetésére is lennének vállalkozók.”
„Wellnes részleg mellett, nyugodtan el lehetne vinni evezni a Tiszára is az ide érkezõket, vagy
lovagoltatni, vagy éppen horgászni, hiszen horgász tavunk is van, csak az a baj, hogy a helyi emberen
kívül más azt nem ismeri.”
Vannak akik úgy gondolják, hogy a fürdõ és a vár közelsége akár Gyulához hasonlóvá is tehetné a
várost. Ennek kerékkötõje, hogy most a vár nem funkcionál várként. Nem lehet látogatni, csupán a nyári
szabadtéri játékoknak ad otthont.
„Nyitottá kellene tenni a várat, lehetne várjátékokat rendezni benne, erre éttermet is lehetne nyitni, ahol
az országban ilyen adottsága van egy helynek, és ott középkori étterem nyílik, az mind nyereséggel tud
üzemelni, csak jól ki kell találni.”
„Tíz hektáron belül minden adott lenne Kisvárdán, amire ha nem is a tömegturizmust, de egy jól mûködõ
idegenforgalmat lehetne építeni. Hiszen van fürdõnk, van várunk, van tavunk és sportcsarnokunk egy
ilyen területen.”
A belvárosban található a Várszínház és Mûvészetek Háza. Többször pályáztak már a ház felújítására,
illetve bõvítésére, hiszen az immár húsz éve mûködõ Határon túli Színházak Találkozója méltán
adhatna alapot egy ilyen fejlesztéshez. A színház termet kinõtte az intézmény, emellett a rendszeres
színházi elõadásokon túl több különbözõ szakkör és klub is mûködik az épületben.
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„ A pályázatokba rengeteg pénzt öltünk bele, de valamiért mindig lesöpörték, pedig ígéreteink azok
voltak. Nagyon rá férne már a bõvítés és a felújítás az épületre.”
„A kisvárdai emberek szeretnek színházba járni, legyen az profi elõadás vagy éppen az itt mûködõ
Doktorok elõadása. A városlakók megérdemelnének egy kinézetében is színvonalas mûvelõdési házat.”
„Nem csak fejleszteni kellene, de több pénzt kellene a kultúrára adni. Ugyanis ez évrõl évre kevesebb,
pedig színvonalas elõadásokat produkál akár a Mûvészetek Háza is.”
„ A színjátszásnak nagyon komoly hagyományai vannak a városban. A Doktorok például nagyon sok
színészt indított el a pálya felé. A humán tõkét az iskolák adják, a szellemi tõke pedig kiugrási
lehetõség.”
A nagyobb fejlesztések mellett azonban olyan kevésbé látványos feladatokat is megjelöltek a
megkérdezettek, mint például a belvárosban található bérlakások színvonalának emelése, akár annak
árán is, hogy ezeket az önkormányzat kiváltaná és eladná az alatta mûködõ vállalkozásoknak.
„A városközpontban a szociális bérlakásokat meg kellene szüntetni, ezek olyan lepusztultak, hogy az
önkormányzatnak nincs rá pénze, hogy olyan állapotba hozza, ami egy ilyen város fõtere
megérdemelne.”
A szennyvízelvezetés még csak 60 %-ban valósult meg, a felüljáró túlsó felén lévõ otthonok nagy
része még nincs bekötve a rendszerbe.
Az épületek akadálymentesítése szintén az önkormányzat elé tornyosuló feladat, amelynek a törvény
is végsõ határidõt szab. Nincs akadálymentesítve a középületek többsége, köztük az önkormányzat, a
rendõrség és a könyvtár sem.
Fontos lenne a városias élet kialakításához a szociális gondoskodást is fejleszteni. Az Idõsek
Otthonának fejlesztésére elkészült a terv. A jelenlegi épület a folyamatos karbantartás és felújítás
ellenére, az egyik épületrész nagyon elavult. A nagy alapterületû szobák sötétek, elhasználódott a
berendezés, egy-egy szobában négy idõs ember kénytelen együtt élni.

