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A FEJLESZTÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

Az eddigi fejlődést befolyásoló legfontosabb tényezők összefoglalása, majd azok értékelésével,
illetve a külső meghatározottságok figyelembevételével több lehetséges fejlődési irány meghatározása, hatásuk vizsgálata.

1.1 A település fejlesztését befolyásoló tényezők összefoglaló értékelése
A város belső adottságai (erőforrások, készségek, képességek), amelyekre a településnek közvetlen kihatása
van, és így építhet rájuk vagy hibáik, hiányosságaik esetén javítani, módosítani tudja azokat.
Erősségek:
Gazdaság
- szakképzett munkaerő
- ipari gazdasági szerkezet hagyományai
Társadalom
- a város tudatosult (tudatosított) idegenforgalmi elkötelezettsége (elfogadott
turisztikai koncepció), Tourinform iroda működtetése
- jelentős vadászati hagyományok
- kulturális hagyományok és történelmi múlt
Környezet
- sokrétű, egymást kiegészítő idegenforgalmi vonzerő
- értékes természeti erőforrások (folyók, holtágak, termálvíz, minősített gyógyvíz, értékes apróvadállomány)
- a regionális turisztikai központok (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) elérhetősége
Közszolgáltatások
- nemzetközi vasúti folyosó melletti fekvés
- térségi összehasonlításban vonzó vállalkozói környezet →Ipari park
Gyengeségek:
Gazdaság
-

kevés a nagyobb foglalkoztatást jelentő termelőüzem (csökkenő jelentőség és
szám) - alacsony keresetek, csökkent vásárlóerő
helyi tőkehiány – az alacsony nyereség miatt kicsi a visszaforgatás, illetve a
településen kívüli tulajdonosok kivonják a nyereséget a városból
a város tőkevonzó képessége gyenge – alacsony a befektetői érdeklődés, illetve korlátozott a pályázati önrész-vállalás lehetősége
a turisták átlagos tartózkodási ideje és fajlagos költése alacsony
alacsony innovációs képesség - K+F ipari hasznosításának hiánya; tudás alapú vállalatok alacsony száma
A KKV-k működési gyengeségei - klaszteralapú együttműködés hiánya; a turisztikai szolgáltatók között nem megfelelő mértékű az együttműködés
infrastruktúra hiányos
torz gazdaságszerkezet: a hagyományos iparágak korlátozott túlélése; logisztikai szolgáltatások alacsony színvonala
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Társadalom
- öregedő, fogyó népesség, a fiatalok elvándorlása
- magasan kvalifikált munkaerő-megtartó képesség alacsony
Környezet
- a holtágak és környezetük nem megfelelően rendezett állapota korlátozza
azok turisztikai hasznosíthatóságát
- az erőforrások, az adottságok és a lehetőségek kihasználtsága nem minden
esetben megfelelő - (elégtelen település marketing – a turisztikai menedzsment szervezeti feltételei hiányosak)
- a turisztikai kínálatból hiányoznak a komplex turisztikai programok
Közszolgáltatások
- hiányzik egy jól működő befektetés- és pályázat-segítő ügyintéző rendszer, a
gazdasági szereplők és az önkormányzat gyakori párbeszéde
- közúti közlekedési peremhelyzet
- nem kellően megtalált kistérségi szerepkör (finanszírozási, pályázati korlátok)
- települések kistérségi kommunikáció és feladatmegosztása gyenge
- a különféle intézmények, létesítmények nagy része, a város egésze nincs felkészülve a mozgássérültek fogadására (ugyanúgy nehéz a babakocsis közlekedés)
A város versenyhelyzete,(politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai) környezetében zajló folyamatok, trendek, amelyekre építeni lehet, vagy amelyeket meg kell próbálni kivédeni.
Lehetőségek:
Gazdaság
- a kistérségi együttműködés erősödése
- a román határ-közeli fekvés miatt átnyúló kapcsolatok
Társadalom
- változatlan a gyógyturizmus iránti kereslet, növekszik a wellness és a fittness
iránti igény – családos üdülés igénye (egészségesek, betegek, fogyatékosok,
„házikedvencek” együtt pihenése)
- a belföldi turizmus erősödése
- a nemzetközi turizmus és együttműködés feltételei javulnak, Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezet felállítása
- az aktív és alternatív turisztikai termékek iránt a nemzetközi és hazai kereslet
növekszik
- folyamatosan nő a Romániából a fürdőbe érkező betegek/vendégek száma
Környezet
- geotermikus és más alternatív energiaforrások emelkedő arányú hasznosítását
erősítő programok, intézkedések, támogatások
- erősödő nyomás a környezetkímélőbb szállítási és közlekedési formák felé
(vasúti szállítás kihasználása, vízi utak kihasználása)
Közszolgáltatások
- szakképzés, közép és felsőfokú oktatás helyi/térségi igényekhez való igazítása
- területfejlesztési és idegenforgalmi pályázati lehetőségek bővülése, a részvételi, kihasználási lehetőségek javulása

Tér és Terület Bt

Gyomaendrőd - Településfejlesztési koncepció
Településfejlesztési stratégia

7 ……

Veszélyek:
Gazdaság
-

az ipar és a mezőgazdaság fejlődése csak csekély mértékben függ a település
irányítóitól, ezek sorsát sokkal inkább a kormányzati politika határozza meg
a tőkebefektetésnél erősödik a pénzügyi befektetői szemlélet (a szakmai befektetők rovására)
Magyarország mint turisztikai desztináció vonzereje csökken az ár/érték
arány romlása miatt

Társadalom
- folytatódik a lakosság elöregedése és fogyása - a felkészült, „értékes” szakemberek elvándorlása
- esetleges érdekellentét a lakosság idegenforgalomban érdekelt és nem érdekelt része, a különböző szektorok (pl. vendéglátás – ipar – állattartás) között
- más területek (nyugat-európai országok, Románia, az ország fejlettebb régió,
a régió és a megye jobban előremozduló települései) erősödő munkaerő elszívása a szakképzett munkaerő felé
- a főnyaralások helyszíne egyre inkább a távoli desztinációk irányába tolódik
el mind a hazai, mind a nemzetközi turizmusban
- a főnyaraláson túli, további üdülési időszakok elterjedése a belföldi turizmusban nem követi a nemzetközi trendeket (Magyarország gazdasági helyzete)
- elsősorban az alacsony költésű vendégek célterülete
- a rosszul értelmezett „versenyszellem” további erősödése miatt nehezen alakul ki partnerség, illetve annak szükségességét nem mindenki ismeri fel a kistérségben és a városban
- Környezet
- a természeti erőforrások degradációja (szikesedés, erózió)
- a térségre általánosan jellemző ár- és belvíz veszély (a vonatkozó programok
finanszírozási nehézségei)
- az EU-s elvárásoknak, kötelezettségeknek (környezetvédelem, vendéglátás,
fürdőüzemeltetés, stb. terén) való megfelelés új, növekvő forrásokat igényel
Közszolgáltatások
- a hazai terület-és településfejlesztési gyakorlat és támogatási preferenciák torzulásai
- a jelenlegi hazai (kistérség-alapú) támogatási gyakorlat nem segíti elő, hogy a
település megtalálja valós helyét és szerepét
- erősödhet a közlekedési perifériahelyzet - a közlekedési árnyékhelyzet miatt a
térség vonzóereje nem nő sem a tőke, sem az idegenforgalom számára
- kistérség helyzete konzerválódik, leszakadás
- mellékutak romló állapota és a rendszeres karbantartás hiánya

1.2 A település fejlesztésének lehetséges irányai
A helyzetfeltárás alapján egyértelműen megállapítható, hogy Gyomaendrőd, illetve elődtelepülései a történelemi folyamatok részekén fokozatosan vesztettek versenyképességükből, s kerültek hátrányos helyzetbe a települések versenyében. Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a
jövő érdekében a versenyképesség helyreállítása, megteremtése a cél.
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A település előtt két, általunk bejárhatónak tartott fejlődési út áll. Ezek sajátosságai (különbségei) az alábbiakban összegezhetők:
I. fejlesztési irány: Gazdasági versenyképesség fokozása
Ebben a fejlesztési irányban Gyomaendrőd gazdasági-társadalmi fejlődésének alakításában a
piaci mechanizmusok játszanak meghatározó szerepet, a városfejlesztés szereplői ezeken keresztül, alapvetően a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésével, illetve javításával
alakítják a város jövőjét.
A fejlesztések fókuszában a helyi gazdaság szereplőinek teljesítménye, annak javítása áll. Ez
magában foglalja a már működő helyi vállalatok rugalmasságának, innovációs készségének
javítását és (ennek köszönhetően) a piaci kapcsolatrendszerek bővítését, de a helyi gazdaság
szerkezetének átalakítását is, új szereplők (beruházók) megjelenésével.
A versenyképességet megcélzó stratégia alapvetően munkaerő-piaci szereplőként kezeli a lakosságot, ezzel a szemlélettel fejlesztve a „humán infrastruktúrát”, de a természeti erőforrásokat is, s csak a jelzett gazdasági teljesítménynövekedés következményeként várható társadalmi
polarizáció és környezeti konfliktusok kezelhető szinten tartására maradnak erőforrások.
Hangsúlyát tekintve ez a fejlesztési három elv mentén vihető végbe:
a) Gazdaságfejlesztés:
Gyomaendrődnek, illetve mindkét elődtelepülésének komoly előzményei vannak a
mezőgazdaság, illetve a térségre jellemző könnyűipar területén. Ezek a tradíciók, s a
településen még mindig fellelhető tudásháttér önmagukban nem elégendőek a hagyományos ágazatok feltámasztásához.
Az első szektor (mezőgazdaság) esetében fontos a hozzáadott érték helybeni emelése
(tárolás, kiszerelés, feldolgozás, termékfejlesztés). A globális piaci trendek negatív hatásainak mérséklése érdekében érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi, regionális
piacokra, amelyek ma még gyengék, de megteremtésük, megerősítésük önkormányzati
szándékkal befolyásolható (turizmus, térségi együttműködések).
A második szektor (ipar) esetében a telepítési tényezők javítása a cél. Általános igazság, hogy az ún. „kemény” (financiális) tényezők terén az ország mind globális, mind
uniós szinten veszít a pozíciójából, s elsődlegesen az ún. „lágy” (környezeti és humán)
tényezők tekintetében rendelkezik versenyelőnnyel a centrális területeken, miközben a
perifériális területek mindjobban leszakadnak. Ezért rendkívül fontos azokon a területeken megtenni a lehetséges lépéseket, amelyek az önkormányzat kompetenciájába tartoznak, úgy mint ipari park üzemeltetése a szükséges inkubátor-, technológia transzfer
szolgáltatásokkal, inkubátorház létesítése, előközművesítés folytatása (az elkészült Ipari Park Stratégiai Tanulmányterv szerint), ipari parkon kívüli gazdasági területhasználat
tisztázása (területkijelölések), valamint az ezen feladatok ellátása érdekében szükséges
szervezeti döntések meghozatala.
b) Turizmusfejlesztés:
Gyomaendrőd környezeti adottságai remek lehetőséget adnak a turisztikai ágazat fejlesztésére. Ennek érdekében az első lépés megtörtént, elkészült az adottságokat és a
trendeket összegző Idegenforgalmi (Turisztikai) Koncepció. A továbblépéshez elengedhetetlen egy felelős turisztikai szervezet felállítása (Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet a meglevő Tourinform Iroda továbbfejlesztésével), valamint az
Önkormányzat részéről a szükséges térhasználati döntések meghozatala, illetve a már
jelenleg is fennálló – de a fejlesztések során várhatóan erősödő – térhasználati és ágazati konfliktusok kezelése, feloldása. Másik kiemelt feladat a marketing szempontból
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fontos arculat megteremtése, illetve térhasználati és városképi alátámasztása.
Gyomaendrőd a „holtágak városa” (holtág = oxbow lake = Altwassersee), erre érdemes felépíteni a marketing stratégiát, illetve ennek alátámasztására, erősítésére kell törekedni a térhasználattal és a városkép fejlesztésével. A település adottságait figyelembe véve elsősorban az aktív- és gyógy-turizmus fejlesztés indokolt.
c) Gazdasági szerkezetátalakítás:
Fenti két elv az említett dokumentumok mentén önálló fejlesztési elvként jelenik meg,
azonban az adottságok és a lehetőségek a kettő kombinációját is megengedik, s a több
lábon állás elve is ezt diktálja. Egy tervszerű, átgondolt gazdasági szerkezetben nagy
hangsúlyt kell fektetni a tevékenységek egymást támogató, illetve egymást akadályozó
jellegére. Ki kell alakítani, s szigorúan követni azokat az alapelveket, amelyek mentén
megfogalmazódik a településen folytatott vagy folytatni kívánt tevékenységek megítélésének hármas rendszere (támogat, tűr, tilt). Fontos, hogy itt nem gazdasági ágakra, s
pusztán tevékenység fajtákra kell gondolni, hanem technológiákra, termelési méretekre
és üzemeltetési módokra is.
Az adottságok és lehetőségek alapján a turizmus feltételeit és igényeit érdemes a központba állítani, s azokhoz igazítani a többi tevékenységet figyelve arra, s ösztönözve,
hogy elsődlegesen a turizmust kiegészítő, s támogató tevékenységek folyjanak. A többi
tevékenység esetében figyelni kell arra, hogy jellegében, folytatásában, méretében, illetve térhasználatában ne zavarja a turizmust. A település imázs kialakításában össze
kell kapcsolni a turizmus marketingjét a gazdaság marketingjével, erre lehetőséget a
környezettudatosság ad. Az elsődlegesen az ún. lágy turizmus területén lehetőségekkel
bíró településen nagy hangsúlyt kell fektetni a környezeti ipar, az alternatív energiatermelés és használat, valamint a zöld technológiák elterjedésének.
II. fejlesztési irány: Társadalmi versenyképesség fokozása
Ebben a fejlesztési irányban a piaci mechanizmusok mellett aktívabb szerepet játszanak a helyi
gazdasági-társadalmi folyamatokat alakító szereplők, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés a helyi társadalom lehető legszélesebb körének biztosítson jobb életkörülményeket.
A fejlődés mércéje ebben az esetben nem csupán a gazdasági szereplők teljesítménye, hanem
annak kiegyensúlyozottsága és hosszú távú fenntarthatósága. A kiegyensúlyozottságra törekvő
gazdaságfejlesztés teret enged a társadalmi kohézió erősítésének, a szolidaritást, a helyi és térségi hálózatépítést, a helyi kötődést segítő, részvételt ösztönző társadalompolitika kialakításának, a fenntartható környezetgazdálkodásnak.
Ez a fejlesztési irány a helyi gazdaság mellett elsődlegesen arra fektet hangsúlyt, hogy
Gyomaendrőd, mint lakókörnyezet váljon versenyképessé. Ez alatt nem csak a környezeti
feltételeket és a térhasználatot kell érteni, hanem a társadalmi szolgáltatások körének és színvonalának bővítését is. Bár jelen állapotában a közútellátottság nem, de a vasútvonal lehetőséget ad, hogy létrejöjjön a lakosságnak egy olyan köre, akik lakhelyül a kedvező feltételek miatt
választják Gyomaendrődöt, míg a megélhetésüket máshol oldják meg. Ugyancsak a társadalmi
szolgáltatások emelésével érdemes megcélozni a jobb módú szenior és szilver korosztály leilletve visszatelepülését. Mindkét folyamatot segíti a környezeti állapot fejlesztése, az ezzel
összekapcsolt helyi közösségi alternatív energiahasználat, illetve a településen belüli környezetbarát közlekedés megteremtése. A lakosok helyben maradását és betelepülését segíti – a
helyi „munkahelyteremtésen” túl – az alternatív foglalkoztatás bővítő módok alkalmazása, úgy
mint a távmunka feltételeinek megteremtése, illetve a szociális gazdaság (nem közmunka) bővítése. Amelyek terén egyébként az önkormányzat sokkal közvetlenebb beavatkozási lehetőségekkel bír, mint a piacgazdasági munkahelyek létrejöttének területén.
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2.1 A településfejlesztés fő célja, irányai
2.1.1 A város hosszú távú jövőképe
Gyomaendrőd jövőképe a város és környezete hosszú távon elérendő vízióját határozza meg.
Figyelembe véve a település történelmét a jövőkép a jelen kor elvárásainak és tendenciáinak
megfelelő települési versenyképesség megteremtésével azonosítható. Azaz Gyomaendrőd
jövőképe az életképes funkciók megerősítése, illetve új funkciók megteremtése mentén képzelhető el, ennek főbb összetevői:

