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Bevezetés
A jelen megalapozó tanulmány kereteit „A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről” szabályozza.
A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre:


Megalapozó vizsgálat
o

helyzetfelmérés

o

helyzetelemzés

o

helyzetértékelés



Településfejlesztési koncepció



Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a
középtávú, operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan az ITS
elkészítésekor a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásaira
koncentrál, hangsúlyosan azon területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben
lehetnek a hazai, illetve EU szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.
A helyzetelemzés tartalma kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet az alábbiakat írja le:
Kiindulásképpen a jogszabály 3. § rögzíti, hogy


„(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének,
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével
készül.



(3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a
korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.”

Ezek alapján, a tartalmi követelmények tekintetében az alábbiakat határozza meg:
A településfejlesztési koncepció:


5. § (3) Az megalapozó vizsgálat és a koncepció tartalmi követelményei kapcsán
meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben
egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a
településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő
részletezettséggel kell kidolgozni.

Az integrált településfejlesztési stratégia:


6. § (2) A stratégia készítése során az 1. melléklet (megalapozó vizsgálat) szerinti
megalapozó vizsgálatokat szükség szerint aktualizálni kell.

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye, a
stratégia fő vonalaiban akkor tekintető eredményesnek, ha


hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben
használja ki fejlődési potenciálját a 2014 – 2020 időszakban,



olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják
támogatni az EU Strukturális és Beruházási (ESB) alapjai, így a város optimálisan képes
kihasználni az EU 2014 – 2020 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit,
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a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet
követő időszakban,



az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s
így céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági
szereplőinek körében,



hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül
azok finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól – egymással térben és időben
összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú
beavatkozások hatását.



a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

Jelen tanulmány a fenti eredményességi kritériumokhoz illeszkedve az alábbi fő kérdésekre
összpontosít:


a korábbi stratégia megvalósításának tapasztalatai és a megváltozott társadalmi és
gazdasági környezet indokolta változások,



a szakpolitikai környezet és szabályozás indokolta változások, különös tekintettel az EU
Kohéziós Politika szabályainak – ezen belül elsődlegesen az ESB alapok felhasználását
érintő szabályok – megváltozására, valamint a 314/2012 (IX.8) Korm. rendelet
alkalmazásából fakadó követelményekre,



a stratégia érintettjeinek bevonása, partnerség szervezése.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése lehetővé teszi az 1. mellékletben
meghatározott tartalmi elemek összevonását, átcsoportosítását, indokolt esetben egyes
elemek elhagyását, továbbá előírja, hogy azokat a település méretének, sajátosságainak, a
településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő
részletezettséggel kell kidolgozni. Ennek megfelelően jelen Megalapozó Vizsgálat olyan
tartalmi részletezettséggel kerül kidolgozásra, amely a stratégia kidolgozásához szükséges.
Részletesebb elemzésre a településrendezési terv felülvizsgálata, módosítása során fog sor
kerülni. Ez indokolja a kormányrendelet szerinti 1.3., 1.4., 1.5.2., 1.6., 1.6.1., 1.6.2., 1.12.2.,
1.12.2.1., 1.12.2.2., 1.14.1.2, 1.14.2.1, 1.14.2.2, 1.14.4, 1.14.5.1, 1.14.5.3, 1.14.5.4., 1.16.3.,
1.18.1., 1.18.3 alfejezetek elhagyását, illetve egyes alfejezetek tömörségét.
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
Településhálózati
összefüggések,
a
településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1
1.1.1

település

helye

a

A település térségi szerepe

Nagyecsed Nyíregyházától mintegy 75 kilométerre fekszik a Délkelet-Nyírségben, a
Mátészalkai járásban. A régió egyik legperiférikusabb helyzetű városa.
A város a Kraszna által szelt és a Szamos által határolt, ecsedi lápmedencében fekszik. A
térség északon a Berei-síksággal határos, nyugati része a Nyírséghez, keleti része a
Szatmári-síkhoz tartozik. Nagyecsed belterületén halad keresztül a Kraszna folyó.
A települési hierarchia szerint Nagyecsed alközpontnak minősül, városkategória alapján
kisváros.
Nagyecsed makro térségi szempontból a magyar-román határon átnyúló, Szatmárnémetihez
kapcsolódó agglomerálódó térséghez tartozik az Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTK) alapján.
A település megyei és térségi szerepköre:
Nagyecsed mikro térségi vonzáskörzettel rendelkezik a környező települések
vonatkozásában. A város térszervező erejét a kínált szolgáltatások bővebb köre adja, mely
jelen van mind az egészségügy, mind az oktatás, mind a gazdasági tevékenységet segítő
szolgáltatások körében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezetében a Nyíregyházától, a fő közlekedési
útvonalaktól, illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a
térszerkezetet és a funkciók térbeli eloszlását alakító tényező.
Nagyecsed csak 4918. sz. és 4922. sz. negyedrendű közúton közelíthető meg Mátészalka
felől, mely a másik irányban a román határ felé vezető kapcsolatot is biztosítja. A többi
környező település elérése is csak negyedrendű utakon keresztül valósulhat meg. Emiatt a
város közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőtlen, de sokat javít a helyzeten, hogy az M3-as
autópálya Vásárosnaményi szakasza megépült.
Nagyecsed elhelyezkedése a szempontból ellentmondásos:


A Nyíregyházától való viszonylag nagyobb távolsága miatt a városban nem
érvényesül a megyeszékhely gazdaságfejlesztő hatása, mivel Nagyecsed az ország
keleti határa mentén kialakuló peremvidék szélén található. A régió egyik
legperiférikusabb városa.



Az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás jelenleg Őrnél 26 km távolságra
található, így az autópálya közelsége jelentős mértékben javítja a város
elérhetőségét.



A város elhelyezkedése viszonylag periférikus, de az országhatár közelségének
előnyeit részben ki tudja használni, elsősorban a határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok és a kereskedelem területén.

Nagyecsed, az élhető vidék
A város megyei szerepét mutatja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési
koncepciója a települést az élhető vidék és felzárkózó külső perifériák stratégiai
térkategóriába sorolja. A járás központjaként funkcionáló Mátészalka decentrum szerepet
tölt be megyei viszonylatban. A megye nem külső perifériás vidéki térségeinek többsége
szintén nehéz helyzetben van – fejlődésüket a centrumok és decentrumok kisugárzó
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hatása önmagában nem képes biztosítani. A vidéki térségekben is integrált, fenntartható
beavatkozások szükségesek a problémák kezelésére.1
1. térkép: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció földrajzi fókuszai

Fejlett centrum:
A nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése.
Nyíregyháza
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése
Decentrum
Járásközpont
Egyéb város
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák:
A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése.
Külső perifériák
Rurális térségek

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013

Kelet-nyugati növekedési és iparfejlesztési tengely
A Koncepció három gazdaságfejlesztési növekedési tengelyt jelöl ki. Jelenleg Nagyecsed
egyik tengelyhez sem tartozik, de a Kelet-nyugati növekedési és iparfejlesztési tengelyhez
való kapcsolódás elviekben megvalósulhat, hiszen a tengely egyik eleme Mátészalka. A
tengely települései: Tiszavasvári, Nyíregyházi agglomeráció, Nagykálló, Nyírbátor,
Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. Határ menti kapcsolódási pontja Szatmárnémeti,
Nagykároly.

1

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fejlesztési Koncepciója
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2. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyei, csomópontjai

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013

Nyírségi turisztikai gyűrű
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában kimutatható
idegenforgalmi tengely. A tengely Nyíregyháza, Nagykálló,
Nyírbátor településeket érinti, amely egyértelműen körvonalazza
magját (nyírségi desztináció). Nagyecsed számára ezen
kapcsolódás lehetősége fenn áll.

egy rendkívül markáns
Kállósemjén, Máriapócs,
egy potenciális desztináció
turisztikai gyűrűhöz való

3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rekreációs körzetei és idegenforgalmi tengelyei

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013

Nagyecseden minden évben megrendezésre kerül több rendezvény (pl. Lápi disznótoros,
Ecsedi-láp Fesztivál, Szatmár határok nélkül, farsang stb.). mely rendezvényekkel a város
vonzerejét kívánja növelni s az itt élők életminőségét javítani.
Szabad vállalkozási zóna
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A vállalkozási zóna olyan termelési és szolgáltató területi egység, amelyre betelepülve
kedvezményeket vehetnek igénybe. Létrehozásuk célja az ország adott térségének
gazdasági fejlődési érdekében, vállalkozásbarát környezet kialakítása, a befektetésekösztönzése, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a versenyképesség és jövedelemtermelő
képesség erősítése, valamint az infrastrukturális feltételek javítása. Nagyecsed területe is
beletartozik ebbe a kategóriába.
Összességében elmondható, hogy Nagyecsed a térség egy mikro centruma, bizonyos városi
funkciók tekintetében tölt be térségi szerepkört.
1. táblázat: Néhány összehasonlító adat Nagyecsed megyén belüli szerepére vonatkozóan

Nagyecsed

SzabolcsSzatmárBereg
megye

Részesedés a
megyén belül
(%)

6 407

561 369

1,14

Működő vállalkozások száma
(2012, db)

148

25 966

0,57

Kereskedelmi szállásférőhelyek
száma (2013, db)

15

10 486

0,14

Vendégéjszakák száma (2013,
db)

n.a.

290 302

n.r.

Kiskereskedelmi üzletek száma
(2013, db)

68

8 015

0,85

Foglalkoztatottak (2011, fő)

878

188 627

0,47

Munkanélküliek (2014, fő)

830

41 372

2,01

Lakónépesség száma (2013, fő)

Forrás: KSH, NFSZ

A település járási szerepe
Nagyecsed a Mátészalkai járáshoz, illetve kistérséghez tartozik (a járás és a kistérség
területe megegyezik). A Mátészalkai járás területe 624,70 km², népessége 64 810 fő,
népsűrűsége pedig 104 fő/km² volt 2013 elején. Három város (Mátészalka, Nagyecsed és
Vaja) és 23 község tartozik hozzá. A járás lakosságának 42,13%-át a városok népessége
adja, az urbánus/rurális index alapján a Mátészalkai járás inkább vidékies térség.
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2. táblázat: A Mátészalkai járás települései

Település
Jogállás
Terület (ha) Népesség (fő)
Mátészalka járásszékhely város
4140
17 144
Nagyecsed
város
4385
6 524
Vaja
város
2861
3 639
Hodász
nagyközség
2649
3 349
Mérk
nagyközség
2508
2 171
Ököritófülpös
nagyközség
3342
1 859
Fábiánháza
község
2735
1 718
Fülpösdaróc
község
425
316
Géberjén
község
538
496
Győrtelek
község
1478
1 615
Jármi
község
1237
1 280
Kántorjánosi
község
4162
2 150
Kocsord
község
2547
2 893
Nagydobos
község
2693
2 142
Nyírcsaholy
község
3434
2 210
Nyírkáta
község
3863
1 975
Nyírmeggyes
község
2879
2 622
Nyírparasznya
község
1476
982
Ópályi
község
2672
2 968
Őr
község
1778
1 451
Papos
község
1067
830
Rápolt
község
321
139
Szamoskér
község
971
398
Szamosszeg
község
3530
1 955
Tiborszállás
község
2552
1 019
Vállaj
község
2227
965
Forrás: jaras.info.hu
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4. térkép: Mátészalkai járás, illetve kistérség

Forrás: http://www.jaras.info.hu/

Mátészalkai kistérség
A Mátészalkai kistérség elsősorban az alábbi feladatok megvalósítására jött létre:


Szociális feladatok, így többek között családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátási formák



Gyermekjóléti feladatok, bölcsődei ellátás



Oktatási, szakszolgálati feladatok



Mozgókönyvtári ellátás



Belső ellenőrzés

A kistérség eredményeket leginkább a szociális és egészségügyi ellátás területén tud
felmutatni.
Mikro regionális szinten Nagyecsed feladatai kiterjednek a gazdaság és a társadalom sok
területére (kereskedelmi ellátás, egészségügy, oktatás, munkahelyteremtés, közigazgatási
feladatok, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység stb.), a felmerült
szükségleteknek a város alcentrumként képes megfelelni.
A település közvetlen vonzáskörzetének bemutatása az 1.1.2-es fejezetben történik meg.
1.1.2

A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése

Funkcionális vonzáskörzet lehatárolás:
Ebben az alfejezetben a vonzáskörzet első szintje – a várossal napi szinten együttműködő
települések köre – jelenik meg. Az ITS készítéséhez közzétett útmutatók nem adnak
egyértelmű módszertani iránymutatást a városok vonzáskörzeteinek lehatárolásához,
célszerű egyéni és rugalmas megoldásokat alkalmazni. Nagyecsed esetében a térségi
kapcsolatrendszer az alábbi mutatók segítségével rajzolható meg:


közlekedési vonzáskörzet: napi járatszámok közösségi közlekedési eszközökkel;



oktatási vonzáskörzet: bejáró és kollégista diákok száma;



munkaerő-piaci vonzáskörzet: ingázási adatok;
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egyéb szempontok alapján kijelölhető vonzáskörzetek.

Vonzáskörzet a közösségi közlekedési elérhetőség alapján
Azt, hogy egy város szolgáltatásait – beleértve a munkahelyek kínálatát is – más település
lakosai, vállalkozásai milyen gyakran veszik igénybe, alapvetően befolyásolják a közösségi
közlekedés feltételei. A Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hivatalos Autóbusz
Menetrendje alapján kiszámolt járatsűrűség segítségével vizsgálható Nagyecsed
elérhetősége az egyes településekről – az iskolai előadási és munkanapokon közlekedő
járatokat figyelembe véve.
Kizárólag a járatsűrűségre alapozva Mátészalka és Nyírcsaholy településekről lehet a
legkönnyebben eljutni Nagyecsedre, de a járatszám mellett a távolság és a menetidő is
befolyásoló tényező. Ez alapján például Tiborszállás és Fábiánháza is a könnyen
megközelíthető települések közé sorolható.
A fenti képet csak kismértékben befolyásolja a vasút jelenléte: Nagyecsed a 115. számú
Mátészalka – Tiborszállás – Nagykároly egyvágányú vasútvonal egyik állomása, a vonattal
való utazás csak néhány település esetében jelent gyors és kényelmes összeköttetés. A
vasút Nyírcsaholy, Tiborszállás és Mátészalka esetében jelent valós alternatívát. A többi
környező település esetében a távolsági autóbuszos közösségi közlekedés a jelentősebb.
3. táblázat: Nagyecsed közösségi közlekedési vonzáskörzetébe tartozó települések (az autóbusz- és a
vasúti menetrend alapján)

Kategória jellemzői
Kategória

Legrövidebb
Átlagos
menetidő járatsűrűség

Települések

Rövid menetidejű és nagy sűrűségű
összeköttetés

< 0:20

15 db/nap <

Nyírcsaholy,
Mátészalka

Rövid menetidejű és közepes
sűrűségű összeköttetés

< 0:20

5-15 db/nap

Tiborszállás,
Fábiánháza

Közepes menetidejű és nagy
sűrűségű összeköttetés

0:20-0:40

15 db/nap <

nincs ilyen

Közepes menetidejű és közepes
sűrűségű összeköttetés

0:20-0:40

5-15 db/nap

nincs ilyen

Forrás: 2014-2015. évi vasúti menetrend, Helyközi autóbuszjáratok kivonatos jegyzéke (érvényes:
2014. december 14-től), mavstart.hu, menetrendek.hu, szabolcsvolan.hu

Oktatási vonzáskörzet
A Központi Statisztikai Hivatal által megadott adatok alapján rekonstruálható a város oktatási
vonzáskörzete. A 2013-as adatok figyelembevételével a Nagyecseden tanuló általános
iskolai diákok (553 fő) közül 0,72% nem helyi lakos, míg az 59 középiskolai diák 18,64 %-a
kollégista, 13,56 %-a pedig bejáró.
A 2013. évi népszámlálási adatok alapján a bölcsődébe, óvodába és iskolába naponta
Nagyecsedre járók száma 864 fő. Több környező településről ingáznak a gyerekek, a száma
12 fő, leginkább azok, akiknek a szülei Nagyecsedre járnak dolgozni s gyermeküket is
hozzák magukkal.
Eseti együttműködések
Ebben a fejezetben az eseti együttműködések (kooperáció 2. szintje) jelennek meg, amelyek
különböző funkciók és szempontok szerint csoportosíthatók.
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Közmű agglomerációk, társulások (víz- és szennyvízszolgáltatás,
szemétszállítás) bemutatása a 1.13 fejezetben kerül bemutatásra.