Kapcsolat az önkormányzattal, elégedettség a szolgáltatásokkal

A helyi lakosság, a vezetõ beosztásban tevékenykedõk és a Városháza kapcsolatában fontos
mutató, hogy milyen az információáramlás. A mélyinterjúban megkérdezettek úgy látták, hogy a város
vezetõi tájékozottak az itt élõk igényeirõl, problémáiról, a tájékoztatás összefüggéseiben megfelelõ, a
hivataltól a legfontosabb információkat megkapják, amelyek az objetív döntések meghozatalát segíti. A
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tájékozódást helyi újság és rádió is segíti, bár voltak vélemények, amelyek éppen ezért egyoldalúnak
tartják az információk közlését. A Zemplén televízió közvetíti a képvislõtestületi üléseket, így a lakosok,
ha akarnak, akkor tájékozódhatnak az önkormányzati döntések menetérõl.
„Az információk, a hírek egyoldalúan mutatják be a város életét. Több félék vagyunk, az lenne a
jó, ha mindenki szót kaphatna, bármilyen pártállású is legyen „
A szolgáltatások minõségét megfelelõnek tartották, mind az egészségügyben (megújult kórház),
mind a szociális szférában. Az oktatásban leginkább a szakképzésben vannak hiányosságok, de ezt
országos jelenségnek tartják.
A közszolgáltatások azok, amelyek erõsítik Kisvárda szerepét a kistérségben. Ugyanis, mind
az oktatásban, mind az egészségügyben és a szociális ellátásokban is a város térségi szerepet tölt be.
A felsõoktatás kivételével valamennyi szolgáltatástípus megtalálható a településen, az igénybe vevõk
köre messze meghaladja a város közigazgatási területét.
Az iskolák között egyszerre van jelen a korszerû és már amortizálódott épület. A
megkérdezettek többsége szerint az általános iskolák fenntartásában az önkormányzat pazarló, a
jelenlegi gyermeklétszám nem indokol ennyi alapfokú intézményt.
„Nincs már annyi gyerek, hogy ennyi iskolát fenn kellene tartanunk. Az összevonások sem
biztos, hogy racionálisabbá teszik a mûködést. Egyszerûen ott ahol már alig van gyermek, azt az iskolát
be kell zárni, és más célra használni. De tudjuk, hogy azért is erõlködik az önkormányzat, hogy ne
kelljen pedagógusokat elbocsátani. Pedig ez a szakma sem kivétel. Ha nincs szükség ennyi
pedagógusra, akkor le kell építeni.”
A gimnázium kiemelkedõ infrastrukturális feltételekkel bír, 210 férõhelyes kollégium kialakítása éppen a
kistérségi szerepkörbõl fakadóan már színvonalas körülményeket tud a kollégistáknak biztosítani, a
gyermekeket szívesebben engedik el a szülõk messzebbrõl is Kisvárdára.
A szakképzés iránt is mesze meghaladja az érdeklõdés a rendelkezésekre álló kapacitást. A
munkaerõpiachoz való alkalmazkodás érdekében a szakképzési rendszer átalakítására is szükség lesz.
A már elindult Térségi Integrációs Szakképzési Központ mindezt segítheti.
A hatszáz ágyas kórház szinte az országban egyedül álló módon nem veszteséggel mûködik. A FelsõSzabolcsi-Kórház az egészségügy átalakításának viharaiban is megõrizte korábbi pozícióit.
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Erõsségek, gyengeségek
Erõsségek:
- A város földrajzi fekvése
- Termálvíz
- Humán szolgáltatás, messze a legjobb a térségben
- Oktatás színvonala
- Régi hagyományokra épülõ kulturális rendezvények
- Vár
Gyengeségek:
- Sok munkahely szûnt meg
- Minõségi munkahelyek alacsony volta, a fiatalok elvándorolnak
- Elmaradtak, lassabb ütemben zajlik a járdák és a csapadékelvezetés rendbetétele
- Mûemlékvédelem- sokkal többe kerül a felújításuk, mint más épületeké,
- Minõségi szállások hiánya
- Emberi tényezõk okozta hátrányok-széthúzás
Kitörési pontok:
- Turizmus- a helyi gazdaság részeként- gyógyvízre építve
- Munkahelyteremtés
- Szellemi tõke jobb kihasználása
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