• Az elérhetőség javítása
Országos szinten a gyorsforgalmi úthálózat és a nagysebességű, ill. többvágányú vasúthálózat fejlesztése szolgálja hatékonyan. A kistérségi szinten a mellékúthálózat szűk
keresztmetszeteinek felszámolása, a térségi alközponti szerep erősítése a jobb tömegközlekedési elérhetőség révén. A fizikai elérhetőség mellett kiemelt szerepű az információs elérhetőség biztosítása.

• Környezet megóvása és fejlesztése
A környezet felértékelődő tényező, mivel a települési környezet befolyásolja az emberek életminőségét, kihat teljesítőképességükre és fontos szerepe van abban, hogy minőségével vonzza a lakosságot, amely nemcsak munkaerőt, de adóbevételt és a helyi
vállalkozások számára piacot is jelent. A természeti és az épített környezet kiemelt
elemei (műemlékek, a kulturális örökség tényezői) a turisztikai potenciál szempontjából fontosak. A beruházások vonzásában fontos szempont, hogy olyan telephelyekkel
rendelkezzen, melyek nem elszennyezettek, illetve kiépített környezeti infrastruktúrával rendelkeznek. A versenyképesség növelésének az innováció elterjesztésén, a műszaki infrastruktúra környezetbarát fejlesztésén, és a vállalati magatartáson keresztül
ható elemei a környezetbarát technológiák, a tisztább termelési rendszerek, a környezettudatos szervezeti és irányítási rendszerek, a környezetbarát közlekedési módok.
Utóbbiak a gazdasági versenyképesség növelése mellett az átfogó környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével hozzájárulnak a környezeti állapot
megőrzéséhez és javításához.

• Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
A turisztikai és rekreációs piacon való eredményes érvényesülés érdekében szükséges a
település turisztikai vonzerőihez illeszkedő turisztikai infrastruktúra, és a kapcsolódó
vendéglátó szolgáltatások rendszerének kistérségi szinten összehangolt fejlesztése.
Erősíteni szükséges a különböző turisztikai kínálati elemek kistérségi, megyei harmonizálását, hogy Gyomaendrőd jól kommunikálható, versenyképes célterületként jelenjenek meg a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. A turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének az adottságokat figyelembe véve az aktív turizmus és gyógyturizmusra kell épülnie. Az irányokat a 2007-ben elfogadott turizmusfejlesztési koncepció részletesen tartalmazza.
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• Üzleti környezet és szolgáltatások fejlesztése
A vállalkozói igényeknek megfelelő üzleti környezet megteremtése kedvező lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, enyhíti az őket terhelő adminisztratív korlátokat. Az
ösztönző üzleti környezet legfontosabb elemei a befektetőbarát önkormányzati magatartás, hatékony információs csatornák, üzleti szolgáltatások és lehetséges kooperációs
partnerek, megfelelő telephelyi kínálat (ipari park / inkubátorház) és a vállalkozások
működését segítő intézmények / szolgáltatások.

• Térségi hálózatok ösztönzése és a kis- és középvállalatok fejlesztése
A helyi-kistérségi társadalmi és gazdasági szereplők önszerveződése, együttműködése,
helyi adottságaik felismerése és azok közös, együttes kihasználása. Az egy iparágban,
egy értéklánc-rendszer mentén szerveződő gazdasági klaszterek, a beszállítói hálózatok
létrejötte. Ennek megteremtése úgy az iparban mint a mezőgazdaságban igen fontos.
Ez utóbbiban a termelőket ösztönözni kell feldolgozói szövetkezetek létrehozására.
Fontos elem a KKV szektor specifikus képzése, a piacképes termékstruktúra kialakulása, a vállalkozások exportképességének és kooperációs készségének javítása.

• Helyi menedzsment szervezeti fejlődése, stratégia alkotása
A településfejlesztés stratégiai menedzselési és tervezési készségeinek, valamint a piacorientált versenyszemléletnek az erősítése, az együttműködési és innovációs képesség
fejlesztése.

• A települési marketing-kommunikáció erősítése
A stratégiailag megalapozott arculatformálás (holtág = oxbow lake = Altwassersee
mint egyedi adottságra alapozva), a kommunikációs és marketing eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen a befektetések ösztönzésében, a turizmus élénkítésében, a lakossági elégedettség, a pozitív megítélés kialakításában és az érdekérvényesítés érdekében
egyaránt.

• Tudástársadalom építése és az innováció területi terjesztése
A tudás a legfőbb versenyképességi tényezővé vált. Az információs társadalom által
kínált lehetőségek területi terjedésének ösztönzése kiemelten fontos, hiszen ennek révén a közlekedési peremhelyzet mérsékelhető, a lakosság bevonható lesz – pl. távmunka révén – a gazdaság vérkeringésébe. A megújulás ösztönzése érdekében az innovatív fejlesztési megoldások minden esetben előnyt kell, hogy élvezzenek.

2.1.2 A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása
A helyzetelemzésre alapozva és a jövőkép elérését szem előtt tartva építettük fel célrendszerünket. Gyomaendrőd város 15-20 évre szóló átfogó célja:
város népességmegtartó erejének növelése a gazdasági környezet, illetve a lakosság életkörülményének, életszínvonalának javításával egy a kulturális és természeti
értékek megőrzését szem előtt tartó stabil gazdasági háttérben.
A fentieken túl hangsúlyos szerepe van az egészségmegőrzésnek. Ehhez kapcsolódóan az
Önkormányzat által biztosított egészségügyi szolgáltatások minőségi javítása a feladat, melyhez kapcsolódóan a szakrendelő fejlesztése (bővítés, új építése) kiemelt cél.
Ezen alapcél úgy társadalmi, mint gazdasági és környezeti elemekből építkezik. Hangsúlyozza
a jövőképben is megfogalmazott versenyképességhez kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek kölcsönhatásban állnak a település építészeti, gazdasági és társadalmi megjelenésével. Nem nélkü-
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lözi az átfogó cél a „lokálpatriotizmus” fogalmát, mint a város talán legegyedibb, mégis nehezen megfogható és szubjektív karaktervonásának erősítését. Az átfogó célban megfogalmazottak együttesen javuló demográfiai helyzetet prognosztizálnak.
Az átfogó cél időtávján arra számítunk, hogy nő a vándorlási egyenleg, amely az időszak második harmadának végére ellensúlyozni tudja csökkenő mértékű természetes fogyás hatásait,
és az időszak végére a lakónépesség minimális növekedése mellett újra meghaladja a 15 ezer
főt.

fő
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Fenti alapcél megvalósítás érdekében a stratégiában a következő beavatkozási területeket
érdemes megjelölni:
•
•
•

a gazdaság működése, szerkezete
a települési arculat (imázs) és az önkormányzati munka
környezeti állapot és életminőség

Fenti beavatkozási területeket röviden az alábbiakkal jellemezhetjük:
a)

Gazdasági szerkezet megújítása (a természeti és társadalmi értékek megőrzésével) – a különböző ágazatok együttműködése, ne egymás mellett élők, hanem
egymást támogatók legyenek.
Mezőgazdaság: a klasszikus árutermelő (konvencionális) mezőgazdaság a hatékonysági és gazdaságossági elvárások miatt nem tud olyan népességet eltartani, mint
korábban (különben nem versenyképes), ezt el kell fogadni és fogadtatni. A lehetőségek szerint segíteni kell a piac növekedését, aminek két területe van: a belső
piac növelése (a lakosok számának növelése, az idegenforgalom erősítése), illetve
segíteni kell a marketinget (arculatteremtés). De leginkább meg kell találni a megélhetés alternatív formáit (a földhöz, a vidékhez kötötten, illetve segíteni a más
ágazatokba való átmenetelt (más ágazatok fejlesztése, képzés).
Funkciók:
-

versenyképes (egészséges, biztonságos) élelmiszer előállítás

-

magas biológia értékű, garantált élelmiszerek (bio és organikus)

-

nem élelmiszer növénytermesztés (ipari nyersanyagok, adalékok, energia növények)

-

környezeti feladatok (erdő-, legelőgazdálkodás - vadgazdálkodás)

-

társadalmi feladatok – vendéglátás (farm/tanya turizmus)

-

ökoszociális szolgáltatások - segítenek fenntartani a természeti, környezeti értékeinket, az ember és környezete kapcsolatait, és biztosítja a tevékeny élet és a
biztos megélhetés feltételeit a mezőgazdaságban dolgozók, az abból élők számára

Ipar: Az ágazat jellemzésére a hagyományos, termék szerinti (nehéz, könnyű, élelmiszer, stb.) iparfelosztás helyett érdemes inkább annak kutatás igényessége alapján különbséget tenni, mert ez jobban megmutatja letelepedési, fejlődési lehetőségeit.
-

Általános felfogás, hogy a magas kutatásigényű iparágak (légtéripar - repülőgép-, rakéta- és műholdgyártás -, számító- és irodagépgyártás, elektronika, távközlés, gyógyszeripar) termékeinek előállítása és széles körű alkalmazása a világgazdaság motorja. Ugyanakkor ez a terület transznacionális vállalatok világa
magas tőkekoncentrációval és a letelepedési környezettel szembeni magas
igénnyel még összeszerelő üzem, beszállítói hálózat szintjén is. Ezen a téren
Békés megye országosan rossz versenyképességgel bír, itt komolyabb eredményben bízni nem megalapozott.