Funkcióhoz kapcsolódó együttműködés:



üzemeltetés,

o

középfokú oktatás – Ecsedi Báthori István Református Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium esetében, amely megjelenik az ingázási adatok (1.1.2.1.2. fejezet)
esetében,

o

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2004-ben
pályázatot nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására, részletesen a 1.14.6 fejezetben kerül
bemutatásra.

Közös fejlesztés környező településekkel: több fejlesztés valósult meg az utóbbi években
társulási formában. Pl. kistérségi szintű bölcsőde bővítése és fejlesztése, valamint
integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek
növelésére a Mátészalkai kistérségben. Jelenleg is zajló projekt Ecsedi-láp
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt, melynek részletes bemutatása a 1.14.2
fejezetben történik meg.

Nagyecsed elsősorban Mátészalka, illetve bizonyos szolgáltatások esetében Nyíregyháza
megyeszékhely vonzáskörzetébe tartozik. A felsőfokú oktatás csak a megyeszékhelyen
érhető el, valamint speciális szolgáltatások, egészségügy, kereskedelem szélesebb
spektruma csak itt érhető el.
Összességében a Nagyecsed rendelkezik néhány városi funkcióval, amely mikro térségi
szerepkört determinál neki. Viszonylagos közlekedési elszigeteltségből adódóan kevéssé
alkalmas valós széleskörű térségi funkció betöltésére.
A város és vonzáskörzetének együttműködése
Nagyecsed feladatai a vonzáskörzete tekintetében magában foglalja a gazdaság és a
társadalom szinte minden területét (oktatás, kereskedelmi ellátás, egészségügy, szociális
ellátás, közlekedés, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység stb.), a felmerült
szükségleteknek a város térségi központként képes megfelelni, és a feladatokat megfelelő
színvonalon ellátni. Azonban az egy fontos kérdés, hogy a város milyen mértékben tud
gazdasági és társadalmi fejlődést generálni a környező – nemcsak a járásba tartozó –
településeken. Egyértelműen leszögezhető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű,
elszigetelt fejlődés, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a város és környéke között, az
negatívan befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését.
4. táblázat: Munkamegosztás a Nagyecsed és a vonzáskörzetébe tartozó települések között

Nagyecsed, mint mikrotérségi központ
által nyújtott tényleges és lehetséges
szolgáltatások









A környező települések által nyújtott
tényleges és lehetséges
szolgáltatások





Munkahely
Egészségügyi alap- és szakellátás
Alap- és középfokú oktatás
Kiskereskedelmi szolgáltatások
Üzleti és pénzügyi szolgáltatások
Kommunális szolgáltatások
Turizmus
Kulturális lehetőségek

Munkaerő
Rekreációs tevékenység
Lakóterület
Mezőgazdasági termékek

Forrás: Saját szerkesztés

A kapcsolatrendszer jól ábrázolja a város és a környező települések közötti szoros és
részleteiben is pontosan meghatározható egymásrautaltságot, amelynek alapja az
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erősségeket építeni és a gyengeségeket megszüntetni kívánó gondolkodásmód és a
funkciók ésszerű megosztása.
Nagyecsed és vonzáskörzetének közös fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség legyen
képes szükségleteit és problémáit egységben megfogalmazni, majd ezeket komplex
projektekké, integrált programokká alakítani. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez,
valamint a város és környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció,
párhuzamos kapacitások) megelőzéséhez tehát nemcsak a város, hanem a környező
települések fejlesztési igényeit is pontosan kell ismerni. A folyamatos kapcsolattartásnak, a
közös gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjednie.
Mind a járásban, kistérségben, mind az egyes önkormányzati szervezetekben jelentős
projektmenedzsment tudás gyűlt össze ahhoz, hogy az érintett települések fejlesztési
elképzeléseit koordinálni tudják. Ehhez elengedhetetlen:


a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos nyilvántartása,



az esetlegesen közösen megvalósítható projektek beazonosítása,



a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről,



a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése,



a fejlesztések megvalósításának rendszeres (pl. évenkénti) felülvizsgálata,



valamint a kritikai észrevételek, visszacsatolások beépítése a települések és a
térség stratégiai fejlesztési dokumentumaiba.

A város és vonzáskörzete közötti együttműködések célja az Európai Unió egyik legfontosabb
alapelvének, a szubszidiaritásnak a figyelembevételével


a közös és hatékony feladatellátás,



a funkciók térbeli eloszlásának optimalizálása,



egymást kiegészítő és egymás hatásait felerősítő fejlesztések megvalósítása,



a felesleges, párhuzamos kapacitások felszámolása.

Települési funkciók
Nagyecsed városi funkcióinak köszönhetően vonzáskörzettel rendelkezik és rendelkezett a
múltban is. A város képességeire döntő hatást a fejlesztett szociális és városi infrastruktúra
fejtett ki és eredményezte a korábbinál nagyobb térszervező erő kialakulását. A város
térszervező erejét a kínált szolgáltatások tradicionális sokszínűsége adja, mely jelen van
mind az egészségügy, mind az oktatás, mind a gazdasági tevékenységet segítő
szolgáltatások körében.
Nagyecsed városi funkcióit meghatározó intézményrendszerek, közszolgáltatások és a város
térszervező erejét meghatározó tényezők a 1.11.1.-es fejezetben található táblázatban
érhető el.
Jól látható, hogy Nagyecsed rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amelyek
meghatározó jelentőségűvé teszik a térségben, amelytől a térség egyik szolgáltató
centrumtelepülésévé válik. Nagyecsed városi funkciói az egészségügy, a szociális szektor, a
közoktatás, a közművelődés, a gazdasági szféra szintjein is kitapintható, vagyis a város
térszervező erejét meghatározó tényezők rendkívül széleskörűek.
A foglalkoztatásban a következő ágazatok dominálnak: mezőgazdasági termékek előállítása,
árufuvarozás, kereskedelem, építőipar. A helyben és ingázó dolgozók kimutatása a
1.1.2.1.3-as fejezetben részletesebben megtörténik. Nagyecseden a helyben
foglalkoztatottak száma 1 167 fő, ennek az 86,03%-a (1 004 fő) helyi lakos. A helyiek közül
649 fő jár el más településre dolgozni, ezzel ellentétben napi bejáró 163 fő.
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A gazdasági és társadalmi folyamatok térbeli szerveződését nagymértékben befolyásolják a
funkcionális alapon formálódó központ–vonzáskörzet kapcsolatok. A vonzáskörzet azon
településeket foglalja magában, amelyek lakosságára, valamint gazdasági és civil
szereplőinek tevékenységére a központi szerepkörű város, jelentős és közvetlen hatást fejt
ki.

1.2

1.2.1

A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések
vizsgálata
Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK)

AZ OFTK nem nevesíti Nagyecsedet, csak közvetett kapcsolódások mutathatók ki, pl. a
Nyíregyházához kapcsolódó fejlesztések révén.
Nagyecsed a külső városgyűrű közvetlen közelében helyezkedik el, amely fejlődési útvonalat
jelenthet a település számára (5. térkép).
Nagyecsed az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció alapján a funkcionális
térségek közül a környezeti meghatározottságú természet közeli meghatározottságú
területek övezetébe tartozik (6. térkép).
Nagyecsed a Szatmárnémeti felé irányuló meglévő közlekedési tengely közelében
helyezkedik el. Ezen határon átnyúló fejlesztéseknek kedvező hatása lehet a város életére
(7. térkép).
5. térkép: OFTK városhálózat

Forrás: OFTK, 2014.
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6. térkép: Funkcionális térségek az OFTK-ban

Forrás: OFTK, 2014.

7. térkép: Közlekedés és nemzetközi térszerkezet

Forrás: OFTK, 2014.

1.2.2

Kapcsolódás
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Koncepciójához és Programjához

Megye

Területfejlesztési

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja
2014-ben készült el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója olyan alapdokumentum, amelynek
elsődleges szerepe, hogy meghatározza a megye fejlesztési politikáját, kijelölje a megye
fejlesztési céljait, fő fejlesztési irányait és prioritásait, valamint a fejlesztési alapelveket. A
koncepcióban megfogalmazott fejlesztési prioritások:
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5. táblázat: Beavatkozási irányok

I.

II.

III.

IV.

Beavatkozási irányok
Versenyképes
az agrárgazdaság erősítése
élelmiszergazdas
fókuszált módon
ág
Zöldgazdaság, klímabarát
energiagazdálkodás, a
Zöld megye
klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás
A megyei szintű gazdasági,
társadalmi önszerveződés
Proaktív megye
feltételeinek kialakítása
Képzett megye

V.

Fejlett centrum

VI.

Dinamizáló
decentrumok és
szolgáltató
járásközpontok

VII.

Élhető vidék és
felzárkózó külső
perifériák

rugalmas szakképzési,
felsőoktatás és innovációs
környezet kialakítása
a nyíregyházi
agglomerációnak, mint
gazdasági-foglalkoztatási,
közszolgáltatási és kulturális
centrumnak a fejlesztése
a megyei gazdasági
decentrumok és
járásközpontok funkcióbővítése
és összehangolt fejlesztése
a megye külső perifériáinak
komplex felzárkóztatása és a
vidéki térségek integrált
fejlesztése

Nagyecsed szerepe
Helyi feldolgozó kapacitások
megerősítése
Zöld gazdaság, tudatos
klímastratégia, megújuló energia
hasznosítása
Turizmus, befektetés-ösztönzés a
városokban
Rugalmas szakképzés, K+F
tevékenységek kialakítása az arra
alkalmas vállalkozásoknál
Az egész megyére kisugárzó
nemzetközi turisztikai vonzerő
feltételeinek erősítése,

nem releváns Nagyecsed esetében

Komplex, integrált felzárkóztatási
program

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2012

Nagyecsed a megyei koncepcióban nevesítve a VII. Élhető vidék és felzárkózó külső
perifériák fejlesztési irányban jelenik meg. Az I-IV. fejlesztési irányok, ágazati célok, így az a
megye egész területére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy Nagyecsednek is megvannak a
szerepei ezekben a fejlesztési elképzelésekben. Az V-VII. irányok területi lefedettségűek,
ebből a V. Nyíregyházát és agglomerációját érinti, a VI. nevesíti a járásközpontokat és a
decentrumokat, viszont a VII.-be Nagyecsed és a környezetében lévő települések mind
beletartoznak, ezért fontos ennek figyelembevétele.
1.2.3

Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzési koncepció
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban készült el a megye szakképzési koncepciója
azzal a céllal, hogy olyan szakképzés fejlesztési célokat és elveket határozzon meg, melyek
alkalmasak a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési
rendszer kialakítására.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzési koncepcióban megfogalmazott stratégiai és
speciális célok és néhány releváns, hozzájuk rendelt feladat:
1. A szakképzés eredményességének növelése
2. A szakképzési intézményrendszer rugalmasságának növelése
3. Finanszírozhatóság biztosítása
4. A gazdasági kamarák, érdekképviseletek részvétele a szakképzési feladatok
megvalósításában
5. Az esélyegyenlősség biztosítása
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A koncepció megfogalmazza továbbá, hogy a megye hagyományaira, sajátosságaira,
lehetőségeire alapozva szükséges a képzések átalakítása, többek között a mezőgazdasági
és élelmiszeripari szakképesítések tekintetében, valamint a hiányszakmákra fókuszálás új
képzések kialakításával. Ezeket a célokat a Nagyecseden elérhető szakképzések esetében
is figyelembe kell venni.
Magyarország S3 Stratégia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei háttérdokumentum
A 2014-ben készült dokumentum Szabolcs-Szatmár-Bereg megye intelligens szakosodási
lehetőségeit vizsgálja, a kidolgozandó megyei intelligens szakosodási stratégiához adott
prioritások háttérdokumentumaként. A helyzetfeltárás és a SWOT analízis eredményeként
az alábbi jövőképet fogalmazta meg: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elindul a növekedés
és a felzárkózás útján, építve a térség, kedvező belső és geopolitikai adottságaira, a megye
innovációs rendszerének és kutatás - fejlesztési tevékenységének dinamizálásával”.
A dokumentumban megfogalmazott átfogó cél: A megye innovációs rendszerének
erősítésén keresztül a megye tudásbázisának, innovációs tevékenységének növelése,
melynek célja a kiemelt stratégiai ágazatok nemzetközi versenyképességének javítása és a
társadalmi jólét növelése. A célok elérését segítő fejlesztési területek az alábbiak:
F1. A megye innovációs tevékenységének fejlesztése
F1.1. A megyei kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, bővítése
F1.2. Az innovációs tevékenységhez szükséges humánerőforrás fejlesztése
F1.3. A vállalatok innovációs tevékenységének támogatása
F1.4. Az innovációt támogató intézményrendszer fejlesztése
F2. Az innovációs szeplők közötti együttműködések ösztönzése
F2.1. Kutatóhelyek és vállalatok közötti együttműködések erősítése, a technológia transzfer
erősítése
F2.2. Klaszterfejlesztés, innovációs klaszterek létrehozása
F2.3. Hazai és nemzetközi együttműködések támogatása
Ágazati fejlesztési terület: F3. A zöldség-és gyümölcstermesztésre épülő
élelmiszeripari vertikum innovációs teljesítményének és versenyképességének
fejlesztése
F3.1. Élelmiszeripari innovációs intézmények tevékenységének fejlesztése
P.3.2. A technológia transzfer segítése az élelmiszeripari innovációk piacosításában
P.3.3. A megújuló energiák hasznosítása a mezőgazdasági termelésben
Nagyecsed város adottságai egyrészt a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén
illeszkednek a stratégia céljaihoz. Nagyecsed elsősorban úgy tud hozzájárulni a megyei
innovációs célok eléréséhez, ha a kutatás-fejlesztési tevékenységek a jövőben megjelennek
a településen.
A Mátészalkai Kistérség átfogó területfejlesztési stratégiája és programja
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felkérésére készült el koncepció, program és
stratégia 2005-ben. A fejlesztési program elkészítésének átfogó célja a Mátészalkai
kistérség felkészítése az EU csatlakozásból származó lehetőségek kihasználására, azaz a
kistérség hosszú távú fejlődéséhez szükséges stratégiai irányvonalak és célrendszer
kialakítása, a térség felzárkózásának és fejlődésének elősegítése az elkövetkezendő
években. Az eredmény egy olyan területfejlesztési dokumentum, mely a kistérség jelenlegi
helyzetére építve meghatározza a fejlesztés reális prioritásait a kistérségben.
Ennek fényében az alábbi három stratégiai cél került meghatározásra:
1. Foglalkoztatási lehetőségek bővítése
a) Diverzifikált gazdasági szerkezet kialakítása
b) Tőkevonzó képesség javítása
2. Munkaerőpiaci részvétel növelése
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a) Piacképes tudással rendelkező munkaerő biztosítása
b) Munkaerőpiaci reintegráció elősegítése
3. Minőségi társadalmi és természeti környezet biztosítása
a)

A környezetbiztonság növelése

b)

A környezet minőségének javítása

c) Közösségfejlesztés
A felvázolt stratégiai célok, illetve a megvalósításukat támogató részcélok négy prioritás
köré szerveződnek.
1. Versenyképes kistérség
2. Biztonságos környezet
3. Fejlődő vidék
4. Élhető kistérség
Nagyecsed esetében minden stratégiai cél releváns, és a négy prioritás is nagyon fontos a
város fejlődése szempontjából.
Mátészalkai Kistérség Befektetés ösztönzési Koncepciója
A Koncepció 2010-ben készült el a Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából. A
befektetés-ösztönzésre legjellemzőbb tendencia a versenyképesség szerepének
felismerése, a versenyképes termelési szerkezet és infrastruktúra kialakítása és fejlesztése,
valamint azoknak a külföldi kezdeményezéseknek a felkarolása, amelyek a helyi gazdaságra
pozitív hatással lehetnek és áttételesen érvényesülő hatásaiknak köszönhetően növelhetik
annak versenyképességét.
A befektetetés-ösztönzési eszközök három csoportba sorolhatók:
1. Fiskálisösztönzők: pl. társasági adókedvezmény, fejlesztési adókedvezmény (2003tól csak bizonyos nagyságú befektetések esetén);
2. Financiális ösztönzők: képzési támogatás, munkahely-teremtési támogatás, egyedi
kormánydöntéssel megítélt támogatás, az EU által támogatott pályázati lehetőségek;
3. Egyéb kedvezmények: pl. ipari parkok, inkubátorházak, vállalkozási övezetek,
valamint a helyi önkormányzatok által nyújtott kedvezmények.
A befektetés-ösztönzés általában alkalmazott fejlesztési tevékenységei:


Pénzügyi feltételek, kedvezmények szélesítése, a gazdasági, üzleti és szolgáltatási
infrastruktúra feltételeinek javítása



Befektetés-ösztönzést szolgáló marketingtevékenység – település/térségmarketing

A térséget érintő gazdasági együttműködési rendszerek:


Interregionális határon átnyúló regionális együttműködések



Vállalkozási övezetek, gazdasági övezetek



Klaszterek

Nagyecsed számára is nagyon fontos a befektetések bevonzása a városba, hiszen ezzel
tudnak új munkahelyeket teremteni, ami hozzájárul a lakosság életminőségének a
javításához.
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1.3
1.3.1

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

A
hatályos
fejlesztési
koncepció,
stratégiavonatkozó megállapításai

integrált

településfejlesztési

Településfejlesztési Koncepció
A Településfejlesztési Koncepció 2007-ben készült el. A városfejlesztésnek a feltárt
infrastrukturális, épített és települési környezetet érintő problémákra kell reagálni, beleértve a
falusias városképet, az intézményi infrastrukturális gyengeségeit, a megközelíthetőség és az
úthálózat problémáit.
Stratégiai cél
A város népességmegtartó erejének növelése, az elnéptelenedés megakadályozása, ezzel
párhuzamosan a lakosság életfeltételeinek és életszínvonalának javítása.
Jövőkép
Polgárai és látogatói számára karakteres és vonzó, infrastruktúráját és szolgáltatásait
tekintve fejlett kisváros megteremtése.
Fejlesztési irányok:
1. Vonzó települési környezet és imázs kialakítása
a. Nagyecsed főterének és főutcájának létrehozása
b. Történelmi hagyományokra, örökségekre épülő, imázs teremtő fejlesztések
2. A közösségi intézményhálózat rekonstrukciója és bővítése
a. Az önkormányzati intézményhálózat rekonstrukciója és fejlesztése, kulturális
és sportlétesítmények rekonstrukciója
3. Települési infrastruktúra és zöldfelületek rekonstrukciója
a. A belső úthálózat rekonstrukciója, a gyalogos közlekedés és a csapadékvízelvezetés fejlesztése
b. Zöldfelületi és közterületi rehabilitáció és fejlesztések
Integrált Városfejlesztési Stratégia
2008-ban készült az Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS), amelyet a képviselő-testület
a 91/2008 (VI.16.) önkormányzati határozatával fogadott el.
Nagyecsed jövőképe
Nagyecsed város, a település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, a
szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás,
szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési
infrastruktúra fejlesztésével az Ecsedi-láp térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosa –
központja – kíván lenni. Dinamikusan fejlődő, lakosságszámban gyarapodó település.
A város fejlesztésének átfogó célja
„Minőségi társadalmi környezet kialakítása, versenyképes, fenntartható gazdasági fejlődés
biztosiasa”.
Tematikus célok:
1. Helyi infrastruktúra fejlesztése
2. Humánerőforrás fejlesztés
3. Térségi központi szerepkör erősítése
4. Turizmus fejlesztése
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5. Helyi gazdaság erősítése
Városrészek, városrészi célok
1. városrész – Városközponti városrész: Nagyecsed kisvárosi funkcióinak fejlesztése
2. városrész – Lakóövezeti városrész: Lakóövezetek és gazdasági övezet fejlesztése
Anti-szegregációs terv és program
Az IVS-nek fontos részét képezi az Antiszegregációs Terv. Ez utóbbi dokumentumban került
sor a város egészének, valamint városrészeinek, azonosított szegregátumainak elemzésére,
a fejlesztési elképzelések, a különböző fejlesztési programok, koncepciók vizsgálatára,
elsősorban a társadalmi hatások figyelembevételével.
Célrendszer:
Az általános cél a szegregáció csökkentese a településen. Ez egyaránt jelenti a társadalmi
és a környezeti területen meglevő szegregáció csökkentését. A célokat az iskolázottsági,
foglalkoztatottsági mutatók, az infrastrukturális, és a lakhatási körülmények javításával
tervezik megvalósítani.
1. Társadalmi szegregáció csökkentése:
Az elérendő célok megvalósítása átfogó, egymásra épülő, következetes és jól átgondolt
intézkedéseket igényel. A kialakult szegregátumok, illetve a veszélyeztetett területek
növekedésének megállítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében rendkívül
fontos az ott élők esélyegyenlőségének növelése oktatási, foglalkoztatási és közösségi
területen egyaránt.
a. Oktatási integráció – óvodai és iskolai integráció


Jól látszik, hogy a már meglévő szegregátumokban igen magas az alacsony
iskolázottságúak aránya. Az oktatás területén jelentkező problémák,
hátrányok csökkentése érdekében a legfontosabb, beavatkozást igénylő
teendők a következők:
o

óvodai integrációt segítő intézkedések: ellátási formák körének
bővítése (családi napközi, gyógytestnevelés, korai fejlesztés stb.);
óvodai telephelyek és csoportok közötti szegregáció csökkentése;
teljes óvodáztatás elérése.

o

iskolai integrációt célzó intézkedések: telephelyek közötti HH
eltérések kiegyenlítése; párhuzamos osztályok közötti szegregáció
csökkentése; osztályátszervezések a max. 25% HH-arány
betartásához; eljáró gyermekek számának csökkentése;
kompetencia eredmények javítása; tanórán kívüli tevékenységek
szélesebb körű elterjesztése.

b. Közösségfejlesztés: közösségi ház
tematikus programok, rendezvények.

kialakítása;

családbarát

programok;

c. Foglalkoztatási integráció: A munkaerő-piaci integrációt képzési, átképzési,
elhelyezkedést segítő programokkal kívánják előmozdítani. A településen, az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül igen magas arányban vannak jelen olyanok,
akik legfeljebb csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és olyanok is,
akik nem végezték el a 8 osztályt. Utóbbiak számára folyamatosan szerveznek
felzárkóztató programokat, sikerrel. A munkavállalás területén jelentkező
problémák kezelésére indokolt egy mentori rendszer kidolgozása, amely a
potenciális munkavállalókat a munkavállalás folyamatában segíti.
2. Környezeti szegregáció csökkentése: A szegregátumokban élő lakosság számára
élhetőbb környezeti és lakhatási körülményeket szükséges megteremteni. Jelent ez
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egyrészt jobb infrastrukturális feltételeket, továbbá a lakhatási körülmények közelítését
a városi átlaghoz.
a. Infrastrukturális beavatkozások: közlekedési helyzet javítása; hulladék
elhelyezésének és kezelésének megoldása; közösségi ház létrehozása.
b. Lakhatási integráció: szabályozási terv módosítása; lakások komfortfokozatának
növelése; zöld területek növelése és a lakókörnyezet tisztaságának biztosítása.

1.4
1.4.1

A település társadalma

Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség

Nagyecsed népesség számának alakulását vizsgálva elmondható, hogy a település
népessége az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökken. A két népszámlálási időszak
adatait összehasonlítva látható a csökkenés mind az állandó lakosság, mind a lakónépesség
adatcsoportban. A két időpont arányosítása szerint a Nagyecseden történő
népességcsökkenés nagyobb arányú, mint a megyei és országos szinten.
6. táblázat Nagyecsed város népességszám változása 2001-2011

Adattípus

2001

2011

Népesség
2011/2001
(%)

Állandó népesség
Nagyecsed

7 046

6 756

95,88

Lakónépesség
Nagyecsed

6 797

6 374

93,78

Állandó népesség
Szabolcs-SzatmárBereg megye

586 158

572 734

97,71

Lakónépesség
Szabolcs-SzatmárBereg megye

582 256

559 272

96,05

Állandó népesség
Magyarország

10 078 138

9 773 777

96,98

Lakónépesség
Magyarország

10 198 315

9 937 628

97,44

Lakónépesség /
állandó
népesség
2001 (%)

Lakónépesség /
állandó
népesség
2011 (%)

96,47

94,35

99,33

97,65

101,19

101,68

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011.

A hosszú idősoros ábrán jól látható a népesség csökkenésének üteme. A lakónépesség
2000. év óta 540 fővel csökkent, míg az állandó népesség 669 fő csökkenést mutat már
2013. év végén.
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1. ábra Nagyecsed népességszámának változása 2000-2013
7362 7303 7231 7159
7124 7072 6995 6967
6904 6864 6812 6778 6747
6693

6947 6930 6868 6776 6706 6639
6526 6442 6306 6258 6120 6556 6524 6407

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lakónépesség száma az év végén (fő)

Állandó népesség száma (fő)

Forrás: KSH, 2000-2013.

Népsűrűség
A város népsűrűsége a 2013-as adatok alapján 146,1 fő/km2, amely a megyei (94,6 fő/km2)
és országos (106,2 fő/km2) átlagnál is magasabb. Az adattípus évek szerinti alakulásán
látható a folyamatos csökkenés (2000-ben még 158,4 fő/km2 volt), melynek oka a népesség
számának csökkenése.
Népmozgalom
A népesség számának folyamatos csökkenésében nagy szerepet játszik az elvándorlások
aránya. Az elvándorlások száma évről évre meghaladja a városba érkezők számát. Emellett
jelentős a halálozások és élve születések arányának eltolódása negatív irányba. A 2009. év
és 2012. év kivételével minden évben a halálozások száma nagyobb értékű, mint az élve
születések száma.
7. táblázat Nagyecsed város népmozgalmi adatai az előző népszámlálás óta

Adattípus

2001

2011

Élve születések (fő)

1 183

867

Halálozások (fő)

1 078

941

Természetes szaporodás (fő)

105

-74

Vándorlási különbözet (fő)

-417

-349

Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás) (fő)

-312

-423

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001.,2011.
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2. ábra Nagyecsed város népmozgalmi adatai (2000-2013)
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83

-100

-107

214
80

221

189
84

75

185
75

183

158

77

74
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221

182
70

0
-100
-200

-111

-87

-94

-191

-209

-300

-228

-99
-259

-81

-320

-400

-92

-71

-79

-83

-234

-257

-266

-80

-304

-260

-290

-317

-67

-257

-73

-299

-500
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Élveszületések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

Odavándorlások száma (eset)

Elvándorlások száma (eset)

2012

2013

Forrás: KSH, 2000-2013.

Nagyecseden a lakosságcsökkenést több tényező magyarázza. Az elmúlt években a
vándorlási egyenleg folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint
ahányan odaköltöztek. A vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetének tudható be.
A településen hiányoznak a nagy tömegeket felszívni tudó üzemek, vállalkozások, melyek
tartós foglalkoztatottságot tudnának biztosítani a munkanélküli lakosság számára. Az
elvándorlás fő irányvonalai elsősorban a megyeszékhely, a főváros, valamint külföld. A
városban nem érvényesülnek a migrációból adódó mérséklő hatások, hiányoznak a
településre költöző fiatal párok, akik odaköltözésükkel ellensúlyozzák a népességfogyást,
valamint gyermekvállalással hozzájárulnának a népességnövekedéshez.
A népességveszteség másik fő összetevője a természetes szaporodás üteme. A halálozások
száma az elmúlt 10 év során folyamatosan meghaladta a születések számát.
Korösszetétel
A népesség korcsoportok szerinti összetételére az országos trendekhez hasonlóan az
elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki.
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3. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011

2001

2011

0-14 éves

0-14 éves

15-19 éves
13%

15-19 éves
13%

20-29 éves

22%
5%
7%

30-39 éves
7%

40-49 éves

14%

50-59 éves
14%

14%

13%

60-64 éves

40-49 éves
50-59 éves
60-64 éves

14%

65- éves

14%

65- éves

14%

20-29 éves

6%

30-39 éves

11%

19%

Forrás: KSH Népszámlálás 2001,2011
8. táblázat: A népesség korösszetétele 2001, 2011

2001

Adott korcsoport
részesedése – 2001
(%)

2011

Adott korcsoport
részesedése – 2011
(%)

0-14 éves

1521

22,38

1 198

18,80

15-19 éves

476

7,00

438

6,87

20-29 éves

946

13,92

840

13,18

30-39 éves

933

13,73

915

14,36

40-49 éves

955

14,05

904

14,18

50-59 éves

720

10,59

873

13,70

60-64 éves

339

4,99

355

5,57

65- éves

907

13,34

851

13,35

Összesen:

6797

100

6 374

100

Adattípus

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001.,2011.

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős
népesség (65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 5,5 %, míg
2011-ben ugyanez a mutató 4,7 % volt.
A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a
gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában) 2001-ben 5,9 %, míg 2011-ben ugyanez a
mutató 7,1 % volt.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát
párhuzamosan az eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között.

mutat

ezzel

Nemek szerinti összetétel
A lakónépesség nemek szerinti megoszlásának éves vizsgálata szerint elmondható, hogy a
nők és férfiak aránya kis mértékben változik, jellemzően 51/49, 52/48 arányban, a nők
vannak többségben. A korcsoportok nemek szerinti megoszlása a megyei és országos
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tendenciákhoz hasonlóan, a férfiak korai halálozása miatt a nők száma a 60 év feletti
korosztályokban jellemzőbb. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a 60 év feletti
korosztály megoszlása: 771 nő, 435 férfi.
4. ábra: Nagyecsed lakónépessége nemek szerint
4000 3560
3000

3531

3370

3503

3337

3499

3273

3466

3207

3398

3173

3364

3128
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3078

3252

3026

3371

3164

3006

3341

3185

2956

3284

3183

3123

2000
1000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lakónépességből a nők száma az év végén (fő)
Lakónépességből a férfiak száma az év végén (fő)
Forrás: KSH

Nemzetiségi összetétel
Nagyecseden a 2011. évi népszámlálás alapján – a nemzetiség, az anyanyelv, a család,
baráti közösségben használt nyelv típusú válaszok legalább egyike szerint – a jelen lévő
nemzetiségiek megoszlása az alábbi számokból áll össze: magyar 5 799 fő, bolgár 4 fő,
cigány 1 283 fő, német 6 fő, román 5 fő és az egyéb nemzetiséghez tartozók száma 5 fő. A
magukat cigány nemzetiséghez tartozónak vallóak száma és aránya 2011-ben 20,13% volt,
amely a 2001. évi népszámlálási felmérés arányához (15,98%) képest közel 5
százalékpontos emelkedés mutatható ki.
A városban négy szegregátum és egy veszélyeztetett terület található. A nyugati
szegregátum a település központjától a legtávolabb eső és a legnagyobb, ahol közel 1531 fő
él 380 családi házban. Ebben a szergerátumban él a település roma lakosságának 80%-a. A
roma lakosság többsége az egymással szomszédos Lutheránus, Síp és Ady Endre utcában
él.
Képzettség
Nagyecsed lakosságának iskolai végzettsége a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatok
alapján az egyes kategóriákban a megyei és az országos átlagtól jelentősen elmarad, amely
jellemzően mutatja a város alacsony képzettségi szintjét. Azonban pozitívumként emelendő
ki, hogy a városban javuló tendencia indult el az elmúlt években, közel kétszeresére
emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek száma.
9. táblázat Nagyecsed város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban
a megfelelő korúak százalékában

Adattípus

10- éves általános iskola első
évfolyamát sem végezte el
aránya
15- éves korosztályban

Nagyecsed
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország
Nagyecsed
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2001

2011

2,0

1,6

Változás
2011/2001
viszonylatában
(%)
0,80

1,2

1,0

0,83

0,7
74,7

0,6
85,7

0,86
1,15

legalább általános iskolai 8.
évfolyammal rendelkezők
aránya
18- éves korosztályban
legalább érettségivel
rendelkezők aránya
25- éves korosztályban
egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya

Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország
Nagyecsed
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország
Nagyecsed
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország

83,8

91,4

1,90

88,8
16,7

95,1
26,6

1,07
1,59

28,3

38,3

1,35

38,2
3,1

49,0
5,8

1,28
1,87

8,3

13,3

1,60

12,6

19,0

1,51

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001.,2011.

Foglalkoztatottság
Nagyecsed városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 4538 fő volt, ennek 37%-a volt
foglalkoztatott. Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat (a
foglalkoztatottak száma 2001-ben a 4456 munkaképes korú 30%-a volt).
5. ábra A népesség gazdasági aktivitása szerint
100%
90%
80%

1 960

160 091

2 476 681
eltartott

70%
60%
50%

2 099

40%
30%

40 976

2 949 727

inaktív kereső

568 497

munkanélküli

3 942 723

foglalkoztatott

624

20%
10%

169 578

1 691

188 627

0%
Nagyecsed

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011.
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Magyarország

6. ábra Nyilvántartott álláskeresők száma
1400
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1036 1063
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833

892

876
778

665

600

712

400
200

1220

480

399
263

323

517

770

807
678
593

579
415

397

304

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, tárgyév december 20-án.