-

Gyomaendrőd – jelen megközelíthetőség mellett - a közepes kutatásigényű
iparágak (tudásigényes gép- és műszeripar) befogadására gondolhat, itt is csak
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csekély vonzási erővel. A cél egy-két húzó ágazat (üzem) letelepítése a környezeti értékek megtartásának szem előtt tartásával, a logisztikailag (a közlekedési
infrastruktúra hiányosságai ellenére is) előnyös földrajzi helyzetéből adódóan.
Ezt látszólag kedvezőtlenebb önkormányzati költség és szerep vállalás mellett
is érdemes megtenni a helyi kis- és középvállalkozói beszállítói kör erősítése
érdekében.
-

A város gazdaságára – a térségéhez hasonlóan – hagyományosan az alacsony
kutatásigényű iparágak (fémtömegcikk-ipar, textil- és ruházati ipar, fafeldolgozó- és bútoripar, papír- és nyomdaipar, élelmiszeripar, cipőipar, bőrfeldolgozás) a jellemzőek. Ezek erőforrás és nyersanyag minőségük, elavult technológiai, műszaki színvonaluk, gazdaságilag nem hatékony termelésük miatt ma
többnyire válságban vannak. Pedig különböző telepítési előnyeik (kisebb tőkeigényük, nem magas fejlesztési költségeik, viszonylag stabil, nagyrészt belső piacaik miatt kisebb kockázattal járnak, így a helyi tőke számára is elérhetőek, és
munkaerőigényüknek a helyi munkaerő piac teljességgel megfelel) révén elsősorban ezek megerősítésére van lehetőség. Segíteni kell versenyképességük
megtartását és piacaik megerősítését. Erre – a mezőgazdasághoz hasonlóan jó lehetőségek rejlenek a turizmus területén.

Szolgáltatás: A turizmus fejlődése érdekében fontos, hogy a lakossági igényekhez
igazodó vegyes minőségű, „olcsó” kisboltok helyett/mellett kialakuljon szakosodott, magasabb színvonalú kiskereskedelem (esetlegesen helyi termékekre alapozottan). Elkerülhetetlen a jobb nevű (s nem csak „gazdaságos” termékeiről ismert)
üzletláncok letelepítése, amire fel kell készülni. Fontos, hogy növekedjék a
helybeni vásárlóerő (a jobb keresetű, igényesebb, de magasabb költésű látogatói
kör, a magasabb fizetésű vásárlók ne más településre menjenek).
Ugyancsak fontos a gazdaság működését, bővülését segítő, illetve a turizmust kiszolgáló szolgáltatások létrejöttének és működésének segítés a vállalkozásfejlesztés
eszközeinek adekvát alkalmazásával.
Kutatás, fejlesztés: a térség alapjában véve nem innovatív, hiányoznak a kutatást gerjesztő iparágak, a rangos kutatási intézmények. Az egész megyére jellemző mezőgazdaság alacsony kutatási igényű, miközben gyakorlatilag „kiaknázatlanok” a környezetgazdálkodás, a természetvédelem és a turizmus területén kínálkozó – többnyire határon átnyúló együttműködéseket igénylő – témák. Innovatív és gazdaságfejlesztő hatással bírhatnak az önkormányzat és a városban levő intézmények közös kezdeményezései alapján indított helyi, problémamegoldó kutatási projektek.
Szociális gazdaság megteremtése: Itt olyan tevékenységekre kell gondolni, amelyek kielégítetlen szükségletekre reagálnak, de amelyeket sem az állami, sem a magánszektor nem teljesít. Önkormányzati alapon és irányítással működnek. Helyi közösségre alapozzák tevékenységüket. Nem profitorientáltak. Támaszkodnak az „adományozó” gazdaságra, beleértve az önkéntes munkát is. Az alábbi területeken tevékenykedhetnek: személyi szolgáltatások, audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése, szabadidős és kulturális programok,
hagyományőrzés, a környezet gondozása, környezetvédelem.
Mindezek alakulásában, befolyásolásában elsősorban a település hatáskörén kívül
álló erők, folyamatok hatnak. Azonban ezek mérséklésében, alakításában fontos
szerepe lehet a helyi erőknek, az önkormányzati és civil beavatkozásnak, melyek a
korábban oly fontosnak tartott helyi adókedvezmény rendszernél sokkal kifino-
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multabb gazdaságélénkítési lehetőséget nyújtanak. Ezek a vállalkozás aktuális helyzete szerint a következők lehetnek:

b)

-

A sikeres, jól működő vállalkozások számára piacaik megőrzése és bővítése a
legfőbb segítség: pl. turisztikai belső piac, önkormányzati vásárlások, gazdasági
fórumok, vásárok szervezése, a rajtuk való részvétel segítése, stb.

-

A térségi gazdasági szerkezetbe hagyományosan beillő, de jelenleg rosszul működő vállalkozásoknál az okok megszüntetése vagy a meglévő szerkezet átalakítása a segítség: pl. a technológia váltás elősegítése, a helyi erőforrás, nyersanyag minőségének javítása társadalmi költségen, a gazdasági szerkezet megváltozásának elősegítése, stb.

-

A gazdaságszerkezetben új, helyi-, térségi vállalkozások alapítása a nem biztos
piac, a nem biztos beszállítók kör miatt magas kockázattal jár, számukra az
alapítási rizikófaktorok csökkentése a segítség, pl. az indulási költségek csökkentése, részbeni átvállalása, egy stabil induló piac biztosítása, stb.

-

Pangó, tőkeszegény gazdasági szerkezetben külső erőforrások megjelenésére
van szükség, azonban az ilyen környezet nem kellően vonzó, így szükség van a
letelepítés támogatására. Ennek megszűntével – ha a gazdasási környezet nem
változik kedvező irányba fenn áll a távozásuk veszélye, viszont ott létük egy
nagyobb számú foglalkoztatás, a helyi vásárlóerő növekedése, a helyi gazdaság
beszállítói lehetőségei révén gazdaságélénkítő hatású.

Települési szerepkörök: arculat és az önkormányzati munka
Városi feladataiból, gazdasági, társadalmi kínálatából eredően Gyomaendrőd alközponti szerepet tölt be kistérségében, de az ebben rejlő előnyök sokáig gyakorlatilag kihasználatlanok voltak, ami abból is adódik, hogy sokáig nem sikerült a kistérségi rivalizáláson felülemelkedni, az előző kistérségi központtal a feladatmegosztásban megállapodni. Másik gond, hogy a hagyományos, tényleges funkcionális
vonzáskör nem jelenik meg a statisztikai kistérségi felosztásban.

c)

Környezeti állapot és életminőség
Egészséges helyi környezet (a környezeti állapot és a különböző megbetegedések öszszefüggései – ivóvíz-, levegőminőség, hulladékkezelés, pollen helyzet). A térséget
mezőgazdasági jellege, illetve az ipar alacsony aránya miatt sokáig nem tekintették
ilyen szempontból problématerületnek. Azonban ez mára megfordult. Az alacsony
gazdasági értékteremtés miatt az erre fordítható összegek alacsonyak, és mind komolyabb problémát jelent a mezőgazdasági eredetű szállópor, a gondozatlan területekre visszavezethető pollenterhelés, a rossz műszaki állagú gépjármű állomány
és az „olcsó” lakossági fűtésmódok miatti levegőszennyezés, a nem megfelelő (olcsóságra törekedő) szennyvíz- és hulladék-elhelyezés miatti szennyezés. A helyzet
megváltoztatása a forráshiányos és más gondokkal is terhelt önkormányzat feladata lenne. Ugyanakkor ezek megoldatlansága az itt élők esélyegyenlőtlenségéhez, a
helyzeten változtatni tudok elvándorlásához, a helyben maradó szociális problémák emelkedéséhez vezet.
Az uniós csatlakozásból következő jogszabályi elvárások (gazdasággal szemben – pl.
élelmiszeripari vízminőség, ipar veszélyes hulladéka, stb.; lakossági ellátással szemben – pl. hulladék, szennyvíz) komoly terheket ró az egész térségre. Meg kell keresni a hatásos és költség-hatékony együttműködési formákat és szinteket. Gazdaságfejlesztő lehet a környezetvédelmi ipar betelepedésének segítése, természetesen
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megfelelő szabályzással, és nem a határértékek és jogszabályok betartása alóli felmentéssel.
Turizmus miatt kiemeltebben kezelendő kérdések:
-

levegő- és vízminőség

-

kerékpározás lehetősége (infrastrukturális háttér)

-

termálvíz használat és elhelyezés

-

holtágak vízminősége, kotrása,

-

városi utak

-

akadálymentesítés mind az intézmények, mind a városban való közlekedés terén
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2.2 A településfejlesztés prioritásai
Az célok megvalósulása érdekében a következő specifikus célok fogalmazhatók meg:

Specifikus célok
-

-

-

A működő tőke számára vonzó befektetői környezet
kialakítása mindhárom szektorban.
A kis- és közepes vállalkozások szerepének erősítése
Kapcsolattartás, együttműködés a már meglévő termelő
üzemekkel, vállalkozásokkal.
A idegenforgalom mint kitörési pont fejlesztése.
A termál- és a fürdőturizmus erősítése, a ráépülő szolgáltatások bővítése.
Az erőforrások kihasználásának javítása.
Az aktív-, öko- és vízi turizmus bázisának erősítése.
Turisztikai Desztinációs Menedzsment felállítása
A város morfológiai, városszerkezeti, városképi adottságaiból származtatható lépték és hangulat megtartása.
Az egyedi, a környezeti, természeti lehetőségekre épített
városkép kialakítása.
A térség, a város elérhetőségének és az itteni életminőségnek a javítása.
A települési hulladékgazdálkodás terén jelentkező problémák megoldása.
A közlekedési- és közmű infrastruktúra, az információs
és kommunikációs rendszer fejlesztése.
Az önkormányzati energiagazdálkodás hatékonyabbá
tétele.
A lakosság képzettségi színvonalának, nyelvtudásának
emelése, minőségi munkaerő biztosítása. A pályakezdők
segítése.
Az oktatási intézményrendszer hatékonnyá tétele figyelembe véve a demográfiai változásokat, a speciális igényeket (tehetséggondozás, fogyatékos ellátás).
Az idősek és a rászorulók segítése, az ellátórendszer
hatékonyságának növelése.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése szakrendelő
bővítésével vagy új építésével
A város értékeinek, sajátos jellemzőinek tudatosítása.
A város sajátos idegenforgalmi identitásának,
imázsának megteremtés.
A lakosság közösségi tudatának erősítése, a közéleti erő
emelése
Az önkormányzati ügyfélrendszer működési hatékonyságának növelése, minőségének javítása.