2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya foglalkoztatottakon belül 69% volt, míg a
településről ingázók aránya 38% volt. A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001
óta nőtt, az ingázók aránya ellenben alacsonyabb.
2014 decemberében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint a
munkaképes korúak 17,38%-a (relatív mutató) nyilvántartott álláskereső. Ez a
munkanélküliségi ráta a nyilvántartott munkanélküliek számát tartalmazza, a tényleges
munkanélküliek száma ettől eltérhet. A relatív mutató arányszáma 3,09 (a relatív mutató
arányszáma, az - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya)
2014 decemberében a nyilvántartott álláskeresők száma 818 fő, amely a 2013-as adathoz
képest enyhe növekedést jelent. A regisztrált 818 munkanélküliből az elmúlt év végén 145 fő
365 napnál régebb óta szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásaiban, ami a
munkakeresők 17,72%-át jelenti. Ezek az adatok csökkenést mutatnak az év közepéhez
képest, amikor is 869 fő volt munkanélküli, és ennek 21%-a szerepelt több mint egy éve a
nyilvántartásban.
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7. ábra A munkanélküliség egy naptári éven belüli ciklikussága
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0

Nyilvántartott össz. fő

Folyamatosan nyil. hossz> 365 nap

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, http://nfsz.munka.hu adatai alapján saját szerkesztés, 2014.

A fentebbi ábrán látható a munkanélküliség egy naptári éven belüli alakulása havi
bontásban. Ahogy az látszik, a munkanélküliségi adatok nyár elején indultak csökkenésnek,
majd ősszel kezdett el növekedni ismételten a munkanélküliség. Mindez annak köszönhető,
hogy Nagyecsed agrárvidék, így ekkor tudnak többen munkába állni a mezőgazdaságban. A
munkanélküliség egy éven belüli ciklikusságát nagymértékben befolyásolják a
közfoglalkoztatás rendszere.
10. táblázat A munkanélküliség 2015 szeptemberében

818

Folyamatos
nyilv. hossz
> 365 nap
145

Munkavállalási
korú népesség,
fő
4707

489

101

4685

Nyilvántartott
össz. fő
2014. december
2015.
szeptember

Relatív
mutató %

Arányszám

17,38
10,44

3,09
2,11

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, http://nfsz.munka.hu adatai alapján saját szerkesztés, 2015.

Jól látszik a fentebbi táblázatban, hogy 2015-ben jelentősen csökkent a munkanélküliség,
főként a közmunkaprogramnak köszönhetően, azonban ez még mindig magasabb az
országos átlagnál.
Jövedelmi viszonyok
Jövedelem
A jövedelmi viszonyokat alapvetően meghatározza a népesség gazdasági aktivitása,
amelyet részletesen az 1.6 fejezet mutat be. Nagyecseden 2013-ben 395 adófizető jutott
ezer lakosra, amit kismértékben meghalad a megyei érték (421 fő). Az egy adófizetőre jutó
személyi jövedelemadó alap 1,167 millió Ft, a személyi jövedelemadó értéke pedig 160 ezer
Ft volt, ami szintén kedvezőtlenebb képet mutat a megyei átlaghoz viszonyítva.
Az adó alakulásában erőteljes növekedés látható 2001-2008-ig, majd a gazdasági válság
következtében jelentős esés figyelhető meg. Az utóbbi évek tekintetében a jövedelmi
viszonyok alakulásában stagnálás jellemző. Ez a tendencia mutatható ki Szabolcs-SzatmárBereg megyére vonatkoztatva is.
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8. ábra Az adó alakulása Nagyecseden
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Forrás: Sajátszerkesztés
11. táblázat Személyi jövedelemadó

Terület

Nagyecsed
Mátészalkai járás
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország

395
406

Egy
adófizetőre
jutó személyi
jövedelemadóalapot képező
jövedelem,
ezer Ft
1 167
1 389

421

1 495

220

244

439

1 931

290

259

Az ezer
lakosra jutó
adózók száma,
fő

Egy
adófizetőre
jutó személyi
jövedelemadó,
ezer Ft

Egy
adófizetőre
jutó családi
kedvezmény,
ezer Ft

160
196

201
219

Forrás: KSH, 2013.

Ahogy az a fentebbi táblázatból is látszik, Nagyecseden mind az adózók száma, mind az egy
adófizetőre jutó személyi jövedelemadó jóval az országos átlag alatti, de még a Mátészalkai
járási átlagtól is alacsonyabb. Ennek oka főnként a mélyszegénységben élők, a
segélyezettek és a munkanélküliek magas számában keresendő.
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9. ábra Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft)
SZJA alapot képező nettó jövedelemmel száz állandó lakosra vetített összege.

Forrás: www.teir.hu

A diagramról jól látszik a jövedelmek stabil növekedése 2002-től, majd 2008-tól 2011-ig
stagnálás tapasztalható a gazdasági válságnak köszönhetően, majd az óta újra erős
növekedés jellemzi a béreket.
12. táblázat Szociális ellátás

Terület

Nagyecsed
Mátészalkai járás
Szabolcs-SzatmárBereg megye városai
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Magyarország

6,0
6,9

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesítettek
átlagos havi száma
ezer lakosra
91,3
71,5

3,5

37,2

31,

5,0

50,7

38,

3,7

21,4

28,5

Rendszeres
szociális segélyben
részesítettek
átlagos száma

Közgyógyellátási
igazolvánnyal
rendelkezők

56
54

Forrás: KSH, 2013

A rendszeres szociális segélyben részesülők ezer lakosra jutó száma az országos adat
duplája. Az ezer lakosra vetített foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
átlagos havi száma is rendkívül magas. Mindez szintén annak köszönhető, hogy a
településen magas a munkanélküliség és alacsony a foglalkoztatottság.
Segélyezés
A segélyezés településen biztosított típusai a 1.8.3 fejezetben kerülnek részletezésre
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Életminőség
A születéskor várható élettartam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban 78,33 év
volt, az országos átlagtól 0,4 évvel kevesebb, tehát nem tapasztalható nagy eltérés az
ország többi részéhez képest.
A városban a háztartások életminősége az alábbiak szerint változott 2001 és 2011 között.
13. táblázat A lakások minősége, mint az életminőséget befolyásoló tényező

2001

2011

SzabolcsSzatmárBereg megye
az összes %-ában
2 325
207 838

Nagyecsed

Lakások összesen
Lakás komfortossága
szerint
összkomfortos
komfortos
félkomfortos
komfort nélküli
szükség- és egyéb
lakás
Lakás felszereltsége
szerint
hálózati vízvezetékkel
házi vízvezetékkel
meleg folyóvízzel
vízöblítéses WC-vel
közcsatornával
házi csatornával

SzabolcsSzatmárBereg megye
az összes %-ában
2 379
218 084

Nagyecsed

19,27
43,31
9,46
25,76

40,27
32,79
4,93
19,08

22,11
53,85
5,67
17,74

47,19
38,30
2,94
11,08

2,19

2,94

0,63

0,48

76,26
0,43
72,39
64,69
0
76,69

80,96
1,91
79,34
76,48
35,28
47,69

83,48
2,27
79,78
78,56
0
85,75

90,33
1,99
87,41
87,52
58,76
33,56

Forrás: KSH, 2001., 2011.

Az életminőség a lakhatás szempontjából sem mutat túl kedvező képet. A lakások igen kis
százaléka összkomfortos, és 2001-től 2011-ig nem mutatott nagy változást az eltelt 10 év
ellenére sem. Ugyanakkor némi pozitívum, hogy a komfort nélküli lakások száma majdnem
32%-kal csökkent ez idő alatt, és a komfortos lakások számában is növekedés
tapasztalható, ami a megyei adatnál jóval kedvezőbben alakult 2011-ben.

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül
viszonyítási alapot jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek
mennyisége, értéke. Ezek közül az egyik legjellemzőbb mutató az 1000 főre jutó
személygépkocsik számának változása. 2010-ig lassan, de folyamatosan növekvő
motorizációt eredményezett, amely 2012-ben ismét lassú növekedésnek indult, 2013ban 183 szgk/1000 fő volt. Ez jelentősen elmarad mind az országos, mind megyei
átlagtól.
1.4.2

Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A városban igen magas a szegregáció, összesen 5 szegregátum van, ami nagyfokú
konfliktushelyzetet szülhetne, azonban a szegregátumokon kívül nincsenek társadalmi
konfliktusok. A szegregációval veszélyeztetett területeken hasonlóak a problémák. A
konfliktus elsődleges forrása a foglalkoztatásból, munkahelyhiányból adódó problémák (ki
miért került be egy adott foglalkoztatási programba), azonban kifejezetten városrészek
közötti konfliktusról nem beszélhetünk.
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1.4.3

Települési identitást erősítő tényezők

Történeti és kulturális adottságok
Településtörténet
A legelső írás, amely Ecsedről megemlékezik, 1217-ből való. A Sárvár létezéséről
Anonymus feljegyzései is tanúskodtak. Nagyecsed település valószínűleg belőle indult ki.
Ecsedi várának, megépítésére I. Károly 1334-ben adott engedélyt a Gut-Keled nemzetségből
származó Báthori családnak, akiknek a település hosszú ideig a nagy birtokközpontja volt.
Ecsed virágkorát - Báthori István fogadott fia - Báthori Gábor színre lépésével érte el. A
birtok ekkorra már igen nagy kiterjedésű volt; egy vár, három város - Majtény, Gyarmat és
részben Meggyes - és 80 falu, 6 vármegye tartozott hozzá. Az új tulajdonos - a későbbi
erdélyi fejedelem - 1608-ban kiadta Ecsed nagy szabadalomlevelét. Ebben városnak, illetve
mezővárosnak (oppidum) nevezte. A Báthoriak után a Bethlenek uradalma alá, majd a
Rákócziak kezébe került Ecsed.
II. Rákóczi György halálával Ecsed fénykorának vége szakadt. Ecsed története ekkor levált
Erdély történetéről. Ecsed az özvegy fejedelemasszony, Báthori Zsófia kezébe került. 1661ben az ecsedi egyház és iskola minden jövedelmét, amit az uradalomtól kapott, elvette. A
régi ecsedi templomot, a parochiát és az iskolát elfoglalta és elvette.
II. Rákóczi Ferenc nagy jelentőséget tulajdonított az Ecsedi- várnak, amit 1708-ra teljesen
felújítatott és megerősített. Ezzel egy időben az ecsedieknek kiváltságlevelet is adott. A
szabadságharc bukásával és a vár lerombolásával Ecsed történetének fényes "virág-szakát"
le is zárhatjuk.
A község jövőjét nagymértékben befolyásolta az 1928-ban felépített - ma is működő villamos áram termelésére alkalmas szivattyútelep, mely településünk műemléke.
Nagyecsed önkormányzata 1994-ben adta be elsőként a várossá nyilvánítást kérő
pályázatát. Az előírt követelményeket ekkorra a település teljesíteni tudta, mégsem ítélték
meg a városi címet számára. Az önkormányzat ismételten pályázatot nyújtott be, így lett
Nagyecsed 1997. július 1-én, több száz év után újra város.
Kulturális értékek
Nagyecseden fontos a helyi identitás, a lokálpatriotizmus, a múlt emlékeinek ápolása az itt
élők számára.
A vallásnak jelentős szerepe van az identitástudat kialakításában. A lakosság vallási,
felekezeti megoszlásának felmérését a Központi Statisztikai Hivatal végzi kizárólagosan a
népszámlálások alkalmával. A legfrissebb 2011. évi népszámlálás értékelése alapján, a
Nagyecseden élők felekezeti megoszlásában a reformátusvalláshoz tartozóak vannak a
legtöbben.
10. ábra Vallási hovatartozás Nagyecseden
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Más vallási
közösséghez,
Vallási
felekezethez
tartozik 133 közösséghez,
felekezethez
nem tartozik 901

Ateista 3
Református
3735

Nem kívánt
válaszolni, nincs
válasz 866
Római katolikus
Görög 324
katolikus 411

Forrás KSH,2011

Civil szerveződések
A városban 17 bejegyzett civil szervezet működik, szerteágazó tevékenységi körrel. 3
alapítvány és 14 egyesület. Az ezer lakosra jutó civil szervezetek száma viszonylag kevés, a
megyei és az országos átlaghoz viszonyítva is.
14. táblázat Civil szervezetek száma

Nagyecsed

Szabolcs-SzatmárBereg megye

Magyarország

17
2,7

2 314
4,1

56 570
5,7

Civil szervezetek száma
Civil szervezetek 1000 lakosra jutó száma
Forrás: KSH, 2013.

15. táblázat Jelentősebb civil szervezetek a városban
Típus

Civil szervezet neve
ICIRI-PICIRI - A Nagyecsedi Bölcsődés Gyerekekért Alapítvány

Alapítvány

Dancs Lajos Általános Iskoláért Alapítvány
Nagyecsed Város Óvodás Gyermekeiért Alapítvány
Lovas Klub
„Rákóczi” Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes
Ecsedi Lápvidékért Egyesület
Füvészkert Társaság Természetvédelmi Egyesület
Nagyecsedi Polgárőr Egyesület
Nagyecsed Városért Egyesület

Egyesület

Rákóczi Sportegyesület
Nyírség és Szatmári Síkság Fejlesztésért Egyesület
Szatmári Segítő Kezek
Vasdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete
II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság
Lápi Betyárok Hagyományőrző Egyesület
Ecsedi-láp Horgászegyesület

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata
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A civil szervezetek kiemelkedően magad támogatást kaptak 2008-ban. Utána a támogatás
mértéke csökkent, s csak az elmúlt évben volt tapasztalható némi növekedés.
11. ábra Civil szervezetek önkormányzati támogatása
66,9

70
60
50
40
30
20

33,7

30,3

27,6

25,6

21,9

19,4
12

15,8

12

10

6

8

2007

2008

13,2

10,8

6

6

6

2009

2010

2011

3

5

5

2012

2013

2014

0
2005

2006

Támogatott civil szervezetek száma (db)

Civil szervezetek támogatására fordított összeg (MFt)

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata adatai alapján, saját szerkesztés, 2005-2014.

A civil élet egész jelentős a városban, számos civil szervezet működik eredményesen.
Kifejezetten civil ház nincs, elsősorban a városi művelődési ház fogja össze és segíti a
tevékenységeiket, de az Életmódház és az újonnan létrejött Közösségi ház is otthont ad a
rendezvényeiknek.

1.5
1.5.1

A település humán infrastruktúrája

Humán közszolgáltatások

Oktatás-nevelési intézményhálózat
Óvodai feladatellátás
Nagyecsed városban az óvodai feladatellátás egy intézményben történik, két feladatellátó
helyen. Az intézmény egyúttal családi napközi is (Városi Napközi Otthonos Óvoda). Az
intézmény fenntartója és működtetője Nagyecsed Város Önkormányzata. A városban összes
óvodai férőhely száma 325 fő, a városi szintű kihasználtság 86,15%-os.
2013-ban megvalósult az Észak-Alföldi Operatív Program „Nevelési intézmények fejlesztése”
(ÉAOP-4.1.1/A-11) elnevezésű konstrukció keretében támogatott „Napközi otthonos óvoda
telephelyének fejlesztése” elnevezésű projekt, ami hozzájárult az óvodai feladatellátás
színvonalának javulásához.
16. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév)

Intézmény
neve és
fenntartója
Nagyecsedi
Óvoda;
Nagyecsed
Város
Önkormányzata
Nagyecsedi

Feladatellátó
hely és annak
címe

Férőhely
(fő)

4355
Nagyecsed,
Vasút utca 10.

100

4355

225

2014-ben
beíratott
gyerekek
száma
(fő)

Kihasználtság
(%)

280

86,15%
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Csoportszobák
száma
(db)

Tornaszoba léte
(igen/nem,
db)

4

nem

9

igen

Óvoda;
Nagyecsed
Város
Önkormányzata

Nagyecsed,
Wesselényi
utca 2

Forrás: KSH, 2011; www.oktatas.hu

Általános iskolai feladatellátás
A 2013/2014-es tanévben a 2 általános iskolában (4 feladat ellátási helyen) összesen 553
tanuló volt. A KLIK, illetve a református egyház által fenntartott intézmények kihasználtsága
55,58%-os.
17. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév)

Intézmény neve
és fenntartója

Feladatellát
ó hely és
annak címe

Férőhel
y (fő)

2013/201
4
tanévben
beíratott
gyerekek
száma
(fő)

Kihasználtsá
g (%)

Tanterme
k száma
(db)

Tornaterem léte
(igen/nem,
db)

Dancs
Lajos
Ének-zenei
Általános Iskola
és
Alapfokú
Művészeti Iskola;
Klebelsberg
Intézményfenntart
ó Központ

4355
Nagyecsed,
Rózsás utca
1.

400

21

igen
(tornaterem
,
tornaszoba)

4355
Nagyecsed,
Rákóczi út
12

310

21

igen
(tornaterem
)

Ecsedi
Báthori
István Református
Általános Iskola,
Gimnázium
és
Kollégium;
Nagyecsedi
Református
Egyházközség

4355
Nagyecsed,
Szatmári
utca 1.
4355
Nagyecsed,
Rákóczi
Ferenc utca
12

145

5

igen
(tornaszoba
)

140

6

igen
(tornaterem
)

553

55,58%

Forrás: KSH, 2011; www.oktatas.hu

Középfokú oktatás
Nagyecseden 4 középiskola működik, 4 különböző fenntartóval, melyekből egy egyház, kettő
alapítvány és egy Kft. A tanulók teljes százalékában a nem városi lakosok 0,07%-ot tesznek
ki. Kollégiumi ellátást a városban egy intézmény biztosítja, 8 fő kollégista használja.
Kollégiumi ellátást a városban egy intézmény biztosítja, amelyet a Nagyecsedi Református
Egyházközség tart fenn. A kollégium teljes kapacitása 15 fő, kihasználtsága 2013-ban 73%os volt.
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18. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév)

Középfokú oktatási
intézmény neve,
fenntartója / működtetője
Ecsedi Báthori István
Református Általános
Iskola, Gimnázium és
Kollégium; Nagyecsedi
Református Egyházközség
Kölcsey Ferenc
Középiskola Nagyecsedi
Tagintézmény; Sziltop
Oktatási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
"Szak-Ma" Szakképző
Iskola és gimnázium
Nagyecsedi telephely,
Aranyszív A Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

Tanulók
száma
2013/2014
(fő)

Nem
városi
lakos
(%)

Kollégista
(2013) (fő)

Képzési kínálat

általános iskolai nevelés-oktatás (alsó
tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás
(felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi
nevelés-oktatás, kollégiumi nevelésoktatás
4 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás, szakközépiskolai nevelésoktatás

59

0,07%

Free Dance Alapfokú
Művészeti Iskola, Krétakör
Oktatási és Kulturális
Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány

11

szakiskolai nevelés-oktatás
(szakképzés), 4 évfolyamos gimnáziumi
nevelés-oktatás, szakközépiskolai
nevelés-oktatás, szakközépiskolai
nevelés-oktatás (szakképzés)
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágon, alapfokú művészetoktatás
táncművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás képző- és
iparművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás szín- és bábművészeti
ágon, egyéb

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Nagyecseden 2000 óta az általános iskolába beírtak száma drasztikus és folyamatos
csökkenést mutat, aminek oka, hogy a kedvezőbb feltételek vannak a tiborszállási iskolában,
mivel ott kisebb a HH-HHH gyermekek aránya, azonban mind az óvodába beírtak száma,
mind pedig a középiskolások száma stagnál.
12. ábra Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem

39

1000
900
Óvodába beírt gyermekek
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt) (fő)

800
700
600

Általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással
együtt) (fő)

500
400
300
200
100
2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

2007. év

2006. év

2005. év

2004. év

2003. év

2002. év

2001. év

2000. év

0

Középiskolai tanulók száma
a nappali oktatásban (a hatés nyolcévfolyamos
gimnáziumok adataival
együtt) (fő)

Forrás: KSH 2013

Egészségügyi ellátás
Alapellátás
Nagyecseden a lakosság egészségügyi ellátása jónak mondható. 2014-ben uniós
támogatásnak köszönhetően Egészségközpontot hoztak létre, melynek eredményeként egy
helyre, a Nagyecsed, Hunyadi u. 3. szám alá koncentrálódott a településen fellelhető összes
egészségügyi alapellátás. 3 körzetben, 3 orvos látja el a háziorvosi teendőket. A gyermek
háziorvosi szolgálat a háziorvosi szolgálaton belül történik, külön gyermek háziorvosi
szolgálat nincs. A központi orvosi ügyelet körzeti szerepet tölt be, így a nagyecsedi
lakosokon kívül Mérk, Vállaj, Tiborszállás és Fábiánháza hétközbeni és hétvégi sürgősségi
betegellátásáról is gondoskodik jelenleg 6 orvos bevonásával. Az intézmények felszereltsége
és állapota az alapellátás követelményeinek megfelel. A városban 2 db fogorvosi körzet van,
és 2 db gyógyszertár is működik, hetente váltakozó rendű szolgálati ügyelettel. Fekvőbeteg
ellátás a 15 km-re található mátészalkai Területi Kórházban van. Jelenleg 12 osztályon 513
ágy áll a betegek rendelkezésére.
Az Egészségközpontban védőnői tanácsadásra is van lehetőség, 4 védőnő rendel. Az
Egészségházban a következő szolgáltatások érhetőek el: Várandós gondozás; Újszülött
gyermekágyas gondozás; Csecsemőgondozás 0-1 éves korig; Kisdedgondozás 1-3 éves
korig; Kisgyerekgondozás és ápolás 3-6 éves korig; Tisztasági vizsgálatok; Kötelező
szűrővizsgálatok; Nőgyógyászati méhnyakrák szűrés. Az ellátó helyek infrastrukturális
felszereltsége a jogszabályi elvárásoknak megfelel.
19. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői

Egészségügyi ellátóhely,
címe
Hunyadi János u. 3.
Hunyadi János u. 3.
Hunyadi János u. 3.
Hunyadi János u. 3.

Ellátás jellege
gyermek és felnőtt háziorvos
fogorvos
orvosi ügyelet
védőnői ellátás

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

40

Gyakorolt
praxisok
száma
3
2
1
4

Betöltetlen
praxisok száma
0
0
0
0

Szociális ellátás
Intézmények, szolgáltatások
Szociális és gyermekvédelmi alapellátás és szakosított ellátás intézménye a városban a
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény által biztosított
szolgáltatások: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyerekjóléti szolgálat
A városban a bölcsődék száma 1 db. A férőhelyek száma 50 fő (az önkormányzati
fenntartású bölcsődében.) A bölcsődés korú gyermekek nappali elhelyezését a városban
2011-től 1 db, az óvodában működő családi napközi segíti. A bölcsőde általában 106.%
kihasználtsággal működik (53 fő). Mátészalkán található két családi napközi, amelyeknek
ellátási területébe beletartozik Nagyecsed is.
Az intézmények kihasználtsága városi szinten 100 %-os. A kihasználtságban anomáliák nem
jelentkeznek. A városban az idősek nappali ellátásának kihasználtsága 102%-os. A város
2014-2019-es az önkormányzat gazdasági programjában meg is jelenik az idősek nappali
ellátásának fejlesztése.
20. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői

Intézmény

ellátó hely

szolgáltatások

férőhely
(fő)

kihasználtság
(%)

amennyiben releváns
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ

4355
Nagyecsed
Szociális étkezés
Rákóczi út 104/A.

83

nr.

4356
Nagyecsed
Rákóczi út 104/A.

Házi
segítségnyújtás

379

nr.

4357
Nagyecsed
Rákóczi út 104/A.

Idősek nappali
ellátása

40

102,5

4358
Nagyecsed
Rákóczi út 104/A.

Családsegítés

1961

100

4359
Nagyecsed
Rákóczi út 104/A

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

40

100

4360
Nagyecsed
Rákóczi út 104/A

Gyerekjóléti
szolgálat

nr.

nr.

Jót s jól a Szatmári
Kistérségben Egyesület

4754 Géberjén József
Attila u. 4-6

Fogyatékosok
nappali ellátása

30

100

Jót s jól a Szatmári
Kistérségben Egyesület

4754 Géberjén József
Attila u. 4-6

Pszichiátriai
betegek nappali
ellátása

200

100

Jót s jól a Szatmári
Kistérségben Egyesület

4754 Géberjén József
Attila u. 4-6

Támogató
szolgálat

nr

nr

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Pénzbeli és természetbeni ellátások
21. táblázat: Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres
szociális
segélyben
részesítettek
száma [fő]
Rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban/ked
vezményben
részesítettek
száma [fő]
Lakásfenntartási
támogatásban
részesültek száma
(pénzbeli és
természetbeni)[fő]
Átmeneti
segélyezésben
részesült
személyek száma
(pénzbeli és
természetbeni) fő]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

584

582

706

775

52

51

62

40

14

38

1379

1050

1215

1018

1156

1130

1129

1101

1073

996

538

760

615

676

633

672

865

874

619

605

206

239

157

235

354

600

344

569

350

429

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Rendszeres szociális segély: A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító
jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek
részére nyújtott támogatás. Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, akinek havi
jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át. 2008-ig folyamatos emelkedés
volt tapasztalható a segélyezettek számában, majd jogszabályi módosítások miatt 2009-ben
drasztikus csökkenés figyelhető meg. 2008-ban 775 fő volt a segélyezettek száma, 2009-ben
52 fő, amely nagyjából állandó, enyhe csökkenést mutat. 2014-ben már csak 38 fő.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma enyhe és folyamatos
csökkenést mutat. Viszonylag magas, átlagosan évente 1000 fő részesült a támogatásban.
Az átmeneti segélyezés esetszámai 2005-2014-es időszakban enyhe mozgást mutattak,
2008-ban csak 206 eset volt, míg a legmagasabb 2010-ben volt 600 esetszámmal, 2014-ben
429 fő részesült a segélyben. Átmeneti segély a települési önkormányzat képviselő-testülete
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt.
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma folytonosan növekvő képet mutat az
elmúlt időszakban: 2008-ban 538 fő, 2011-2012-ben átlag feletti 865-874 fő, majd 2014-ben
605 fő részesült benne. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás (vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség) fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás.
Humán Fejlesztések 2007- 2013 között:




Városi művelődési ház részleges felújítása - 2010
Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános és Zeneiskola felújítása, bővítése 2011
Napközi Otthonos Óvoda új telephelyének kialakítása -2012
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Szatmári Kistérségi Bölcsőde bővítése és rekonstrukciója - 2012 Egészségközpont
létrehozása Nagyecseden – 2013
Nagyecsed történelmének és hagyományainak erősítése Szatmárban – 2013.
Együtt az úton– Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
Nagyecsed mikortérségében – 2013
Vasdune Cherhaja – Emelkedő Csillagok – Életesélyek javítása Nagyecsed
városában - 2015

Közművelődés, sport, szabadidő
Intézmények




Életmódház: Az Életmódház Nagyecsed, Árpád u. 7. szám alatt található. 2011-ben
indult „Együtt az úton- Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők
integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében” című TÁMOP-5.1.3-09 projekt keretében
alakult át Életmódházzá. Korábban tájházként funkcionált. A projekt keretében
képzéseknek,
közösségfejlesztő
programoknak,
tréningeknek,
gyermekek
korrepetálásához adott helyszínt. Játéktár (játékkölcsönző), játszóház került kialakításra
az óvodáskorú gyermekek számára.
Jelenleg „Csillagházként” funkcionál a Vasdune Cherhaja – Emelkedő Csillagok –
Életesélyek javítása Nagyecsed városában című, TÁMOP – 5.3.6-11/1 projekt keretében.
Szintén képzéseknek adott helyszínt, internetklub, kreatív klub alakult, tovább működik
az épületben a játéktár és a játszóház. A programok az önkormányzat projektjei.
Settlement típusú közösségi ház: A családok rossz körülményeit enyhítő szolgáltatások
biztosítása, mosás, fürdés, tisztálkodási lehetőség. A környezeti higiénia elősegítése
céljából lakókörnyezet tisztántartásához, kertgazdálkodáshoz szükséges eszközök,
szerszámok kölcsönzése (fűnyíró, fűkasza, kapa, ásó, gereblye, kasza stb.). A
szolgáltató ház gyermekek tanulási esélyeinek javítása céljából helyet biztosít a
tanuláshoz. A kisebb gyermekek számára gyermekfelügyelet, készségfejlesztő játékok
biztosítása; a heti rendszerességgel szervezett közösségi programokkal a gyerekek és a
szülők közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösségé kovácsolódhatnak.
Feladatai közé tartozik még különböző közösségi kezdeményezések támogatása,
közösségi akciók szervezése; közösségi kert kialakítása a házhoz tartozó kertben, ahol
elsajátíthatják, az önellátást szolgáló háztáji gazdálkodás elméleti és gyakorlati
ismereteit.



Könyvtár: II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár – művelődési ház és
könyvtár önkormányzati fenntartással működik. Feladatai a következők: a lakosság
könyvtári ellátásának biztosítása, az információk tárgyilagos, sokoldalú közvetítése, a
gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, rendelkezésre
bocsátása, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és szolgáltatásairól, más könyvtárak állománya és szolgáltatásai elérésének biztosítása,
részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.



Mozi, színház: nem található a településen,
Fehérgyarmaton érheti el ezen szolgáltatásokat.



Múzeumok, galériák: a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria néprajzi kiállító
helységében a földművelés, a halászat, csikászat eszközei, a szövés-fonás kellékei, az
állattartásban és a háztartásban használatos tárgyak láthatóak. Az érdeklődők
megismerhetik a hajdani ecsediek lápi életmódját, babonáit, szokásait. A galéria helység
időszaki kiállításoknak ad helyet, ahol többnyire környékbeli művészek alkotásai
láthatóak, például festmények, kisplasztikák, csipkék, fotók. 2013-ban a „Nagyecsed
történelmének és hagyományainak erősítése Szatmárban” című LEADER program
keretében külső és belső felújításra került, illetve modern technikai eszközök beszerzése
történt.
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a

lakosság

Mátészalkán

vagy

Fejlesztések 2007- 2013 között:




Városi művelődési ház részleges felújítása – 2010.
Közösségi Ház fejlesztése Nagyecsed Város Önkormányzata a település „Szociális
Városrehabilitációja” projekt keretében (jóléti tó, sétány, pihenőhely, közösségi ház,
játszópark kialakítása – 2013
Nagyecsed történelmének és hagyományainak erősítése Szatmárban – 2013.

Rendezvények
A település legkiemelkedőbb és legfontosabb rendezvénye, az Ecsedi-Láp Fesztivál minden
év júniusában kerül megrendezésre. 1997-ben városnapként indult útjára. Számtalan
kulturális és gasztronómiai programon vehetnek részt a látogatók. Civil szervezetekkel,
egyesületekkel, önkormányzati intézményekkel összefogásával valósul meg.
2007 óta került megrendezésre a Lápi Disznótoros Nagyecseden. A rendezvényt minden év
február utolsó heteiben tartják. A 2012-2013-as években az Ecsedi - Lápi Napok keretein
belül rendezték meg.
1997-ben elsőként tartották meg a hagyományőrzés jegyében a farsangi bál és felvonulást.
A rendezvény minden év februárjának második szombatján kerül megrendezésre.
Nagyecsed néphagyományaiban kiemelkedő magyar és cigány népművészet mesterei, és
népművészet ifjú mesterei előtt tisztelegve, 2010 márciusában először rendezték meg az
Országos Nagyecsedi Verbunkversenyt, amelynek kétévente ad otthont település. A
település igen nagy tánchagyományra tekint vissza, öt népművészet mestere, négy
népművészet ifjú mestere van.
Rákóczi Fejedelem halálának 300., hazahozatalának és újratemetésének 100. évfordulója
alkalmából rendezték az első Rákóczi lovas emléktúrát. A már hagyománnyá vált program
minden év szeptemberében Nagyecsed, Nyírcsaholy és Fábiánháza települések
önkormányzatai, valamint a „FŐNIX Park Nyírcsaholy” összefogásával valósul meg. A
felvonulások alkalmával minden településen végigvonulunk és a pihenő helyeken helyi
kulturális csoportok mutatják be emlékműsorukat.
Az alábbi táblázat a legjelentősebb rendezvényeket és az azon résztvevők számát mutatja.
22. táblázat: Nagyecsedi rendezvények

Kulturális rendezvény neve
Lápi Disznótoros

Résztvevők száma (fő)
1200

Farsangi felvonulás és bál

300

Ecsedi-láp Fesztivál

3500

Szatmár Határok Nélkül

3500

Szüreti felvonulás és bál

380

Mikulásnapi vásár

1200

Karácsonyi hangverseny

500

Komolyzenei koncertsorozat

250

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Sport és rekreáció


Városi Sporttelep: alapinfrastruktúrával rendelkezik, pálya kivilágítás van, a
labdarúgópálya körül salakos futópálya is található. A kiszolgáló infrastruktúra elavult,
ennek megfelelően fejlesztési igény jelentkezik. Nagyecsed Rákóczi SE a
spottelephez tartozó egyesület.