Prioritások / programok
1

Gazdaságfejlesztés

2

Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

3

Városrendezés - az épített és
táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés

4

A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

5

Az emberi erőforrás tudás- és
készségszintjének fejlesztése,
szociális és egészségügyi rendszer erősítése

6

Település imázs és marketing,
önkormányzati ügyfélrendszer
kidolgozása
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2.3 Településfejlesztési program
2.3.1 Gazdaságfejlesztés
A fejlesztési prioritás indoka
A város népességmegtartó erejének növelése elsősorban a foglalkoztatottság révén lehetséges.
A munkahelyek, a megfelelő kereset tisztes megélhetést biztosít a városlakók számára, elősegíti boldogulásukat. A termelőüzemek, vállalkozások erőteljesen hozzájárulhatnak a gazdasági
növekedéshez és gazdasági potenciáljuk révén közvetve részt vesznek a városfejlesztésben is.
A város fejlődése gazdasági növekedés nélkül aligha képzelhető el. Ezért a működő tőke számára vonzó környezetet kell megteremteni.
Problémák, szükségletek
Gyomaendrőd életében annak ellenére, hogy a privatizáció olykor jól prosperáló termelőüzemek felszámolását eredményezte, még mindig az ipar játssza a fő szerepet, az ipar adja a legtöbb hozzáadott értéket és foglalkoztatja a város aktív népességének jelentősebb részét.
A mezőgazdaság és a kereskedelem a bruttó városi össztermék vonatkozásában vetekszik
egymással, de a mezőgazdaság több embernek ad munkát.
Cél
A működő tőke számára vonzó befektetői környezet kialakítása, a kis- és közepes vállalkozások szerepének erősítése
Alapprogramok (Ipari park fejlesztési koncepció)
•

Az Ipari Park cím kínálta lehetőség kihasználása

•

Ipari üzemek letelepedésének elősegítése

•

Vállalkozói inkubátorház

•

Kapcsolattartás, együttműködés a már meglévő termelő üzemekkel, vállalkozásokkal,
információcsere

•

EU-konform mezőgazdaság megteremtése

2.3.2 Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
A fejlesztési prioritás indoka
A város gazdaságának egyik kitörési pontja a turizmusban rejlő lehetőségek megragadás.
Problémák, szükségletek
Az idegenforgalom jelenlegi részesedése viszonylag csekély, de multiplikatív hatása révén húzóágazati jellege vitathatatlan.
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Cél
A turizmus különböző ágainak fellendítése, elsősorban az aktív- és gyógy-turizmus.
Alprogramok (A 2007-ben elfogadott Turizmusfejlesztési koncepció tartalmazza)
•

Az idegenforgalom fejlesztése

•

A fürdő működésének optimalizálása

•

Turisztikai látványosságok megközelíthetőségének biztosítása

•

Közlekedés fejlesztése

•

Szálláshely, vendéglátás fejlesztése

•

Települési arculat, épített örökség védelme

•

A turizmus gazdasági-pénzügyi szabályozó közegének javítása (Önkormányzat)

2.3.3 Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés
A fejlesztési prioritás indoka
Az értékes táj, az épített környezet és a termálvízben rejlő adottságok révén lehet a város vonzó nem csak az idelátogatók, hanem az itt élők számára is. Gyomaendrőd csak olyan sajátos
turisztikai termékkel képes versenyképességének megőrzésére, illetve erősítésére, amelynek
legfőbb ismérve a természetben, a tájban, a természet gyógyító erejében és a város történelmi
és kulturális potenciáljában rejlő lehetőségeket kihasználása, miközben a lehető legnagyobb
mértékben megőrzi magát a természetet.
Problémák, szükségletek
Gyomaendrőd szerencsére részben megőrizte hagyományos építészeti jellegét. A város védelem alatt álló épületállománya nemcsak idegenforgalmi vonzerő, hanem a városlakók komfortérzetének, a városhoz való kötődésének is fokozója. A települési környezet minőségét és a
város arculatát döntően meghatározzák a zöldfelületek, amelyek a száraz és szélsőséges makroklíma-hatásokat is ellensúlyozni képesek.
A városban régi időkre visszanyúló tradíciót jelent a vízzel való együttélés, a vizeknek mindig
jelentős szerepük volt a város életében. A városban levő holtágak természeti értékei a szabadvizekre alapozott rekreáció, a vízisportok és a horgászat területén hasznosíthatók. Ehhez
azonban elengedhetetlen a holtágak megfelelő vízminőségének biztosítása, a medrek korása
A Hármas-Körös ártéri területei a Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében vannak. A jelenlegi fenntartás mellett a meder gyakorlatilag megközelíthetetlen. Ez megoldást igényel.
Cél
A város morfológiai, városszerkezeti, városképi adottságaiból származtatható lépték és hangulat megtartása, egyedi, a környezeti, természeti lehetőségekre épített városkép kialakítása.
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Alprogramok
•

Zöldterület-fejlesztések

•

Helyi örökség értékeinek megőrzése, örökségvédelmi rendelet megalkotása

•

A holtág-rendszer minőségi fejlesztése

•

Együttműködés kialakítása a Körös-Maros nemzeti Parkkal

2.3.4 A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A fejlesztési prioritás indoka
A felzárkózás a modernizáció, a belföldi és nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás aligha képzelhető el megfelelő infrastrukturális ellátottság híján. A tőke letelepedésének
egyik igen fontos feltétele az elérhetőség, a működéshez szükséges közlekedési infrastruktúra
megléte és a megfelelő közműellátottság. Az egyébként amúgy is forgalmi árnyékhelyzetben
lévő Békés megye éppen amiatt szorul háttérbe a tőkebefektetők szemében, mert nincsenek
biztosítva a letelepedéshez szükséges infrastrukturális feltételek.
Problémák, szükségletek
Békés megye s így Gyomaendrőd közlekedés-földrajzi helyzete periférikus. Nemcsak az autópályák kerülik el, de még elsőrendű, egyszámjegyű főútvonal sem húzódik közelünkben.
A város kommunális ellátottságát az európai normák szerint nagy közműolló (elsősorban az
alacsonynak mondható rákötési szám miatt) jellemzi. Még mindig vannak burkolatlan utak,
általánosan elmondható, hogy rossz a járdák állapota, kevés a kerékpárút és a város közlekedési hálózata számos akut probléma forrása.
Cél
A térség, a város elérhetőségének és az itteni életminőségnek a javítása, a gazdaság modernizációja.
Alprogramok
•

A nem önkormányzati kompetenciába tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztésének elősegítése

•

Kerékpárút hálózat kiépítése

•

Tovább kell folytatni a csatornázást és szorgalmazni kell a szennyvízhálózatra való rákötést

•

A burkolt utak számának növelése (külterületi is)

•

A mezőgazdasági bekötőutak fenntartása, kezelése

•

Intelligens város
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2.3.5 Az emberi erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése, szociális
rendszer erősítése
A fejlesztési prioritás indoka
"A sikeres városban erős és gyarapodó a középosztály. A tudásigényes termelés, különösen
pedig a magas szintű üzleti, kulturális, tudományos szolgáltatások jelenléte jelentős számú
felsőfokú képzettségű, átlag feletti jövedelmű vállalkozót s alkalmazottat jelent. E középosztály jelenléte a város egész fejlődését serkenti. Olyan igényeket támaszt a fogyasztásban, a város épített környezetében, amelynek a hatására a városi kereskedelem, a városkép, a városi élet
is magasabb színvonalat érhet el." (Enyedi György: A sikeres város) Egy település tartós
emelkedésének záloga az ott élők szellemi tőkéje és tudáskészlete.
Problémák, szükségletek
Napjainkban számos településen, megyei fenntartású oktatási intézményeket illetően is újabb
és újabb iskola-ügyről szerezhetünk tudomást. A csökkenő tanulói létszámmal a normatív
támogatás is kevesebb, ami az intézmények működésének finanszírozási problémáit okozza.
Iskolák szűnnek meg, vagy racionalizálás címen kerülnek összevonásra egymással. De ugyanakkor az oktatás olyan befektetés, ami csak hosszú távon térül meg, kiművelt emberfők hiányában pedig nincs felemelkedés.
Cél
A lakosság képzettségi színvonalának emelése, minőségi és egészséges munkaerő biztosítása.
Az oktatás struktúrája azonban legyen tekintettel a demográfiai változásokra.
Alprogramok
•

A képzés személyi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése valamint a szakképzés összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel

•

Szakrendelés intézményi és tárgyi feltételeinek javítása a rendelőintézet bővítésével
vagy új építésével

2.3.6 Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása
A fejlesztési prioritás indoka
Mind a befektetők, mind a turisták döntései imázs-orientáltak. Ezért különösen fontos, hogy
milyen kép rögzül a városról a köztudatban. Mindez azonban nem nélkülözheti a kínálatfejlesztést, ugyanakkor megfelelő érték- és imázsaudit alapján magát a városfejlesztési koncepciót
is piacorientáltan, versenyszemlélettel kell érvényesíteni. A célcsoportok lehetnek: a turisták és
a befektetők, a "pénzosztogatók", a helyi lakosság, a helyi vállalkozók. Az imázsért mindenki
felelős.
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Problémák, szükségletek
A város kevéssé ismert külföldön, s itthon egyaránt. Bár az itt egyszer már megfordult vendég
elismerően szól a településről és többnyire visszatérő vendég is lesz, azért még sok tennivaló
van azért, hogy minél szélesebb körben keressék fel újabb vendégek a várost. A befektetők
száma igen csekély. A települést vonzóvá kell tenni, és jól kell tudni kommunikálni az itteni
adottságokat.
Cél
A város értékeit, sajátos jellemzőit nemcsak az itt élőkben, hanem az ország (a világ) más tájain lakókban is tudatosítani kell. Meg kell teremteni a város sajátos idegenforgalmi identitását,
vendégbarát-vendégszerető imázsát. Egy jól kidolgozott és megvalósított marketingstratégiával (az egyedülálló holtág-rendszerre alapozva) a várost vonzó befektetési és turisztikai célterületként kell megjeleníteni. Ki kell alakítani egy sajátos közéleti hátteret annak érdekében,
hogy az itt lakók érezzék: a város törődik velük.
Alprogramok
•

Városmarketing-terv elkészítése

•

A város marketingéért felelős szervezet felállítása, működtetése

•

Imázsépítés

•

Városi közös akciók

2.4 A célok és részcélok egymás közötti kapcsolata, a megvalósításuk
tervezett időbeli ütemezése
A stratégiai beavatkozás alapvető céljait három időintervallum távlatában érdemes megfogalmazni:
•

Az adott önkormányzati cikluson belül megvalósítható célok:
- alapját adja az önkormányzat gazdasági programjának (ciklusprogram)
o Versenyképes és EU-konform vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése
o A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések és a
gazdasági szereplők között, az idegenforgalmi promóciós munka erősítése, az
önkormányzati intézményi rendszer gazdaságosságának javítása (racionális városgazdálkodás).
o A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség romlásának megállítása, infrastruktúra fejlesztés.

•

Közép távú célok:
- alapját adja a település integrált városfejlesztési stratégiájának (IVS)
o Az életkörülmények javítása a gazdaságfejlesztés, a tőkebeáramlás feltételeinek
javítása és az infrastruktúrafejlesztés révén
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o A város építészeti, természeti és kulturális értékeinek megőrzése és megújítása.
o A város imázsának megformálása, fejlesztése, Gyomaendrőd kistérségi kisugárzó hatásának, ellátó-képességének növelése
o A város természeti értékeinek megóvása, rehabilitációja és megújítása, az Európai Unió környezetpolitikai elveinek érvényesülése.
•

Hosszú távú célok:
o A város népességmegtartó erejének helyreállítása.
o A piacgazdaság működéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása.
o Az EU-s elvárásoknak megfelelő természeti és települési környezet megteremtése.

2.5 A településfejlesztési célok értelmezése és kihatásai az egyes szakágakra
2.5.1 Tájrendezési koncepció
Gyomaendrőd közigazgatási területének egy része a Békési-sík kistájhoz, másik része a
Körösmenti-sík kistájhoz tartozik. Az egymástól jelentősen eltérő tájkarakterek a tájvizsgálat
során már a helyszíneléskor felismerhetőek voltak. Az előbbire az intenzív mezőgazdálkodás,
az utóbbira a morotvákkal, holtmedrekkel, csatornákkal tarkított gyepterületekkel, erdőfoltokkal szabdalt táj jellemző.
Gyomaendrőd döntően mezőgazdasági település, adottságai lévén azonban jelentős szerepet
kell a jövőben elfoglaljon a település életében a természetvédelmi célú területhasznosítás is. A
mezőgazdasági területek kiterjedésének csökkenésével a jövőben sem kell számolni, azonban a
táji adottságok jobb kihasználása végett a mezőgazdasági szerkezet átalakulása és a művelési
ágak változása (gyepterületek növelése) várható.
A település külterületének nagy részét kitevő mezőgazdasági területek fejlesztése során az
alábbi szempontokat javasolt érvényesíteni:
•
•

•

A mezőgazdasági területeken belül a termelési hagyományokhoz igazodó, a táji,
természeti értékek védelmét biztosító differenciált övezeti rendszert kell kialakítani.
A differenciált övezeti rendszer célja a tájhasználati hagyományokra épülő olyan
differenciált szabályozási előírások megfogalmazása, mely:
• biztosítja a természetvédelmi szempontból értékes mezőgazdasági területek
védelmét, valamint
• lehetővé teszi a térségben a tanyagazdaságok kialakítását.
A mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények, épületek elhelyezésére
olyan szabályozási előírások megfogalmazása szükséges, mely gazdaságilag célszerű
birtokméretek kialakulását ösztönzi, megakadályozza a földrészletek túlzott
elaprózódását, ill. a külterületi földterületek túlzott beépülését, továbbá tájba illő, a táji
hagyományokat tükröző épületek kialakítását ösztönzi.