Jelenleg 3 db játszótér van a városban, a többfunkciós játszótér kialakításra került a
Szociális várorehabilitáció keretein belül. A közösségi ház és a Jóléti-tó
szomszédságában, szerves környezetben épül meg a Több korosztályos játszópark,
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mely 0-99 éves korosztályig minden nagyecsedi lakos igényeit kielégíti. A kicsik
részére játszótér és homokozó, babaház és rajztábla készül; a fiatalok igényeit
figyelembe véve görkorcsolya- és drótkötélpálya fut végig a játszóparkon.
1.5.2

Esélyegyenlőség biztosítása

A város óvodai intézményeiben a HH-s és a HHH-s gyermekek száma 2013-ban 194 fő volt,
ami 76%-os arányt jelent ebben a korosztályban városi szinten.
Esélyegyenlőségi Program
Nagyecsed város helyi esélyegyenlőségi terve 2013-ban készült el.
A célcsoportok:






romák, mélyszegénységben élők;
hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek–
tanulók;
nők;
idősek
fogyatékkal élők

Intézkedések:
 Munkaerő-piaci aktivitás növelése: felnőttképzési program az aktív korú munkanélküli
lakosoknak; informatikai képzések szervezése; munkavállalás nyugdíjasként
tájékoztatás nyugdíjasoknak és nyugdíj előtt állóknak; tartós munkanélküliség
csökkentése a településen élő nők körében; fogyatékkal élők munkahelyi esélyének
javítása;
 Biztos Kezdet program megvalósítása Nagyecseden: esélyek megteremtése biztos
kezdet szolgáltatásokkal; gyermekfelügyelet biztosítása a tanköteles fiatal anyukák
számára; nagyecsedi gyerekek járjanak nagyecsedi iskolába!
 Lakóterület tisztasági akciók szervezése: Egészségtudatos szemléletmód kialakítása;
egészséges táplálkozás ösztönzése; lakossági szűrővizsgálatok Nagyecseden;
 „Nemcsak a 20 éveseké a világ!”: közösségi élet fejlesztése; generációs programok
szervezése; házi segítségnyújtás szélesebb körben történő biztosítása
 Társadalmi beilleszkedést segítő programok: akadálymentesített honlap létrehozása;
támogató Szolgáltatás kialakítása Nagyecseden; tájékoztatás a fogyatékkal élők
lehetőségeiről, szolgáltatásukról; érzékenyítő programok szervezése.

1.6
1.6.1

A település gazdasága

A település gazdasági súlya, szerepköre

Nagyecsed város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei
területfejlesztési koncepcióban. A városban a regisztrált vállalkozások száma 1335 db, a
működő vállalkozások száma 148 db (2012). 2011-ben a regisztrált vállalkozások száma
(1335 db) kevesebb volt, viszont a működő vállalkozások száma több (163 db).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 202 regisztrált vállalkozás jutott ezer lakosra, amely az
országos átlag (166) 1,2-szerese. Az egyéni vállalkozások előbbiek alapján számított
sűrűsége (171) – a mezőgazdasági jellegű egyéni vállalkozók jelentős számú jelenlétével
összefüggésben – az országosan jellemző 1,6-szeresét, míg a társas vállalkozásoké (31) az
átlagos alig több mint felét tette ki. Nagyecsed értéke 23 működő vállalkozás/1000 lakos,
vagyis jelentős mértékben elmarad a megyei átlagtól.
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A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.
23. táblázat Működő vállalkozások száma létszám kategóriánként

Területi egység

1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

250-X fő

mikro

kis

közép

nagy

141

6

1

0

148

24 833

878

178

27

25 966

0,57

0,02

0,56

0,0

0,57

Nagyecsed (db)
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye (db)
A város részesedése a
megyén belül (%)

Összesen

Forrás: KSH, 2012.

A mikro vállalkozások adják a teljes szektor 95,27%-át, 4% a kisvállalkozások aránya, a
közepeseké pedig az 1%-ot sem éri el.
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása
a megyei jellemzőkkel.
13. ábra A működő vállalkozások megoszlása fő gazdasági ágazatonként

Nagyecsed

12,2

Mátészalkai járás

8

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7

Magyarország 3,5
0%

20,9

66,9

17,8

74,3

16,2

76,8

16,6
10%

79,9
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások aránya
Az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások aránya
Szolgáltatásban működő vállalkozások aránya
Forrás: KSH, 2012.

A működő vállalkozások megoszlása fő gazdasági ágazatonként eltér az országos
összetételtől. A működő vállalkozások közel 70%-a a szolgáltató szektorban tevékenykedik.
Közel 21% az iparban működő vállalkozások aránya és mindössze 12% a mező-,
erdőgazdálkodásban, halászatban tevékenykedő vállalkozás.
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24. táblázat Működő vállalkozások száma és aránya

(TEÁOR/’08 gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO/’11
SzabolcsSzatmár-Bereg
megye

db

%

db

%

Nagyecsed
részesedése a
megyén belül
(%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (A)

18

12,2

1 824

7,0

1,0

Bányászat, kőfejtés (B)

0

0,0

11

0,0

0,0

Feldolgozóipar (C)

10

6,8

1 876

7,2

0,5

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás légkondicionálás (D)

0

0,0

20

0,1

0,0

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (E)

0

0,0

63

0,2

0,0

Építőipar (F)

21

14,2

2 230

8,6

0,9

Kereskedelem, gépjárműjavítás (G)

41

27,7

6 610

25,5

0,6

Szállítás, raktározás (H)

4

2,7

1 126

4,3

0,4

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I)

15

10,1

1 438

5,5

1,0

Információ, Kommunikáció (J)

1

0,7

612

2,4

0,2

Pénzügyi, biztosítási tevékenység (K)

6

4,1

1 018

3,9

0,6

Ingatlanügyletek (L)

2

1,4

598

2,3

0,3

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M)

5

3,4

2 798

10,8

0,2

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
(N)

4

2,7

1 137

4,4

0,4

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
(O)

0

0,0

5

0,0

0,0

Oktatás (P)

7

4,7

1 725

6,6

0,4

Humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q)

4

2,7

1 294

5,0

0,3

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R)

1

0,7

451

1,7

0,2

Egyéb szolgáltatás (S)

9

6,1

1 130

4,4

0,8

148

100,0

25 966

100

0,6

Nagyecsed
Nemzetgazdasági ág

Összesen
Forrás: KSH, 2012.

A gazdasági ágazatok szerinti megoszlásból jól látszik, hogy Nagyecsed esetében –
hasonlóan a megyei adatokhoz – a legnagyobb arányt a kereskedelem, gépjárműjavítás
kategória képviseli (a vállalkozások több mint egynegyede tartozik ide). A szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás és az építőipar jelentősebb, mint a megyében, ezzel szemben a
megyében a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység hangsúlyosabb, de ettől eltekintve
nagyjából egyezik az iparágak súlyozottsága a megyei adatokkal.
1.6.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

A Nagyecsed gazdaságát a 90-es évek elejéig a mezőgazdaság és az agráripari
foglalkoztatás határozta meg. A rendszerváltás után a mezőgazdaságban lezajlott
változások hatására jelentősen csökkent a foglalkoztatottak száma.
Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban a regisztrált vállalkozások száma folyamatosan nő. 2011-ben 1085 db
2012-ben 1121 db, majd 2013-ban 1125 darab mezőgazdaságban regisztrált vállalkozás
volt. A külföldi tulajdon nem jellemző.
25. táblázat A használt földterület művelési ágak szerint
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Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Nagyecsed
hektár

%

hektár

%

5 343,23

79,9

227 662,78

54,10

Konyhakert

35,09

0,5

2 158,05

0,51

Szőlő

1,90

0,0

339,99

0,08

Gyümölcsös

156,31

2,3

30 146,28

7,16

Gyep

382,08

5,7

38 221,52

9,08

Erdő

605,03

9,0

109 579,77

26,04

Nádas

0,66

0,0

835,12

0,20

Halastó

0

0,0

869,79

0,21

Nem hasznosított mezőgazdasági
terület

85,80

1,3

3 389,61

0,81

Gazdasághoz tartozó egyéb terület

76,14

1,1

7 622,33

1,81

6 686,25

100,0

420 825,24

100,00

Szántó

Használt terület összesen

Forrás: Általános Mezőgazdasági Összeírás, 2010.

A Nagyecseden használt földterület közel 80%-a szántóként kerül művelésre, lényegesen
nagyobb, mint a megyei szántóként használt földterület (54%). 9% erdő, ami jelentősen
kevesebb, mint a megyei adat (26%) és 5,7%-a gyep, ami számottevően kevesebb, mint a
megyei (9%). A nem hasznosított mezőgazdasági terület mindösszesen csak 1,3%. A
használt földterület lényegesen nagyobb százalékkal használja a megye erdőként (26%),
gyümölcsösként (7%) és gyepként (9%), mint Nagyecsed.
14. ábra Állattenyésztés Nagyecseden

Nagyecsed

SzabolcsSzatmárBereg megye

0%

10%

Szarvasmarha

20%

30%

Sertés

Ló

40%
Juh

50%
Kecske

60%
Tyúk

70%
Kacsa

80%
Lúd

90%

100%

Pulyka

Forrás: KSH

Nagyecseden legjellemzőbb a tyúk tartása, hasonlóan a megyéhez. A megyei átlagnál
lényegesen nagyobb a kacsa, szarvasmarha állomány. A megyei átlaggal megegyező a
sertések aránya.
Ipar
Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban 2010-ben 13 db
volt, míg az építőiparban 44 db. A város Ipari parkkal nem rendelkezik.
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Szolgáltatások
15. ábra Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem

100%
Egyéb szolgáltatás (S)

90%

Művészet, szórakoztatás,
szabadidő (R)
Humán-egészségügyi, szociális
ellátás (Q)
Oktatás (P)

80%
70%
60%
50%
40%

Közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás (O)
Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység (N)
Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység (M)
Ingatlanügyletek (L)

15
4
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1 126

30%
20%

41
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Pénzügyi, biztosítási
tevékenység (K)

10%
0%
Nagyecsed

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Forrás: KSH

Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban
2010-ben 60 darab. Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
területén 16 db, az információ, kommunikáció területén 3 db, adminisztratív szolgáltatás
területén 9 db, 2010-ben. A vendéglátóhelyek száma 2007-től (32 db) lassú csökkenést
mutat (2013-ban 23 db). Kiskereskedelmi üzletek száma lassú csökkenést mutat 2009-ben
81 darab, 2013-ban 68 darab.
A turizmus nem jelentős gazdasági szegmens a településen, elsősorban az épített és
kulturális örökség (templomok, emlékművek, emléktáblák) emlékei tekinthetők látnivalóknak.
A város határában fekszik a hajdani Ecsedi-láp régi lecsapolt területe, melynek részleges
rekonstrukciójára program készült széles szakmai háttértámogatással. A projekt célja:
Nagyecsed és Fábiánháza között elterülő közel 200 ha-s Csicsós láp részleges, 10 ha-on
megvalósuló rehabilitációja, vizes élőhely-rekonstrukció, tanösvény, majd a későbbiek során
bemutatóhely (látogatóközpont) létrehozása. A projekt megvalósítása megalapozhatná a
helyi turizmus fellendítését, ezzel sokat segíthetne a foglalkoztatás és gazdaság gondjainak
megoldásában. Turizmus a városban még gyerekcipőben jár. A turista attrakciók, történelmi
és természeti értékek nincsenek feltárva, szálláskapacitás alig van. A városnak készült
marketing koncepciója a Városközpont fejlesztés II. üteme pályázat keretein belül.
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16. ábra Vendéglátóhelyek száma (db)

Forrás: www.teir.hu

A vendéglátóhelyek száma Nagyecseden 2007 és 2013 között 32-ről 23-ra csökkent. A
szállásférőhelyek száma kereskedelmi és magánszállás tekintetében 13 darab magán
szállás nincs neve 2013-ban, ahol 64 fő összesen 730 vendégéjszakát töltött.
17. ábra Vendégforgalom (db)

Forrás: www.teir.hu
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18. ábra Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db)

Forrás: www.teir.hu

1.6.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelése

A városban a mikro vállalkozások jelenléte a jelentősebb. Az ezer lakosra jutó vállalkozások
számában Nagyecsed jelentősen az átlag alatt áll. A működő vállalkozások számában 2000től emelkedés volt tapasztalható, azonban 2003-tól lassú, de folyamatos csökkenés. Ez nem
csak a városra jellemző jelenség, hanem a járásra és megyére is, valamint az országos
adatokban is ez mutatkozik meg.
A város nem rendelkezik Ipari Parkkal, hiányoznak olyan alapvető infrastrukturális eszközök,
amely hatékonyan hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának
javulásához.
Ezzel szemben a 2007-ben regisztrált vállalkozások száma több, mint megnégyszereződött
2008-ra – az őstermelők regisztrációja miatt -, és továbbra is lassú emelkedést mutat.
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19. ábra A regisztrált és működő vállalkozások száma Nagyecseden
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Működő vállalkozások száma

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés (2000-2012/2013). Megjegyzés: 2010-ig GFO’02,
2011-től GFO’11 adatok

Az adatokból jól látszik, hogy folyamatos, lassú emelkedés van, ami a gazdaság lassú, de
folyamatos fejlődésének a következménye és a számos regisztrált vállalkozásnak. A 2013-as
iparűzési adóból származó bevétel több, mint 160%-a a 2012-es adatnak és 2014-ben is
10%-kal növekedni tudott.
20. ábra Iparűzési adóbevételek Nagyecseden (eFt)
55 696
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0
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Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata

Az alábbi táblázatban a legjelentősebb nettó árbevételű vállalkozások láthatók, a
tevékenységi körük szerteágazóak, leginkább valamilyen szolgáltatást nyújtanak.
26. táblázat Legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások

Vállalkozás neve

Fő tevékenységi kör

Oláh Szabina

Építőipari tevékenység

Inter Agrárium Kft.
Tattya Trans Kft.
Pikot Trans Kft.
Gaál és Társa Bt.
Stroby Kft.

Mezőgazdasági szolgáltatás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás
Egészségügyi szolgáltatás
Internetes kereskedelem
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Értékesítés nettó
árbevétele
(adatok eFt-ban)
n.a.
1 518 253
193 573
36 064
n.a.
18 128

Sarkadi László
Ferro-Ecsed Kft.
Fodorné Papp Ilona
Suska-hús Bt.

Víz-gáz, fűtésszerelés
Vasáru, festék kiskereskedelem
Belföldi és külföldi személyszállítás
Sertés tenyésztés, feldolgozás

n.a.
344 850
n.a.
30 136

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A legnagyobb foglalkoztató az Inter Agrárium Kft. – 104 alkalmazottjával. A többi „nagyobb”
foglalkoztató maximum 20-30 embert képes alkalmazni, vagyis jól kirajzolódik a mikro és
kisvállalkozások túlsúlya.
27. táblázat Legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások

Vállalkozás neve

Fő tevékenységi kör

Foglalkoztatottak
száma
104

Inter Agrárium Kft.

Mezőgazdasági szolgáltatás

Lőkös és Társai Kft.

Építőipari tevékenység

23

Oláh Szabina

Építőipari tevékenység

7

Fodorné Papp Ilona

Belföldi és külföldi személyszállítás

12

Lőkös Mihály

Építőipari tevékenység

6

Pátzay Bt.

Takarmányértékesítés

8

Áron és fiai Kft.

Élelmiszer kiskereskedelmi szolgáltatás

3

Pikot Trans Kft.

Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

3

Tattya Trans Kft.

Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

13

Ferro-Ecsed Kft.

Vasáru, festék kiskereskedelem

9

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata, 2014.

A gazdaságfejlesztési témájú fejlesztések az 5.1. számú mellékletben találhatóak.
1.6.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

Nagyecsed Nyíregyházától mintegy 75 kilométerre fekszik a délkelet Nyírségben, a
Mátészalkai járásban. Mátészalkától 14, a magyar-román határátkelőhelytől 14 km-re
található. Közlekedés földrajzi helyzete nem túlkedvező. Egyik pozitív tényező, hogy az M3as autópálya csomópontja a korábbiakhoz képest viszonylag közel, 30 km-re található a
várostól. Vonattal elérhető a Mátészalka–Tiborszállás vasúti mellékvonalon. A vállalkozások
betelepülésének szempontjából a földrajzi és közlekedési adottságok hátrányosak.
Gazdasági-társadalmi szempontból hátrányos helyzetű és forgalmi árnyékban fekvő, külső
perifériához tartozó település. Egy kisebb térség meghatározó települése, amely rendelkezik
bizonyos számú, más települések lakosságát is ellátó, városi funkciót jelentő intézménnyel.
Gazdasági és társadalmi szempontból hátrányos helyzetű felzárkóztatásra váró mikrotérségi
központ. A térség lakosságának 10,5%-a él Nagyecseden. A város népsűrűsége 161 fő/km2
az országos és kistérségi 108 fő/km2 átlagos népsűrűséghez viszonyítva sűrűbben lakott
település. A népesség képzettsége alacsony, jelentős a csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya, a felsőfokú végzettségűek aránya mindösszesen 5,8% a 25 év feletti
népesség körében. A város rendelkezik szabad munkaerővel, akik inkább alacsony
presztízsű munkakörökben alkalmazhatók. Jelen ágazati struktúra szerint leginkább a
szolgáltatás, mezőgazdaság, feldolgozóipar területén van szükség munkavállalókra. Az
önkormányzat iparterületek kijelölésével igyekszik új vállalkozásokat bevonzani a
településre, akik új munkahelyet teremthetnének a városban élők számára. K+F és
innovációs tevékenységet végző vállalkozás a városban nincsen.
1.6.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Nagyecsed területén 2 378 db lakást regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal 2013. év
végén. A száz lakásra jutó lakosok száma a vizsgálat alapján 269 fő, amely a megye
városainak (248), és a megye átlagánál (257) is magasabb érték. A lakások 6,3%-a
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egyszobás, a másfél- és kétszobás lakások aránya, a lakásállomány legnagyobb arányát a
háromszobás, illetve a két és félszobás lakások teszik ki 42,4%-kal. Ennél nagyobb szoba
számú lakások a teljes állomány egyötödét alkotják.
A város lakásállománya 2003-tól 2010-ig folyamatosan bővült, aztán kismértékben csökkent
illetve stagnáló értéket mutat.
21. ábra Lakásállomány, épített és megszűnt lakások száma Nagyecseden, (db)
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Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés, 2001-2013.

A népszámlálási mutatók alapján a lakások 8,3%-a nem lakott ingatlan. Az építési évek
besorolása szerint a lakások közül legnagyobb arányban az 1971-1980 időszakban épültek
vannak jelen.
22. ábra Lakásállomány megoszlása az építés éve szerint, %
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Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
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1971–1980 között épített lakások
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2001-2011 között épített lakások

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011.
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A lakások többsége (99,2%) – a hazai ingatlanpiaci viszonyoknak megfelelően –
magánszemélyek tulajdonában van önkormányzati bérlakás nem áll rendelkezésre.
Az ingatlanhelyzetről elmondható, hogy a nagyecsedi ingatlanok átlagárai a megyei
átlagárnak közel a felét teszik ki, valamit fontos kiemelni, hogy az eladásra kínált házak
száma igen csekély.
28. táblázat Ingatlanárak alakulása

Többlakásos
társasház

Családi ház
Terület

Lakások összesen

Átlagár
2
(E Ft/m )

db

Átlagár
2
(E Ft/m )

db

Átlagár
2
(E Ft/m )

db

Nagyecsed

55

3

-

-

55

3

Szabolcs-SzatmárBereg megye városai

126

759

148

859

137

1762

Szabolcs-SzatmárBereg megye

99

1168

148

861

120

2173

Forrás: KSH Ingatlan adattár, 2011.

1.7
1.7.1

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés
eszköz- és intézményrendszere

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás módosítása miatt 2013-tól jelentős
változások történtek a város költségvetésében. A bevételi oldalon megszűnt az
önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az illetékbevételek elkerültek a
várostól, valamint a beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál. A rendszeres állami
támogatások jellemzően nominálértéken is csökkennek, különösen igaz ez a normatív
támogatásokra. Emiatt megnőtt az önkormányzati saját bevételek jelentősége. Az
önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi
stabilitás és fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint
a fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága.
A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés fontos eleme a szakmailag átgondolt és
pénzügyileg megtervezett adópolitika. Nagyecsed a helyi adópolitika kialakítása során három
szempontot helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a
megfelelő minőségi szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés
megvalósítását.
Költségvetés
Nagyecsed város önkormányzatának 2013 és 2014 éves költségvetésének költségvetési
főösszege 1,78 és 1,88 Mrd Ft, működési hiány az előző évi pénzmaradvány
igénybevételével nem volt. Nagyecsed város fő önkormányzati bevételi forrásait az alábbi
táblázat szemlélteti:
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29. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása 2005-2014 között (eFt)
B
(Helyi
Év
iparűzési
adó- A-n
belül)
2005
1 159 283
14 223
2006
1 137 058
13 304
2007
1 272 650
21 051
2008
1 375 873
20 043
2009
1 464 444
29 544
2010
1 376 698
27 072
2011
1 328 809
30 414
2012
1 504 976
31 697
2013
1 349 662
50 574
2014
1 479 034
55 696
Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata
A
(Működési
bevételek)

C
(Felhalmozási
és tőke
jellegű
bevételek)
164 985
160 180
100 893
89 804
194 741
365 176
848 879
174 479
381 467
388 935

D
(Finanszírozá
si bevételek)

E
(Hitelbevételek D-n
belül)

35 099
49 764
12 900
36 740
107 872
50 922
97 136
101 143
53 900
20 461

35 099
49 764
12 900
36 740
89 872
50 922
91 136
98 463
53 900
NA

Összesen

1 359 367
1 347 002
1 386 443
1 502 417
1 767 057
1 792 796
2 274 824
1 780 598
1 785 029
1 888 430

A táblázatból jól látható, hogy a működési bevételek nagyjából állandó értéken mozogtak az
elmúlt 10 évben. Az iparűzési adó mértéke növekedett, ami azt jelenti, hogy a gazdaság
fejlődik, de a mértéke még így is elenyésző (bevétel 3,75%-a 2015-ben). Az összes bevétel
kismértékben növekedett.
Az önkormányzati költségvetések kiadásait az alábbi táblázat jól mutatja:
30. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása 2005-2014 között (eFt)
B
(Felhalmozási
Év
és tőke
jellegű
kiadások)
2005
1 159 577
196 021
2006
1 171 275
139 739
2007
1 297 086
68 327
2008
1 407 854
53 302
2009
1 487 158
223 622
2010
1 419 310
261 309
2011
1 380 510
809 991
2012
1 495 512
225 253
2013
1 229 603
356 296
2014
1 478 927
365 973
Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata
A
(Működési
kiadások)

C
(Beruházási
kiadások B-n
belül)
196 021
133 359
68 327
30 606
207 746
50 221
18 864
206 601
242 181
365 251

D
(Finanszírozási
kiadások)
2 464
39 478
20 861
40 226
36 853
57 791
90 371
78 881
106 548
56 596

E
(Hitelek
törlesztése
D-n belül)
2 464
39 478
20 861
40 226
36 853
49 791
90 371
78 481
106 548
56 596

Összesen

1 358 062
1 350 492
1 386 274
1 501 382
1 747 633
1 738 410
2 280 872
1 799 646
1 692 447
1 901 496

A kiadások tekintetében a működési kiadások nagyjából egy állandó értéken stagnálnak,
egyéb típusú kiadások tekintetében elég nagy mozgás tapasztalható, míg a teljes kiadás
mértéke 2005 óta valamelyest növekedett.
Vagyongazdálkodás
A vagyongazdálkodás távlati célja az önkormányzat vagyonából származó jövedelmének
növelése, és ezzel párhuzamosan a fejlesztési források megteremtése, gyarapítása.
Ennek érdekében az alábbi alapelvek érvényesítése szükséges:


El kell kerülni a vagyon csökkenését megakadályozva ez által a vagyonfelélést.



A vagyongazdálkodási alapelvnek megfelelően a vagyonhasznosításból származó
hozam nem fordítható a működési költségek fedezésére, a hasznosítás bevételeit
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mérhető, jövedelmet termelő újabb befektetésekbe kell visszaforgatni („vagyonért
vagyont” elv).


A vagyonösszetétel javítására vonatkozó elv alapján az egyes vagyonelemek cseréjét
úgy kell végrehajtani, hogy
o

szolgáltatási vagyon esetében a közszolgáltatás
közfeladat-ellátás feltételeit jobban biztosítsa;

színvonalát

javítsa, a

o

üzleti hasznosítású vagyon esetében lehetőleg tartósan – több hozadékot –
termeljen;

o

a fenti két csoport közötti átsorolás esetében mérlegelni kell, hogy az átsorolás
az önkormányzat várospolitikai céljainak megfeleljen;

o

minden vagyonelemnél törekedni kell a rossz hatékonyságú, nagy
költségráfordítással üzemeltethető vagyonelemek hatékonyságának növelésére,
amennyiben ez nem lehetséges, megoldást jelenthet az értékesítés vagy a
hatékonyabb vagyonelemekre történő csere.

Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2005 és 2014 között majdnem
háromszorosára való növekedés ment végbe (31. táblázat). A vagyon legjelentősebb tételeit
a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök
jelentik.
Az önkormányzat 17/2012 (XI. 15.) önkormányzati rendelete szól az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
Önkormányzati törzsvagyon: 2005 óta folyamatos növekedés tapasztalható. A
forgalomképtelen törzsvagyon 385 db elemből áll, ezek közterületek, utak és hozzá
kapcsolódó infrastruktúra elemek.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartoznak
önkormányzati tulajdonú elemek.
A korlátozottan forgalomképes vagyon 23 tételből áll; ezek között vannak közfeladatot ellátó
épületek (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális
intézmények, kulturális intézmények, rendőrőrs), víztorony, mocsár, sporttelep, rádiótorony,
vízmű.
Korlátozottan
forgalomképes
vagyon
önkormányzati
hitelfelvétel
és
kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
Az önkormányzat forgalomképes vagyona: 219 db elemből áll; ezek között megtalálhatók
különböző funkciójú épületek (lakóház, társasház, áruház, üzlethelyiség, intézmények),
zöldfelületek, mezőgazdasági területek, közterület, kertek, vásártér, beépítetlen területek stb.
A fejlesztéseknél a beépítetlen területek, mint zöldmezős beruházás és az üresen állón
ingatlanok is figyelembe vehetőek.
A vagyon megoszlása kedvezőtlen, mert nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan
forgalomképes vagyon aránya, amelyek az egyes önkormányzati célkitűzések
megvalósításakor anyagi forrásként nem vehetők figyelembe fedezetként.
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23. ábra Önkormányzati törzsvagyon megoszlása

Önkormányzati vagyon megoszlása
Forgalomképtelen
törzsvagyon
219
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
385

Üzleti vagyon

23

Forrás: saját szerkesztés, adatok: Nagyecsed Város Önkormányzata
24. ábra Törzsvagyon értéke

Önkormányzati vagyon értéke

Üzleti vagyon;
5,5%

Forgalomképt
elen
törzsvagyon;
35,4%
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon;
59,1%

Forrás: saját szerkesztés, adatok: Nagyecsed Város Önkormányzata

Az ábrákon jól látható, hogy a forgalomképes törzsvagyon darabszámban az összes vagyon
35%-át teszi ki, de ennek bruttó értéke mindösszesen 140 679 280 Ft, amely a teljes vagyon
értékének 5,5%-a. Ez azt jelenti, nagyon kevés forrás áll rendelkezésre, amellyel az
önkormányzat pályázatok esetén az önerőt tudja biztosítani.
A
vagyongazdálkodás
alapvető
célja
az
önkormányzati
Vagyonértékesítésre kizárólag ésszerű indokok alapján, elsősorban a
mobilizálása és a fejlesztési források növelése érdekében kerülhet
vagyonértékesítésből származó bevételeket ne működési célra,
vagyongyarapításra fordítsák.

58

vagyon
növelése.
nem működő vagyon
sor. Alapelv, hogy a
hanem fejlesztésre,

31. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása 2005-2014 között (eFt)

Törzsvagyon (e Ft)

Üzleti vagyon (e Ft)

Kötvény és
hitelállomány (e Ft)

2005

930 726

137 138

0

2006

1 079 834

159 533

0

2007

1 129 648

163 195

0

2008

1 169 621

159 536

0

2009

1 223 585

208 152

0

2010

1 599 318

213 901

0

2011

1 931 529

257 785

0

2012

2 083 459

291 668

0

2013

2 269 624

309 717

0

2014

2 786 595

331 132

0

Év

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata

Az eltelt időszakban a törzsvagyon és az üzleti vagyon esetében is folyamatos növekedés
tapasztalható.
Gazdasági Program
Nagyecsed Város Önkormányzatának 2014-2019-es évekre szóló gazdasági programja
2015. IV. 28-án került elfogadásra. A főbb célkitűzések a következőek:
Általános alapelvek
a) A város önkormányzatának elsődleges célja a város működőképességének
fenntartása, a törvényben előírt kötelező feladatok végrehajtása, valamint az önként
vállalt feladatok, tevékenységek lehetséges szinten tartása. Újabb önkéntes
feladatvállalást a képviselő-testület csak többletbevételi forrás biztosításával tehet,
nem veszélyeztetve ezzel a kötelező feladatok ellátásának biztonságát és az ellátás
színvonalát.
b) A meglévő intézményhálózat működtetése és a város jelenlegi szinten történő
üzemeltetése prioritást élvez.
c) A fejlesztések tekintetében a folyamatban lévő beruházások, ezen belül is a
lakosságot szolgáló infrastrukturális beruházások elsődlegességet élveznek.
d) Új beruházások közül a központi illetve különböző regionális, területi forrásból
támogatottak élveznek elsőbbséget. Új beruházást elsősorban kötelezően ellátandó
önkormányzati feladathoz kapcsolódóan lehet megvalósítani, különösen akkor, ha
pályázattal támogatott és a működtetés forrása hosszútávon is biztosítható.
e) A beruházások elvégzésénél a versenytárgyalás során azonos feltételek esetén a
helyi vállalkozások, szolgáltatók elsőbbséget élveznek.
f) Minden lehetséges eszközzel el kell kerülni az önkormányzat jelentős arányú, a
fizetőképességet veszélyeztető esetleges eladósodását.
g) Likviditási gondok esetén a működési kiadásokat kell csökkenteni ésszerű
gazdálkodással és a feladatellátások szükséges átrendezésével. Ennek megfelelően
elsősorban a dologi kiadásokat kell racionalizálni, és ha ez nem vezet eredményre,
akkor létszámcsökkentéssel, ill. a létszámnak a piaci szférába történő átirányításával
kell a felmerülő pénzügyi problémákat orvosolni.
h) Elő kell segíteni és minden lehetséges eszközzel ösztönözni kell új munkahelyek
teremtését.
Köznevelés
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a) Az önkormányzatnak a jelenlegi oktatási színvonal megőrzésén túl a lehetőségek
figyelembevételével törekednie kell a fejlesztésre.
b) Biztosítani kell a saját fenntartású köznevelési intézményekben a tankötelezettség
teljesítését, támogatnia kell a felzárkóztatással, a gyermekek szocializációs
képességének fejlesztésével kapcsolatos programokat. A csoportlétszámokat a
mindenkori törvényi előírások figyelembevételével kell meghatározni.
c) A nem önkormányzati fenntartású, de az önkormányzat által működtetett köznevelési
intézményekben a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítani kell. Ezen
intézmények tekintetében a fenntartó állami és egyházi szervekkel szorosan együtt
kell működni.
d) A szociálisan rászorulóknak a lehetőségekhez mérten támogatást kell nyújtani, és
kiemelten kell kezelni a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekekkel való
foglalkozást.
g) A Vasút úti óvoda rekonstrukcióját még ebben a választási ciklusban el kell végezni,
ha a finanszírozás feltételei megteremthetők.
Egészségügy
a) Az egészségügy területén a jelenlegi ellátási színvonal megtartása érdekében a
törvények által előírt ellátásokra kell a hangsúlyt helyezni.
b) Továbbra is támogatni kell a háziorvosi hálózatot.
c) Törekedni kell arra, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás megmaradjon, azonban a ciklus
végéig el kell érni, hogy a feladatellátás a mátészalkai kistérségi ellátásba
integrálódjon, úgy, hogy a nagyecsedi telephely továbbra is üzemeljen.
Szociálpolitikai feladatok
a) Tekintettel arra, hogy a város lakosságának jelentős része szociálisan hátrányos
helyzetű, továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a szociálpolitikai feladatokra.
b) Kiemelten kezelendő az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülők támogatása.
c) Törekedni kell arra, hogy a pénzbeli támogatás lehetőség szerint krízisesetekre
korlátozódjék.
d) A lehető legnagyobb mértékig ki kell használni a munkanélküliek számára a
közhasznú munkalehetőségeket. Ezen túlmenően fel kell mérni a munkanélküliek
munkába állításának lehetőségeit.
e) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi szociális rendelet előírásainak
aktualitásait, és szükség esetén kezdeményezni kell az időszerű módosításokat.
f) Fejleszteni kell az időskorúak napközbeni ellátását.
Kultúra, közművelődés
a) Elsődleges az önkormányzat felelőssége a város kulturális értékeinek, érdekeinek
védelme és képviselete, különösen azokon a területeken, amelyeket a magánszektor
nem, vagy csak részben tud felvállalni.
b) Továbbra is támogatni kell azokat az amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket,
hagyományőrző társaságokat, önszerveződő közösségeket, amelyek színesítik a
város kulturális palettáját.
c) Pályázatokon történő részvétellel támogatni kell a művészeti alkotóműhelyek
munkáját.
d) Folyamatosan erősíteni kell a kapcsolatot a városban működő kulturális
szervezetekkel, illetve a városhoz valamilyen módon kötődő művészekkel, művészeti
együttesekkel.
e) Kiemelt feladat a művelődési ház tetőszerkezetének felújítása, működési feltételeinek
javítása.
Városüzemeltetés, vagyongazdálkodás, településfejlesztés
a) A külterületek, középületek, közterületek állapota, illetve ápoltsága a lakosság
hangulatát, komfortérzetét befolyásoló tényezők. Ennek megfelelően fokozott
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