Gyomaendrőd közigazgatási területén az erdők területi részaránya alacsony. Az erdőterületek
fejlesztése során az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni:

• Az erdőterületek kondicionáló, klímajavító és kedvező tájképi szerepe miatt a tájrendezés
kiemelt feladata a meglévő erdők, erdősávok megőrzése, valamint új erdők létesítése.
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• Az erdőfejlesztéssel érintett területek kijelölésekor figyelembe kell venni a talaj
adottságokat. Új erdők telepítése elsősorban – a Békés Megyei Területrendezési Tervvel
összhangban – a településtől északi irányba, ill. az ártéri területeken javasolt. Ezenkívül
kisebb erdősítésre a dűlőutak mentén, tanyák, majorok, ipari üzemek környezetében nyílik
lehetőség.

• A táj karakteresebbé tétele végett törekedni kell a honos fafajokkal történő erdőfelújításra,
ill. erdőtelepítésre.
A település egyedi tájkarakterét meghatározó vízgazdálkodási területek, folyók, holtágak
kiemelt védelmét kell biztosítani. Az üdülőterületek környezetében pedig a holtágak vízfelületeihez való hozzájutást kell valósítani.
Gyomaendrőd térségében számos természeti, táji érték található, melyek megőrzése az élővilág védelme, a biológiai sokféleség fokozása, a kultúrtörténeti értékek megóvása, valamint a
kedvező tájképi megjelenés fenntartása miatt kiemelt feladat.
Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból megoldandó feladatok:

• Biztosítani kell a táji, természeti értékek
• a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területe,
• védett természeti terület védőövezete,
• a kiemelten fontos Érzékeny Természeti Területek,
• a Natura 2000 területek (ökológiai hálózat),
• az ökológiai folyosó, valamint
• a természetvédelmi törvény erejénél fogva védett természeti emlékek, a
kunhalmok

• a helyi jelentőségű természetvédelmi területek,
• az egyedi tájértékek
védelmét.

• Gyomaendrőd táji, természeti értékeinek hatékony védelme szigorúbb szabályozási
előírásokat tartalmazó övezetbe sorolással segíthető elő.

2.5.2 Belterületi zöldfelületek fejlesztése
Gyomaendrőd közhasználatú zöldfelülettel jól ellátott, bár eloszlására jellemző, hogy a legtöbb zöldfelület a településközpontok körül alakult ki. A kevés közhasználatú zöldfelület
mennyiségét ellensúlyozza egyrészt a korlátozottan közhasználatú zöldfelületek viszonylag
nagy területe (temető, sportpálya, fürdő stb.), másrészt a holtágak belterületi, ill. HármasKörös belterülethez közeli elhelyezkedése, ill. az a tény, hogy a fiatalabb településrészen lévő
magántelkek nagysága is lehetőséget biztosít az aktív vagy passzív pihenésre. A zöldfelületre
vonatkozó vizsgálataink alapján megállapítható, hogy Gyomaendrőd zöldfelületei kis mértékben mennyiségi és minőségi fejlesztésre szorulnak.
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Gyomaendrőd területén – mind az endrődi mind pedig a gyomai részen – vannak régi, jelentős mértékben elhanyagolt temetők (Endrőd ÉK-i széle, Kisréti református temető). Javasolt a
temetők területének pontos lehatárolása – esetleg területi csökkentés – , a temetők rendbetétele, bekerítése és a folyamatos gondozás biztosítása.
A meglévő szép egységes fasorok mellett javasolt a településszerkezeti szempontból fontos
utcák további egységes fásítása, mely nagymértékben hozzájárulna az egységes településkép
kialakulásához.
A fürdő területén a tervezett szolgáltatás bővítés és beruházások során a meglévő faállomány
és park védelmét kiemelten kell kezelni és már a tervezésnél szem előtt kell tartani.

2.5.3 Közlekedésfejlesztés
Általános rész
A település közlekedésfejlesztési koncepciójának célja összefoglaló javaslatot adni a településrendezési terv készítéséhez a közlekedés teljes vertikumára vonatkozóan.
A település lakosszámának és a közlekedési infrastruktúra jelenlegi és tervezett állapotának
ismeretében Gyomaendrőd a „C” tervezési települési osztályba tartozik.
A város rendelkezik úthálózat-fejlesztési koncepcióval (2003. évi). Mivel a koncepció nem
teljes körű, ezért a korábbi koncepció és a most tárgyalt fejlesztési célok együtt kezelendők. A
2003-ban készített úthálózat-fejlesztési koncepció a rendezési tervvel párhuzamosan felülvizsgálandó.
Az országos úthálózat vonatkozásában meghatározó a Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének 2006-ban elkészült felülvizsgálata.
Kiemelten kezelendő a város kerékpárúthálózat-fejlesztési koncepciója (2006. évi) és az ipari
park stratégiai fejlesztési terve (2008. évi).
Az előtervek tárgyalták a forgalom előrebecslését, a hálózatfejlesztési változatokat, ezért külön
forgalmi tervezés nem készül.
A közúti közlekedés
Közúti kapcsolatok
A város az országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs. Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
46-os sz. főút (Törökszentmiklós – Mezőberény)
Jelentősége és forgalma fokozatosan növekszik, ezért a jelenlegi megmaradó nyomvonal fejlesztése elsődleges, a várost D-ről elkerülő szakasz megépítése pedig a regionális fejlesztés
prioritási sorrendjében a 4. Az elkerülő szakaszhoz tartozik a Hármas-Körösön átvezető térségi jelentőségű közúti híd megépítése. Az elkerülő út építésének előrehozatala a város elemi
érdeke, mert az ipari park fejlesztésének ez fontos infrastrukturális eleme. Megfontolandó az a
lehetőség, hogy az elkerülő szakasz Dévaványa felé is folytatható legyen, itt is új híd építésével.
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443. sz. főút (Gyomaendrőd – Szarvas)
Távlati szerepköre lényegesen nem változik, jelentősége viszont növekszik. Fejlesztési cél: a
főúti kategóriának megfelelő szintű korszerűsítés.
4231. sz. mellékút (Gyomaendrőd – Dévaványa)
A mellékút szerepköre hosszú távon változatlan, minőségi fejlesztése szükséges.
4232. sz. mellékút (Gyomaendrőd – Körösladány)
A térségi jelentőségű mellékút minőségi fejlesztése szükséges.
4642. sz. mellékút (Gyomaendrőd – Kondoros)
A térségi jelentőségű mellékút minőségi fejlesztése szükséges.
Belterületi úthálózat

• A 46-os sz. főút belterületi szakaszának (Fő út – Bajcsy-Zsilinszky út) teljes hosszban
történő keresztmetszeti felülvizsgálata célszerű a gyalogos-, kerékpáros- és a közúti közlekedés összhangjának figyelembevételével. Az átmenő forgalom feltételei a vasúti aluljáró
építésével és a Hármas-Körös hídjának korszerűsítésével – teljes felújítás és átépítés – javíthatóak.
A 46-os sz. út városi elkerülő szakaszának megépítésével a teherforgalom korlátozása és a
forgalmi rend felülvizsgálata a szolgáltatási szint emelését kell, hogy biztosítsa.

• A belterületi mellékúthálózatnál az országos közutak vonatkozásában a minőségi szint
emelése a cél.

• A belterületi önkormányzati utak esetében az úthálózat-fejlesztési koncepció az irányadó.
Ezek közül is kiemelkedik az Ipartelepi út teljes kiépítése, mely az ipari park feltárásán túl
a város közlekedésszerkezetében is fontos szerepet tölt be, mivel kapcsolatot létesít a
majdani 46-os főút elkerülő szakaszával. A vasúti aluljáró építéséhez kapcsolódó „terelő
útvonal” kijelölésénél és kiépítésénél szem előtt kell tartani azt a lehetőséget, hogy ezzel az
ipari park megközelítésére egy „részleges elkerülő” nyomvonal alakuljon ki.
Kiemelt feladatként kezelendő a Szabadság tér és környéke, a Hősök tere és környéke
revitalizációja, valamint a vasútállomás előtti tér rendezése.
A turizmus és sporthorgászat fejlesztését, a szabadidő kultúráltabb és magasabb szintű eltöltését célozza a közúthálózat fejlesztése az üdülőövezetekben.
Közúti csomópontok
A Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződésének korszerűsítését (az elkerülő út építésétől
függetlenül is) megvalósíthatósági tanulmánnyal célszerű alátámasztani.
A 46-os főút elkerülő szakaszán létesítendő közúti csomópontoknak minden irányú kapcsolatot biztosítaniuk kell.
Autóbusz-közlekedés
A közúti személyszállítási közszolgáltatás az állam és az önkormányzat feladata. A szolgáltatás
mennyiségét és színvonalát az ellátásért felelős közigazgatás határozza meg.
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A szolgáltatásnak biztosítania kell:
- az iskolába és munkába járás,
- az egészségügyi és a szociális ellátás,
- a kulturális és a sportcélú,
- a települések egymás közötti
- és a más tömegközlekedéssel való kapcsolat
személyszállítási igényeinek kielégítését.
Biztosítani kell az akadály- és balesetmentes közlekedés feltételeit az autóbuszöblök, a járdák,
a forgalomtechnikai jelzések, stb. vonatkozásában is.
Alapvető cél a közösségi közlekedésben résztvevők arányának növelése.
Kerékpáros-közlekedés
Az alföldi településekre jellemző magas kerékpáros-arány hosszú távon is irányadó.
A kerékpáros-forgalom leválasztása a közúti forgalomtól kiemelten fontos közlekedésbiztonsági kérdés. Fejlesztési cél a meglévő és a tervezett kerékpárutak hálózattá fejlesztése.
A belterület vonatkozásában a kerékpárút-hálózat fejlesztési terve (2006) szerint kell eljárni,
míg a külterület vonatkozásában a 46-os sz. főút és a 443-as sz. főút melletti térségi jelentőségű kerékpárút, a Gyomaendrőd – Dévaványa közút melletti és a Hármas-Körös gátján vezetett kerékpárút (a teljes közigazgatási területen) alkotják a hálózat elemeit.
A 46-os sz. főút elkerülő szakaszának megépítése nem kérdőjelezi meg a hálózatfejlesztés
szükségességét.
A kerékpáros forgalombiztonsági felülvizsgálat (2000. évi) alapján az országos közutak megyei
szakaszain belül a 10 legveszélyesebb helyszín között Gyomaendrőd két helyszínnel szerepel.
Ennek tükrében fejlesztendő a kerékpárút-hálózat.
Gyalogosközlekedés
A közlekedési módok közül prioritást élvez a gyalogosközlekedés.
A közlekedésbiztonság megköveteli, hogy az önkormányzat biztosítsa a városi szintű gyalogosközlekedés feltételeit, ezért minden beépített területen a kétoldali járda kiépítése szükséges,
kivéve, ha ez elháríthatatlan okból nem lehetséges. A városközponti és a turisztikai fejlesztési
(Fűzfás-zug, Liget-fürdő) területeken vizsgálni kell annak lehetőségét is, hogy ki lehet-e alakítani kizárólagos gyalogos zónákat.
A járdaépítésnél a közutak osztályba sorolásának megfelelő sorrend követendő (értsd: először
a főutak mellett).
Parkolás
A hivatás- és szabadidős forgalom parkolási mérlege a főúthálózat mellett egyértelműen negatív. A közterületi parkolók építése korlátozott, és csak egyedi vizsgálat alapján engedélyezhető.
A parkolóhely biztosításának eszközei:
-

Az új vállalkozásokhoz rendelt parkolószám 100 %-os kiépítési kötelezettsége elsősorban
magánterületen
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A közösségi közlekedés feltételeinek javítása
A kerékpáros-közlekedés feltételeinek biztosítása
A forgalmi rend felülvizsgálata
Az úthálózat teljes kiépítése
Az áruszállítás időbeni korlátozása
A tehergépjárművek telephelyen történő elhelyezése
Az utcakeresztmetszet „átrendezése”
Vasúti közlekedés

Városszerkezeti szempontból meghatározó a vasúti közlekedés IV. páneurópai korridor 120.
sz. vasúti fővonala. Korszerűsítése, átépítése folyamatban van, ennek megfelelően a vasúti
átjárók, biztonsági berendezések, rálátási háromszögek, stb. megfelelnek majd a 160 km/ó
sebességnek.
A teherszállítás vonatkozásában jelentősebb felfutást az ipari park esetleges ilyen irányú igénye
eredményezhet, melyhez a vasúti terület adott. El kell érni a Gyomaendrőd-Békéscsaba szakasz építése keretében az ipari park bekapcsolását iparvágány kiépítésével. A közúti – vasúti
teherszállítás kapcsolatát a konkrét ipari parki fejlesztéshez rendelt célirányos vizsgálat tárhatja
fel. A kapcsolathoz elengedhetetlen a már említett Ipartelepi út teljes kiépítése.
A folyamatban lévő vasúti fejlesztések után további fejlesztés hosszú távon nincs prognosztizálva.
A Budapest – Lökösháza vasúti fővonalhoz csatlakozik Gyomaendrődnél a Vésztő – Szeghalom – Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. Az országos vasútleépítési tendenciával ellentétben
keresni kell azokat az erősségeket, melyek a Körösnagyharsány – Vésztő vasútvonal ismételt
forgalomba helyezését eredményezhetik, és a megszüntetéssel szemben a Románia felé való
kapcsolatépítést helyezik előtérbe.
Vízi közlekedés
A városnak kiváló adottságai vannak, miután a Hármas-Körös II. osztályú vízi út.
A teherhajózás gyakorlatilag csak a vízügyi feladatokra korlátozódik a kisebb (400 t) uszályokig bezárólag.
A teherhajózás gazdasági célú bevezetése csak (az egyéb feltételek mellett) a csongrádi vízlépcsővel és a Duna – Tisza-csatornával együtt képzelhető el. Ezért elérhető távlatban a sport- és
szabadidős programokhoz kapcsolt fejlesztések a fontosabbak. Ennek érdekében a HármasKörösön kikötői bázis építése szükséges.

2.5.4 Közműfejlesztés
Árvízvédelem, vízrendezés
Az árvízvédelmi töltések mentett oldalán, egyes rövid töltésszakaszokon területigényes töltés
magasítással fejlesztési, megerősítési munkák szükségesek. A terület igény pontos meghatározására tervek jelenleg nem állnak rendelkezésre. A megvalósítás üteme a pénzügyi forrásoktól
függ. A töltésmagasításokkal együtt járó töltésszélesítéshez a területet biztosítani kell.
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A bel és külterületek csapadék, belvíz elvezető csatornáit a szükségleteknek megfelelően fejleszteni kell, a meglévő elvezető csatornahálózat fenntartását és jogi helyzetét (engedélyek,
üzemelés) rendezni kell.
Gyomaendrőd város belvíz elvezetési tervezete szerint a tervezett fejlesztések megvalósítását
kell biztosítani.
A csapadékvíz elvezető rendszer elválasztó rendszerű maradjon.
A holtágak többcélú használatát kívánatos összehangolni a vízügyi, természet- és környezetvédelmi érdekekkel, valamint biztosítani szükséges a feltöltés és leürítés feltételeit, illetve holtágaknál rehabilitációjukat.
Rendszeresen belvízjárta terület övezete:
Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési tanulmányokban meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. A rendelkezésre álló Dr Pálfai
Imre Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe nem megfelelő a rendszeresen belvízjárta terület övezet meghatározásához és az ezzel kapcsolatos építési korlátozások, esetleges tilalmak meghatározásához.
A rendszeresen belvízjárta területeket a domborzati térképek és helyi megfigyelések alapján
további tervművelettel kell meghatározni, és a rendszeresen belvízjárta területekre építési tilalmat kell elrendelni, vagy a belvízmentesítés műszaki megoldásait kidolgozni, megvalósítani
és az építést megengedni.
Hullámtér és nyílt ártér övezete:
A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
A Holtágakat a „Holtág rehabilitációs irányelvek” betartása mellett a gazdasági és jóléti funkciókat összehangolva a vízgazdálkodási szerepkörrel lehet fejleszteni a vízminőség romlást
megelőzve, a vízminőségüket megtartva, javítva.
A holtágak vízfrissítésére, vízpótlására a Hármas-Körösből lehetséges és indokolt vizet biztosítani.
A holtágak a környező területek csapadékvizeinek befogadói és záportározói is, ezért a vízszint szabályozását meg kell oldani.
Fakadóvizes területek a Hármas-Körös védtöltéseinek mentén vannak.
A jelenleg ismert fakadóvizes területet a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatai alapján a tervekben meg kell határozni. Ezeken a területeken építési tilalom elrendelése szükséges.
A szivárgó és fakadó vízzel veszélyeztetett területeken a mezőgazdasági hasznosítás kizárólag
a tulajdonos (használó) saját felelősségére történhet. A területen építési tilalom elrendelése
szükséges.
Hasznosítás kizárólag a tulajdonos (használó) saját felelősségére történhet.
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Vízellátás
A lakott területeken vízhálózat fejlesztést az új utcanyitásoknál és új beépítési területeken el
kell végezni.
A Holtágak üdülőinek vezetékes ivóvízzel történő ellátási igényt meg kell vizsgálni, és előnyben kell részesíteni a várhatóan nem ivóvíz minőségű egyedi kutas vízellátással szemben.
Amennyiben a vezetékes ivóvízellátás nem kivitelezhető (bár a vezetékes ivóvíz átvezetésre
került a folyó jobb partjára is), akkor az egyedi kutas vízellátás megengedett, vízminőségtől
függően nem ivóvíz használatra, vagy esetlegesen ivóvízhasználatra is.
A vízminőséggel kapcsolatos 201/2001. (X.25) Korm. rendelet szerint vízminőség javítás
2009 december 25-ig teljesítendő. A vízminőség javítást a Regionális vízműnél célszerű megoldani.
Szennyvízelvezetés
A lakott területeken a szennyvíz törzshálózat fejlesztést az új utcanyitásoknál és új beépítési
területeken el kell végezni.
Állattartó telepeken keletkező hígtrágyák elhelyezése mechanikai előtisztítás után a mezőgazdasági és vízgazdálkodási érdekek figyelembe vétele mellett talajra történő kihelyezéssel történhet.
Földgáz ellátás
A lakott területeken a földgáz elosztóhálózat fejlesztést az új utcanyitásoknál és új beépítési
területeken el kell végezni.
Villamosenergia ellátás:
Gyomaendrőd Város villamosenergia ellátását az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRT. és a
DÉMÁSZ ZRT. biztosítja. A várost ellátó hálózatok 20kV feszültségű szabadvezeték kiépítésűek. Mezőtúr és Szarvas alállomás a táppont. A DÉMÁSZ hálózat a Békés alállomástól csatlakozik.
Korábbi, a várost érintő energiaellátási tanulmány a külterületen 120/20 kV-os alállomást
irányozott elő a Békéscsaba-Szarvas 120 kV-os vezetékről leágazással. Az Áramszolgáltató
fejlesztési elképzeléseiben ennek szükségessége nagytávlatban sem szerepel.
A belterületet érintő fejlesztések a meglévő 20kV-os vezetékről biztosíthatók. Jelentősebb
teljesítmény igény esetén a belterületi 20 kV-os vezetékeken keresztmetszet növelés kell végrehajtani. Egyes hálózat szakaszokon a transzformátor sűrítés ad megoldást.
A városközponti részek hálózatainak átépítését földkábelre fokozatosan növelni kell.
Külterületen a holtágak mentén kialakított üdülő övezetekben, ahol még nem készült el, a
teljeskörű villamosítását meg kell oldani. Mindez 20 kV-os hálózat és oszloptranszformátor
építéssel megvalósítható.
Fejlesztéseket az Áramszolgáltató csak tényleges igény alapján végez el a hálózaton.
A fogyasztók ellátása a transzformátoroktól kiinduló utcai kisfeszültségű hálózaton történik.
A kisfeszültségű hálózat szabadvezeték, tartószerkezete vb. oszlop és betongyámos faoszlop.
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A lakótelepi és városközponti részen a kisfeszültségű hálózat földkábellel van kiépítve. A kábelhálózat több transzformátor körzetet összekötő nyitott ívekből áll, biztosítva a könnyebb
terhelés átcsoportosítást. Az Áramszolgáltatói irányelvek szerint az új fogyasztói rákötéseket
földkábellel készítik.

2.5.5 Környezetvédelmi szempontok
A településrendezési tervhez és a fejlesztési koncepció kialakításához kapcsolódóan vizsgáltuk
az alapállapot környezeti hatásait és meghatároztuk a fejlesztésekkel összefüggő lényeges környezeti szempontokat a 2/2005.(I.11.)Korm rendelet szerinti környezeti vizsgálat keretében.
A településrendezés során a kedvező állapotok megőrzése, a környezet minőségének megóvása és javítása fontos feladat. Kiemelten fontos környezetvédelmi céloknak az alábbiakat
tekintettük:

• A hulladékok kezelésének továbbfejlesztése, a település és a régió jóváhagyott Hulladékgazdálkodási Tervével összhangban.

• A település Környezetvédelmi Programjában elfogadott intézkedések megvalósításának támogatása.

• Gazdasági fejlesztések lehetőségének biztosítása, a lakóterületek védelme mellett.
• Lakóterület és üdülőterület bővítése, a környezeti szempontok figyelembe vétele
mellett.

• Közlekedési hálózat fejlesztése, a környezeti szempontok figyelembe vétele mellett.
• A védett és a védelemre tervezett természeti területek védelme.
LEVEGŐVÉDELMI SZEMPONTOK ÉS JAVASLATOK:
A fejlesztési koncepciónál az állattartó telepek megmaradásával és további működésével, a
regionális hulladéklerakó igénybevételének fokozódásával számoltunk. Távlatilag a 46. sz. főút
déli elkerülő szakasza van tervezve, mely a belterületi forgalmat mind a tehergépkocsi, mind a
személygépkocsi esetében csökkenti. Fontos a kapcsolódó mellékúthálózatok fejlesztése azon
szempont figyelembe vételével, hogy a hulladéklerakó a Gyomaendrődön kívüli használók
számára a település belterületét elkerülő módon megoldható legyen. A nagysebességű vasúti
pálya kiépítése a levegőszennyezettségre nem gyakorol hatást.
Védőtávolságok:
A levegő védelmével kapcsolatos 21/2001.(II.14.)Korm. rendelet szerint védőtávolság megállapítása szükséges a rendeletben felsorolt, légszennyező hatású új létesítményekre (pl. állattartó telepek, kommunális hulladéklerakó, stb.).
- állattartó telepek (egyedileg mérlegelni)

200 – 500 m

- regionális hulladéklerakó

500 m

- szennyvíztelep

300 m

- üzemanyagtöltő állomás
A környezeti levegőminőség tekintetében a legfontosabb, javasolt intézkedések:

50 m
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• Szilárd tüzelés esetén: a korszerű tüzelőberendezések alkalmazása, és a szomszédos
épületek átlagos gerincmagasságát legalább 0,5 méterrel meghaladó, tüzeléstechnikailag méretezett kémények létesítése. Új épületek használatbavételi eljárásainál javasolt
megkövetelni a tüzelőberendezések minőségi bizonylatát a QTH = 140 kW névleges
hőterhelés alatti tüzelőberendezéseknél. Az ilyen tüzelőberendezések körében a
21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a település jegyzőjének biztosít levegővédelmi hatáskört. A QTH= 140 kW névleges hőterhelés fölötti tüzelőberendezések létesítésekor a
környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

• Belterületen fásítás, külterületi közlekedési és dűlőutak mentén a fasorok helyreállítása,
újak telepítése szintén javasolt. A környezeti levegő minőségének javítása és az Alföldön jellemző porterhelés csökkentése érdekében is fontos az út menti fasorok, a
mezőgazdasági területet tagoló erdősávok, erdőfoltok megóvása, helyreállítása. A belterület mezőgazdasági területeknél, a temető mellett kb. 30 méteres sávban erdősítés
javasolt.

• A külterületi majorok, állattartó telepek körül védőerdő-sáv kialakítása, ill. a meglevők
megtartása javasolt.
ZAJVÉDELMI SZEMPONTOK ÉS JAVASLATOK:

• A fejlesztési terv hosszútávon a 46 sz. főút települést elkerülő szakaszának kiépítésével
számol. Ez a teherforgalmat kb. 80%-al, a személygépkocsik forgalmát kb. 60%-kal
csökkenti. Így várható a határérték teljesülése a lakóterületeknél.

• A nagysebességű vasúti pálya kiépítésére vonatkozóan zajterhelési adat jelenleg nem
ismert, de az engedélyes eljárás során vizsgálni kell a várható zajterhelést. Kritikus szakaszok az Ady E. utca eleje, Pásztor J. u, Vásártéri lakótelep és a Katona J u, Rózsa F.
u. legközelebbi lakóházai.

• Lakóterületen működő ipari telephelyek (cipőüzem, műanyag üzem, stb.) számára alternatívát kell biztosítani, hogy a tevékenység növekedése esetén az Ipari Parkba vagy
más gazdasági területre helyezhessék át a vállalkozásukat. Ezzel együtt javasolt korlátozni a kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken az ipari, szolgáltató tevékenységet.
HULLADÉKKEZELÉSI JAVASLATOK

• A szelektív hulladékgyűjtő szigetek tekintetében az alaphálózat kiépült, jelenleg számbeli fejlesztés nem látszik indokoltnak. A hulladékudvar a két településrész között helyezkedik el, mindkét irányból kb. azonos ráhordási távolsággal megközelíthető.

• A regionális hulladéklerakó 500 méteres védőövezetén belül maradt még állandó lakás
céljára használt tanyaépület, ezek kiváltása már rövidtávon is szükséges, hogy a védőövezet funkcióját elláthassa.

• A komposztáló rendszer jelenleg csak szakaszosan üzemeltethető, az érett komposzt
elvétele és hasznosítása eddig nem történt meg. A komposztkezelés technikai feltételeit javasolt felülvizsgálni, és szükség esetén továbbfejleszteni.

• A depónia növekedésével párhuzamosan, már rövidtávon időszerű a biogáz-kezelő és
–hasznosító rendszer kiépítése.
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VÍZVÉDELMI JAVASLATOK:

• A település Környezetvédelmi programjával összhangban, a várost övező települési központokban (Nagylapos, Öregszőlő), az üdülőterületeken és az új lakóterületi
fejlesztéseknél szükséges a szennyvízkezelést megoldani.

• A vizeket szennyező források megszüntetése: elsősorban a tanyás lakóházaknál alkalmazott nem megfelelő gyűjtő- és szikkasztó aknák kiváltása, a kockázatos anyagok kezelésénél, tárolásánál műszaki védelem alkalmazása. Vízzáró gyűjtőaknák alkalmazása a gazdaságosan nem csatornázható tanyás területeken.

• Az elkészült tervek alapján a részben feliszapolódott holtágak rehabiltációja, csapadékvíz befogadási kapacitásának növelése és vízminőségük javítása, a vízfrissítés
biztosítása. A holtágak partjainál körben a kezelősáv biztosítása, a szennyező források felmérése, megszüntetése.

……
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Átfogó cél
Gyomaendrőd települési versenyképességének megteremtése, népesség megtartó képességének erősítése a gazdasági szerkezet átalakításával, az egységes
települési arculat - városkép, életminőség - kialakításával, fenntartásával, a természeti környezet értékei megőrzése mellett azok jobb kihasználásával, továbbá a kulturális értékek fejlesztésével, a város lakóiban a helyi identitás, a lokálpatriotizmus erősítése
Tematikus célok
Gazdasági szerkezet megújítása mind a mezőgazdaság mind
az ipar mind a szolgáltatások területén

Településfejlesztési szerepkör, az önkormányzati munka
átalakítása kistérségi kapcsolatok és szerepkör erősítésével,
idegenforgalmi marketing munka erősítése.

A város népességmegtartó erejének növelése a környezeti
állapot javításával, az életminőség színvonalának javításával,
infrastruktúrafejlesztéssel

Fejlesztési prioritások

Gazdasági fejlesztés

Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése

Városrendezés – az épített
és táji környezet védelme,
zöldterület fejlesztése

A kommunális ellátottság
javítása és a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése

Az emberi erőforrás tudás
és készségszint fejlesztése,
szociális és egészségügyi
rendszer erősítése

Települési imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása

Városrendezési célok
Hagyományos Endrődi városrész
A hagyományos lakókörnyezet fejlesztése mellett a
városrész alközponti szerepének erősítése a biztonságos közlekedés kialakításával.

Külterület északi része
Az extenzív növénytermesztés preferálása a természeti értékek megőrzése mellett. A meglevő holtágrendszer adottságait kihasználva, üdülőterületi
fejlesztés a természetvédelemmel összhangban.

A két település összekapcsolásával kialakult
átmeneti településrész
A terület olyan fejlesztése, amely ezt a településrészt
a városi szövet szerves részévé teszi. A beépítetlen
területek a turizmusfejlesztés és a gazdaságfejlesztés
stratégiai területei.

Nagylapos
A lakókörnyezet minőségi fejlesztésével az elnéptelenedés megakadályozása.

Hagyományos Gyomai városrész
A lakókörnyezet minőségi fejlesztése, a településközpont szerepkör erősítése. E mellett a turisztikai
vonzerő javítása, elsősorban a fürdő és a környezetének fejlesztésével

Külterület déli része
Az intenzív növénytermesztés feltételrendszerének
javítása (öntözés, megújuló energiák hasznosítása),
tanyacsoportokban a vidékfejlesztés keretein belül a
lakó és a mezőgazdasági funkció harmonikus
együttélésének biztosítása.
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A FEJLESZTÉSI IRÁNYOK VÁROSRÉSZI MEGHATÁROZÁSA

A település igazgatási területét kialakulásának és szerkezetének függvényében logikusan lehet
felosztani településszerkezeti egységekre.
Mint azt a fejlesztési koncepció örökségvédelmi hatástanulmánya is jól mutatja, a település
élete – két önálló településként és napjaink egyesített településeként egyaránt – mindig is öszszefonódott a Hármas-Körös alakulásával. A holtágakat tekintve nincs még egy olyan magyarországi település, ahol ennyi lenne azok száma. Jelenleg ez az adottság csak igen kis részben és jórészt az egyéni telektulajdonosok számára kihasználható lehetőség; a város nem élt
eddig azzal, hogy ezt közvetlenül és közvetve a város lakossága számára kihasználhatóvá tegye. (A javasolt fejlesztések jelentős része is ezt célozza.)
Ahogy már szóltunk róla, a város a Hármas-Körössel szerves egységet alkot, így az egyes településszerkezeti egységek lehatárolását is a folyó „alakította ki”.
Magát a jelenlegi igazgatási területet a folyó K-NY-i irányban szeli át, így a területet a folyó
jobb- és bal partjára, azaz az igazgatási terület északi ill. déli részére osztja szét. Ez egyúttal a
külterület kettéosztása is, hiszen a két terület jellege is eltérő.
A város közigazgatási területét az alábbi településszerkezeti egységekre osztottuk fel annak
elfogadásával, hogy a jelenlegi belterület nem szükséges növelni, az új fejlesztésekhez kellő
nagyságú beépítetlen területtel rendelkezik a város akár lakó, akár intézményi, akár gazdasági
célú felhasználásra:
Külterület: (1. ábra)
1. Külterület északi része (2. ábra)
2. Külterület déli része (3. ábra)
Belterület: (4. ábra)
1. Nagylapos (5. ábra)
2. Hagyományosan endrődi városrész (6. ábra)
3. A két település összekapcsolásával kialakult átmeneti településrész (7. ábra)
4. Hagyományosan gyomai városrész (8. ábra)
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1.ábra
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5.ábra
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8.ábra
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3.1 Külterületi városrészek
Ebbe a kategóriába tartoznak a külterület besorolású részek, illetve a perifériális elhelyezkedésű belterület besorolású részek.

3.1.1 A külterületi határ északi része (Hármas-Körös jobb partja)
A területet délen a Hármas-Körös, nyugaton Mezőtúr igazgatási területe, északon Túrkeve
igazgatási területe, keleten Dévaványa, és Körösladány igazgatási területe határolja. A területrész Gyomaendrőd igazgatási területének azon része, ahol a táji- természeti értékek túlnyomó
többsége található. Jellemzőek a természetközeli területek, bár itt is jelen van a kultúrtáj szántóföldi művelés formájában. A területen, igaz, hogy viszonylag kis részen, de a Körösladányi
Öntözőtelep működtetése esetén adott az öntözési lehetőség.
A területrész meghatározó elemei a Hármas-Körös jobb parti holtág-rendszere, mely jelenleg
hét levágott kanyarulatból áll.
Cél ismertetése:
A mezőgazdasági művelésen belül az extenzív növénytermesztés preferálása, a természeti értékek megőrzése. A meglevő holtág-rendszer adottságainak kihasználása kettős hasznosítási
lehetőséggel: a belterülettől keletre eső holtágaknál elsősorban a mezőgazdasági hasznosítás és
a horgászati lehetőség kiaknázása marad meg ill. erősödik, a belterülettől nyugatra eső holtágak, amelyek szinte kapcsolódnak a belterülethez még akkor is, ha a folyó ellentétes oldalán
helyezkednek el, az intenzív és a közösség számára is hozzáférhető üdülőterületi fejlesztés
jelenik meg célként.
Funkcióbővítés és akcióterületei:
A tervezett fejlesztések legfontosabb akcióterülete a holtág-rendszerre ráépült üdülőterület. A
legfontosabb feladat az infrastruktúra-hálózatok kiépítése – a meglevő elektromos hálózatok
mellé fokozatosan ki kell építeni a közüzemi vízellátást a szennyvízelvezetéssel együtt, a csapadékvíz elvezetésének rendszerét, a burkolt utak hálózatát a meglevő rendszerekhez kapcsolva – .
Fontos feladat azon lehetőség megteremtése, hogy a vízhez „valamennyi ember”, azaz a közösség is hozzáférjen, és ez ne csak a vízparti telkek
tulajdonosai számára legyen ez adottság.
A vízisportok fejleszthetősége érdekében
kikötőt kell létesíteni a Hármas-Körösön,
továbbá
meg
kell
építeni
az
üdülőterületet és a kikötőt
összekötő
utat
vagy utakat.
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3.1.2 A külterületi határ déli része (Hármas-Körös bal partja)
A területet északon a Hármas-Körös, keleten Mezőberény, Csárdaszállás délen Örménykút és
Hunya, nyugaton Szarvas és Mezőtúr igazgatási területe határolja. A holtágak közül hat esik
erre az oldalra, ezekből négy a belterület része. A településrész a város határának azon része,
melynek mezőgazdasági területeit a szántóföldi művelés uralja. A védett természeti értékek
száma az északi oldalhoz képest elhanyagolhatóan csekély.
A településrész meghatározó része az Öregszőlők területe, amely Endrőd hagyományos szőlőse volt, ma viszont részben intézményi funkciókkal is rendelkező tanyacsoportosulás.
Cél ismertetése:
A mezőgazdasági művelésen belül az intenzív növénytermesztés feltételeit kell megteremteni.
Ennek egyik feltétele a jelenleg minimálisra kiterjedő öntözési lehetőséggel ellátott területek
kiterjedésének jelentős mértékű növelése. A mezőgazdaság fejlesztésével párhuzamosan a
tanyacsoportok esetében cél ezek jobb kiszolgálása, a lakó és a mezőgazdasági funkció további egymásmellett-élése feltételeinek biztosítása, továbbá ez a határrész adhat helyet a megújuló
energiatermelés (pl. szélenergia) létesítményeinek.
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Funkcióbővítés és akcióterületei:
A Fűzfászugi-Holtág folyamatos élővíz utánpótlásának biztosításával, a vizet a volt ENCI
telephelyét keletről határoló úton kivezetve a településrész vasúttól nyugatra eső területének
csaknem 50%-a öntözhetővé válik. (Ez a már napjainkban is zajló klímaváltozás mellett döntő
fontosságú.)1
A településrészen belül szinte önálló egységet képez a már említett Öregszőlő területe. A területrészen belül mezőgazdasági termelés és a lakóterületi felhasználás „harmonikus együttélése”
feltételrendszerének kidolgozása és megteremtése elsődleges. E mellett a terület belső infrastruktúra-hálózatának fejlesztése– a meglevő elektromos hálózatok mellé fokozatosan ki kell
építeni a közüzemi vízellátást a szennyvízelvezetéssel együtt, a csapadékvíz
elvezetésének rendszerét, a burkolt utak hálózatát a meglevő rendszerekhez
kapcsolva – alapvető feltétele annak, hogy a területrész továbbéljen.
E mellett a közösségi funkciók erősítése érdekében
bővíteni kell az intézményi ellátórendszert (óvoda
fejlesztése, fejlődést vonzó – pl. idősek
otthona,
többfunkciós
létesítmény – intézmény
letelepítése).

Kiemelt feladat a központi belterület mindenkori eléréséhez megfelelő színvonalú tömegközlekedés biztosítása.

3.1.3 Nagylapos
A településrész valamikor önálló település volt, amely a központi belterülettől északnyugatra,
a 46-os főközlekedési út mentén helyezkedik el. A településrésznek önálló vasútállomása van,
bár ez a személyszállítás tekintetében ma már
eléggé kihasználatlan. A településrész
gyakorlatilag falusias lakóterület, a főúthoz
kapcsolódó
minimális
közösségi
funkcióval (Birka-csárda, kisüzlet).

1

Forrás: Dr. Goda Péter – Békés-Planum Kft
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Cél ismertetése:
Legfontosabb feladat a lakókörnyezet minőségi fejlesztése, ami megakadályozza a terület elnéptelenedését.
Funkcióbővítés és akcióterületei:
El kell érni, hogy a Budapest-Lökösháza nemzetközi vasútvonal fejlesztésből adódó következmények ne érintsék hátrányosan a településrészt, továbbá a vasútállomás mint épített érték,
is megtartható legyen. Kiemelt feladat az infrastruktúra-hálózat fejlesztése, a közösségi funkciók erősítése (közpark fejlesztése, játszóeszközök korszerűsítése). A központi belterület mindenkori eléréséhez megfelelő színvonalú tömegközlekedést biztosítani kell.

3.2 Hagyományos endrődi városrész
A városrész gyakorlatilag hagyományosan Endrődöt jelenti. A területet északonészaknyugaton a Hármas-Körös ártere, keleten a Fűzfás-zug, a Kántorkert sor, a Bartók Béla
utca, délen pedig a belterületi határvonala zárja körbe. A városrész vegyes szerkezetű, melyen
belül a kisvárosias, a kertvárosias és a falusias lakóterületek ugyanúgy megtalálhatóak mint az
intézményi területek. Az egykori endrődi településközpont ma alközpontként működik.
Cél ismertetése:
A hagyományos lakóterületi funkciók lakókörnyezeti színvonalának folyamatos emelése mellett a városrész alközponti szerepének erősítése az elsődleges feladat. Ezek mellett a városrészen belüli közlekedés biztonságának megteremtése is a feladatok közzé tartozik.

Funkcióbővítés és akcióterületei:
Endrődi városközpont
Komplex revitalizációs terv készítendő,
melyen belül hangsúlyos:
•
•

•

épített
örökség
megőrzése,
helyreállítása;
gyalogos és kerékpáros közlekedés
biztonságos megoldása a déli a 46-os út
elkerülő szakaszának megépüléséig;
esetleges gyalogos zóna kijelölése;
a kapcsolódó intézmények korszerűsítése.
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3.3 A két település összekapcsolásával kialakult átmeneti településrész
Bár Endrőd és Gyoma 1982. január elsejétől közös település, a két önálló település fizikai
értelemben történő „összenövesztése” mind a mai napig nem sikerült teljes egészében. A településrészt északon a Hármas-Körös ártere, keleten a Budapest-Lökösháza vasútvonal, délen
a belterületi határvonal, nyugaton a Bartók Béla utca, Kántorkerti sor, a 6765/1, 6648 hrsz-ú
utak, továbbá a Vadász utca és az utcától északra eső földrészletek határolják.
Ez az átmeneti zóna igen vegyes képet mutat, hiszen megtalálhatóak benne az egykor Gyoma
szerves fejlődéseként kialakult hagyományos lakóterületek, ugyancsak Gyomához, pontosabban a vasútvonalhoz kapcsolódóan létrejött gazdasági területek, Endrőd szerves fejlődéseként
kialakult hagyományos lakóterületek és gazdasági egységek, továbbá az „összeépítés” kísérleteként épített és befejezetlenül maradt lakótelepek eredetileg az új városközpont csíráival.
Mivel az új városközpont soha nem jött létre, hanem továbbra is a hagyományos központok –
elsősorban Gyoma – fejlődtek, a központ torzó maradt. A városrészen belül továbbra is jelentős beépítetlen területek maradtak.
Cél ismertetése:
A legfontosabb cél annak elérése, hogy a terület valójában a települési szövet szerves részévé
váljon a teljes azon terület érintően, amely beépítésre kerül, a beépítések pedig olyanná váljanak, mintha azok egy szerves fejlődés, nem pedig egy „kényszerfejlesztés” eredményeként
alakultak volna ki. Ezen túl, mivel jelentős beépítetlen területek vannak itt jelenleg is, a területrész több, területbővülési igénnyel is jelentkező stratégia fejlesztés (turizmusfejlesztés, iparfejlesztés) célterülete.
Funkcióbővítés és akcióterületei:
Az endrődi és a gyomai városrészt összekapcsoló terület
Az egyesítés után az új városközpont számára kijelölt területet valós funkciókkal kell megtölteni (nem új városközpontot kell létrehozni!). Szükséges a közterületek és az épületek megújítása kapcsolódó intézményfejlesztéssel (pl. szakorvosi rendelő). A közterületek megújításához
jó lehetőséget kínál a Fűzfás-zugi Holtág vizéből a már ismertetett öntözőrendszerhez kiépítendő vízelvezetési rendszer másodlagos hasznosításával jelentős vízfelületet2 is tartalmazó
közpark kialakítása. A közterületek megújításába beleértendő a lakótelepi közterületek rehabilitációja.

2

Forrás: Dr. Goda Péter – Békés-Planum Kft
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Ipari Park
Az Ipari Park stratégiai fejlesztésére készült programot
kell végrehajtani, hogy a területre új vállalkozásokat
lehessen folyamatosan betelepíteni. A programban leírtak
mellet ill. azon belül kiemelt elem a 46-os főközlekedési út
déli elkerülő szakaszának megépítése, addig nem javasolható kiemelten nagy teherforgalmat lebonyolító
tevékenység betelepítése az üresen álló területekre.
Célzottan a fejlett, és jelenleg is fejlesztés alatt álló vasútra
kell irányítani a szállítást – iparvágány kiépítése a – ,
amennyiben jelentős szállítási igénnyel rendelkező vállalkozás jelentkezik betelepülési szándékkal. Az Ipari Park az
egész város gazdaságfejlesztésének legfontosabb akcióterülete.

Fűzfás-zug
A terület jelenleg beépítetlen, így a területen párhuzamosan lehet és kell lakóterület, üdülőterület és szabadidő-sport terület célú fejlesztéseket megvalósítani. Ez utóbbin belül, mivel szabad területen történhet a fejlesztés, el kell érni, hogy olyan épület kerüljön megtervezésre és
kivitelezésre, amely egyediségével Gyomaendrőd új jelképe lehet a holtágak mellett. (Itt megfontolandó, hogy a helyben gyártott rétegelt-ragasztott fatartós szerkezet alkalmazásával ez a
„jelkép” minden részében „helyi” alkotás legyen.)
A fejlesztések során fontos azon lehetőség megtartása, hogy a vízhez a közösség is hozzáférjen, ne csak a jövőbeni telkekhez tartozzon vízpart, továbbá megvizsgálandó a kizárólagos
gyalogos zóna megteremtésének lehetősége.
A fejlesztések során el kell érni, hogy a kiszolgáló infrastruktúra-hálózat kiépítése nélkül ne
lehessen építkezni. Ezen belül az egyik kulcskérdés a terület megközelítése, egy új híd, amely
ugyancsak betölthet egyfajta modernkori jelképet, ha az kellőképpen egyedi.
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3.3 Gyomai városrész
Az 1930-as évekig Gyoma beépítésekkel nem terjeszkedett túl nyugati irányban a vasútvonalon. Ez tekinthető a hagyományosan gyomai városrésznek. A településrészt északon és északkeleten a Hármas-Körös ártere, délen-délkeleten a belterületi határvonal, nyugaton a Budapest-Lökösháza vasútvonal határolja. A városrész vegyes szerkezetű, melyen belül a nagyvárosias, a kisvárosias, a kertvárosias és a falusias lakóterületek ugyanúgy megtalálhatóak mint az
intézményi területek. Ugyanakkor a Hantoskerti részen van a város jelenlegi legjelentősebb
belterületi üdülőterülete a fürdővel. Az egykori gyomai településközpont ma a tulajdonképpeni városközpontként működik.
Cél ismertetése:
A hagyományos lakóterületi funkciók lakókörnyezeti színvonalának folyamatos emelése mellett a városrész településközponti szerepének erősítése elsődleges feladat. Ezek mellett a városrészen belüli a turizmusfejlesztés elősegítése kiemelt szerepet tölt be.
Funkcióbővítés és akcióterületei:
Gyomai városközpont
Komplex revitalizációs terv készítendő, melyen belül hangsúlyos:
•
•
•

épített örökség megőrzése, helyreállítása;
gyalogos közlekedés, gyalogos zónák kialakítása;
a kapcsolódó intézmények korszerűsítése.
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Hantoskerti-Holtág által körülzárt terület

A terület a turisztikai fejlesztés
egyik célterülete. A területen
belül kiemelt feladat a Ligetfürdő fejlesztése, bővítése. Mivel a
város
szállásférőhelyekkel
nincs kellő számban és
színvonalon
ellátva,
ezért
részben közvetlenül a fürdőhöz
kapcsolva, részben a településrész
beépítetlen
területeinek
kihasználásával
különböző
kategóriájú
szállásférőhelyek
létesítését kell elősegíteni, preferálni.
Az
előzőekkel
párhuzamosan
gondoskodni kell a meglevő az
üdülőterület bővítéséről, fejlesztéséről
is. A turisztikai fejlesztéshez szorosan
kapcsolódik egy új kikötő építése a
Hármas-Körösön az odavezető út
kialakításával.
Az előzőek során biztosítani kell a meglevő
zöldterület értékes elemeinek megtartását, a
közlekedési-parkolási gondok megoldását – kizárólagos gyalogos zóna kialakítása megfontolandó – , a vízpart megközelíthetőségét, továbbá az árvízi szempontok maradéktalan érvényesítését.
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3.4 Hálózati jellegű elemek, amelyek több városrészt érintenek ill. öszszekapcsolják azokat
3.4.1 Fő utca, azaz a 46-os főút belterületi szakasza
A közlekedési problémák átfogó megoldása szükséges, melyen belül mind a gépjármű közlekedés, mind a kerékpáros, mind pedig a gyalogos közlekedés problémakörét átfogóan kell
kezelni, megoldani még akkor is, ha várható a 46-os elkerülő szakaszának távlati megépítése.
E mellett a Hármas-Körösön átívelő, a mezőtúri irány felé eső híd teljes átépítése szükséges.
A közlekedésfejlesztésen túl ill. azok mellett szükséges az utca meglevő építészeti karakterének megőrzése, lehetőség ill. szükség szerinti visszaállítása.

3.4.2 Vasúti fővonal
A fejlesztés során végig képviselni kell a város érdekeit annak elérésére, hogy a gyorsforgalmi
fejlesztésnek ne legyenek a városra nézve hátrányos következményei. Mindenképpen szükséges a beruházáshoz kapcsolódóan a vasútállomás és környezetének felújítása.

3.4.3 A vasúti fővonal és 46-os út különszintű kereszteződése
El kell érni, hogy a kapcsolódó területek továbbra is „akadálymentesen” kapcsolódjanak a 46os út jelenlegi nyomvonalára. Feladat a környezetvédelmi körülmények romlásának megakadályozása, a kapcsolódó gazdasági területek rehabilitációja. A területet a vasútfejlesztés ismeretében lehet pontosan lehatárolni.
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3.4.4 46-os út elkerülő szakasza
A végleges nyomvonal kialakítását úgy kell megtervezni, hogy minél kevesebb tanyát vagy
egyéb lakott ingatlant és gazdasági területet érintsen. A beruházás keretein belül megfontolandó az a lehetőség is, hogy az elkerülő szakasz Dévaványa irányába továbbépíthető legyen új
híd megvalósításával. A város előzőekben ismertetett fejlesztései közül azokat – kivéve a teljes
Ipari Park betelepülését – az elkerülő út megépülés előtt kell megvalósítani, hogy növeljék a
város a vonzerejét, ellenkező esetben az a forgalom is elkerüli a települést, amit a város valójában vonzani szeretne.