odafigyeléssel, szervezett, ellenőrzött munkával mindent el kell követni környezetünk
egészségesebbé, rendezettebbé tétele érdekében. Ezek fontosságát a lakosságban
folyamatosan tudatosítani kell. Kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterületek
gondozására, megóvására, a település közterületeinek rendezettebbé, tisztábbá
tételére. Fásítással, virágosítással szépíteni kell a települést. E programba be kell
vonni a lakosságot, civil szerveződéseket.
Törekedni kell arra, hogy a térségi hulladéklerakó működtetése a város számára
minél nagyobb bevételi forrást jelentsen, és segítse a munkahelyteremtést.
Kiemelt feladat a belterületi úthálózat rendbetétele, ezért az ilyen célú pályázati
lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni. A felújítással
egyidejűleg – ahol lehetséges – meg kell építeni vagy fel kell újítani a hiányzó
gyalogjárdákat, továbbá ezzel egyidejűleg különös gondot kell fordítani a csapadékvíz
elvezetésre szolgáló árkok, műtárgyak kiépítésére, karbantartására.
A szennyvízberuházást be kell fejezni, a megfelelő tájékoztatással, és ösztönző
szabályozással elő kell segíteni, hogy a megépült szennyvízhálózatra a lakosság
minél nagyobb számban rákössön.
Pályázati úton vissza nem térítendő támogatások segítségével energiamegtakarítással
járó
beruházásokat
szükséges
megvalósítani
az
intézményhálózatban, vagy a településen, az üzemeltetési költségek csökkentése
érdekében. Ennek keretében minél több önkormányzati intézményben napkollektoros
energiafelhasználás feltételeit kell biztosítani, továbbá meg kell oldani a közvilágítási
lámpák energiatakarékos izzókra cserélését.
A meglévő önkormányzati vagyon felélését el kell kerülni. Ennek megfelelően
értékesítésre elsősorban azokat a vagyonelemeket lehet kijelölni, amelyek
megtartása jelentős ráfordítást igényel, illetve jelentéktelen hasznot eredményez és
értéknövekedése a jövőben sem várható.
A vagyon értékesítéséből származó bevételeket lehetőség szerint nem működési
célra, hanem beruházásra, indokolt esetben fenntartásra, állagmegóvásra kell
fordítani.
Az önkormányzat üzletrésszel, részvénnyel csak olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben az ebben megtestesülő jogok megfelelő súllyal, érzékelhetően
érvényesíthetők.
A jelenlegi lakástámogatási rendszert továbbra is fenn kell tartani, és a pénzbeli
támogatások reálértékét meg kell őrizni. A pénzbeli támogatáson túl építési telkek
kialakításával és kedvezményes értékesítésével kell elősegíteni a lakásépítés
feltételeit.
Az önkormányzati tulajdonú szolgáltató társaság (Kft.) továbbra is nem profit orientált
társaságként működtetendő. Nyereség-érdekeltségét korlátozott mértékben meg kell
tartani. Működése során cél, hogy minél inkább önfenntartó legyen, és csökkenjen az
önkormányzattól kapott működési támogatás.

Pénzügyi gazdálkodás
a) Az önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. A pályázati önrészül
szolgáló forrásokat minden esetben maradéktalanul biztosítani kell.
b) A tervezett beruházások indítása előtt minden esetben vizsgálni kell a várható
működtetési költségeket is abból a célból, hogy azok hosszú távon milyen terhet
jelentenek az önkormányzatnak és biztosíthatók-e.
c) A saját bevételeken belül a helyi adóbevételek tekintetében törekedni kell ezen
bevételi források megtartására, növelésére. A kivetett adók beszedését a lehető
legnagyobb mértékben teljesíteni kell. Tekintettel kell lenni ugyanakkor arra is, hogy
az önkormányzat adópolitikája vállalkozásbarát legyen, újabb vállalkozások
megtelepedésére, a meglévő vállalkozások további fejlesztésére ösztönözzön.
d) Erősíteni szükséges a gazdálkodás törvényessége és a rendelkezésre álló
erőforrások hatékony felhasználása érdekében az ellenőrzést (adóellenőrzés,
költségvetési ellenőrzés, belső ellenőrzés).
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Sport
a) Önkormányzati feladat és felelősség a város sportjának megtartása, támogatása,
lehetőség szerinti fejlesztése. Meg kell őrizni a sport területén kialakított
hagyományokat.
b) Fejleszteni és bővíteni kell az egészségmegőrzés, a rendszeres testmozgás
feltételeit. Ennek keretében a gyermekek részére megfelelő játékpark, a fiatalok
részére megfelelő szabadtéri terület kialakításával biztosítani kell a rendszeres
testmozgáshoz szükséges feltételeket.
c) A sportpálya indokolt mértékű felújítását, fejlesztését el kell végezni.
d) A ciklus végére a pályázati lehetőségek függvényében meg kell építeni egy városi
sportcsarnokot.
Társadalmi kapcsolatok
a) Rendszeres kapcsolattartásra kell törekedni a lakosság minden rétegével. Ennek
elősegítése érdekében továbbra is fenn kell tartani a városi újság megjelentetését, a
médiák kínálatát (kábeltelevízió, internetes honlap).
b) Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma nemzetiségi önkormányzattal való
kapcsolattartásra.
c) Rendszeres és szoros kapcsolatot kell fenntartani a különböző civil szervezetekkel és
egyházakkal. Lehetőség szerint be kell őket vonni az önkormányzati feladatok
ellátásába (pl.: szociális munkában karitatív tevékenység).
d) A közbiztonság jelenlegi szintjének megtartása, illetve javítása érdekében továbbra is
szorosan együtt kell működni a rendőri szervekkel, a lehetőségekhez mérten
anyagilag is támogatni kell a rendőrőrs és a polgárőrség működését.
e) Az önkormányzat a közös érdekek mentén együttműködik az érintett települési, és a
mátészalkai járást alkotó önkormányzatokkal. Az együttműködésnek különösen a
területfejlesztés, intézményfenntartás, valamint a település határain túlnyúló, az
önkormányzat által ellátott feladatok körében kell hangsúlyos szerepet kapni.
Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés
a) Az önkormányzati feladatok ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése.
b) Vállalkozási kedv erősítése, helyi vállalkozások lehetőség szerinti támogatása.
a) Turisztikai és a településpolitikai, helyi gazdaságpolitikai elképzelésekkel
összeegyeztethető beruházások támogatása.
1.7.2

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

Nagyecsed városában a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a polgármester
rendelkezik. A képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt
többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város
térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A döntések
előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai.
Bizottságok:


Pénzügyi Bizottság



Településfejlesztési Bizottság



Szociális Bizottság



Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság



Ügyrendi Bizottság

A városfejlesztési feladatokban közvetlenül a Településfejlesztési, illetve a Pénzügyi
Bizottság vesz részt.
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A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal Közvetlenül
a Jegyző által vezetett nem önálló szervezeti egységeknek a feladata.
32. táblázat Városfejlesztési szervezet Nagyecseden

Döntési szintek
Stratégiai szint
Szakmai szint
Operatív szint
Társadalmi kapcsolatok

Döntéshozók
Képviselőtestület, Polgármester
Alpolgármester, jegyző, osztályvezetők
Városfejlesztési csoport
Polgármester

Koordinátor/vezető
Polgármester
Alpolgármester
Csoportvezető
Alpolgármester

Forrás: Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008
25. ábra Szervezeti ábra

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata

A városfejlesztéssel foglalkozó csoport szakértőgárdája komplex módon tudja kezelni a
beruházási, pályázat előkészítési, kivitelezési, működtetési, monitoring feladatokat.
Nagyecsed kisváros, a következő években megvalósítandó projektek sikeres
koordinálásához, előkészítéséhez nem szükséges a Polgármesteri Hivatalon kívül külön
szervezeti formát létrehozni. A javasolt megoldás költség-hatékony, mert az önkormányzati
hivatal szakember gárdája a projekt menedzsment feladatokat el tudja látni.
Szervezeten belül külön belső ellenőr alkalmazása nem indokolt, a minőségbiztosítás
kontroll belső és külső projektmenedzsment szolgáltatással megoldható.
1.7.3

Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az önkormányzat néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket
hajtott végre. Ezek közé tartozik a Városközpont kialakítása, valamint az infrastrukturális
fejlesztések.
A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel:


Infrastrukturális feltételek:
o

A városban bel és külterületen, több helyen található gazdasági terület. A teljes
közművesítettség a szennyvíz beruházás befejezése után megvalósul.

o

A megfelelő elérhetőség biztosítása.

 Szabályozási környezet: Nagyecsed területe hozzátartozik a szabad vállalkozási
zónák övezetéhez, amely különféle kedvezményekkel ösztönzi a vállalkozások
betelepülését. Emellett az önkormányzat Szabályozási terve az építési szabályokat
és a terület felhasználás módját – a lehetőségeihez mérten – rugalmasan kezeli, ha
megfelelő befektetői igény jelentkezik.
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 Információáramlás
biztosítása:
tájékoztatás,
pályázati
lehetőségek
vállalkozásösztönzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódóan; valamint folyamatos
kommunikáció, közös projektek generálása.
Az önkormányzat közvetett eszközei:


A városi környezet gazdaságélénkítést célzó fejlesztése: Nagyecseden több projekt
megvalósult rehabilitáció és közterület fejlesztés témakörében;



Városi imázs, arculat kialakítása: a vállalkozások betelepülése esetében a döntési
tényezők között szerepel a cégvezetők szubjektív, érzelmi döntése a városról. Ezért
fontos, hogy tudatos város imázs alakuljon ki. Emellett a meglévő vállalkozások
számára is pozitív megerősítést jelenthet a leendő partnereik körében.



Partnerség: az önkormányzat a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen
egyeztet a meghatározó gazdasági szereplőkkel; őket informálja és tájékoztatja,
elvárásaikat és érdekeiket igyekszik minél nagyobb mértékben figyelembe venni a
településfejlesztési tevékenységek során, valamint a lehetőségek és adottságok
figyelembe vételével közös projektek generálását is segíti (a Partnerségi Terv
keretében azonosította azokat a szereplőket, amelyeket a gazdaságfejlesztési
munkacsoport tevékenységébe és így az ITS kidolgozásába aktívan bevon).



Gazdasági Program: az önkormányzat választási ciklusonként programjában leírja a
rövid-, közép-, hosszú távú célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ezzel irányvonalat
mutatva, hogy a város hogyan képzeli el jövőbeli pozícióját, szerepét a térségben. A
városvezetés nagy hangsúlyt kíván fektetni a fejlesztésekre, a költségcsökkentő
megoldásokra, valamint a város térségi szerepére.



Fontos a városban a pénzügyi szolgáltatók jelenléte. Hozzájárulnak a vállalkozások
pénzügyeinek megfelelő kezeléséhez, lehetőségeket biztosítanak a fejlesztések
pénzügyi hátterének biztosításához.

1.7.4

Foglalkoztatáspolitika

2014-ben az önkormányzat 147 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása
óta a közfoglalkoztatottak száma nőtt. A településen a közfoglalkoztatás kb. 90 családot
érint. A közfoglalkoztatás szervezésében az önkormányzat vesz részt. Kiemelt feladata a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők és egyéb regisztrált álláskeresők
munkába állítása.
33. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma Nagyecseden

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *
2013 év

2014 év

2015 0108. hó

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása

64

147

127

Országos közfoglalkoztatási
program támogatása

38

68

71

168

96

180

Mezőgazdaság

0

0

42

Belvízelvezetés

1

0

0

59

24

76

Nagyecsed

Járási startmunka
mintaprogram támogatása
összesen:

Mezőgazdasági földutak
karbantartása

64

Belterületi közutak
karbantartása

94

25

21

Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

0

0

41

Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

14

46

0

270

311

378

5,75%

6,64%

8,07%

958

830

846

Mindösszesen:
Közfoglalkoztatási mutató

2

Regisztrált álláskeresők száma
zárónapon
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

A táblázatból jól látszik, hogy a foglalkoztatás 3 formában valósul meg: hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás, országos közfoglalkoztatási program és járási startmunka mintaprogram.
A járási startmunka programban Nagyecseden az alábbi tevékenységeket végzik:
mezőgazdaság, belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak karbantartása, belterületi közutak
karbantartása, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és a téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás. A mindösszesen adatból látszik, hogy folyamatosan emelkedik a
létszámuk. A közfoglalkoztatási mutató is emelkedik. A közfoglalkoztatásban végzett konkrét
tevékenységek: uborkatermesztés, térkő- és szegélykőgyártás, mezőgazdasági földutak
rendbetétele, nyári diákmunka, életmódház kertjében biozöldség termesztés. A
zöldségtermesztésben megtermelt terméseket részben a közétkeztetésben használják fel,
részben értékesítik (uborka).
A nagyecsedi térség legnagyobb problémája a munkanélküliség, amely rontja a lakosság
életkörülményeit. A fiatal korcsoportok munkanélküliségének hátterében több tényező
húzódik: Nagyecsed periférikus helyzete, a városban található kevés munkahely.
A foglalkoztatás vonatkozásában külön szempontot érdemel a roma lakosság munkaerőpiaci helyzete. Mint ismeretes a társadalmi harmóniára való törekvés ellen ható tényezők
közt a munkanélküliség mellett a romák mélyen gyökerező diszkrimináció miatt a társadalmigazdasági integráció vontatott. Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat az integrációra.
Több TÁMOP projekt valósult meg a településen, amelyeket az EMMI mintaprojektként
mutat be. Mindegyiknek része volt az óvodás- és iskolás korú gyermekek integrációja. Az
önkormányzat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás partnereként valósította meg a
Gyerekesély programot. Ennek keretében jött létre a Nyugati szegregátumban a Settlement
ház, ahol korrepetálást, egyéni felzárkóztatást nyújtottak az iskolásoknak. A roma népesség
jelentős része létminimum alatt, rossz lakáskörülmények között él, alacsony képzettségük
következtében kiemelkedően magas körükben a munkanélküliség. Leggyakoribb
foglalkoztatási forma esetükben, a közmunka programokban való részvétel, amely átlagosan
3-6 hónap foglalkoztatást jelent.
1.7.5

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Bérlakás állomány
Nagyecsed Város Önkormányzata bérlakással nem rendelkezik (2006-ban 8 db volt). Az
önkormányzatnak 1 db szolgálati lakása van.

2

Közfoglalkoztatási mutató: A mutató a közfoglalkoztatás, mint aktív munkaerő-piaci eszköz súlyát mutatja
meg, a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszámának aránya a munkavállaló korú népességhez
viszonyítva. A 2013-as közfoglalkoztatási mutató számításánál a munkavállaló korú népesség - a KSH
népszámlási ill. népesség-nyilvántartási adatai 2013.01.01-i állapot szerinti (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők
száma), a 2014-es közfoglalkoztatási mutató számításánál a munkavállaló korú népesség - a KSH népszámlási
ill. népesség-nyilvántartási adatai 2014.01.01-i állapot szerinti (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma).
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A városnak egyéb célú bérleménye sincsen.
1.7.6

Intézményfenntartás

Önkormányzat által fenntartott intézmények: Nagyecsed Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala, Nagyecsedi Óvoda, Városi Egészségközpont, II. Rákóczi Ferenc
Művelődési Ház és Városi Könyvtár.
34. táblázat: Önkormányzati intézmények bevételei-kiadásai (eFt)

működtetés
Kiadás

karbantartás

Bevétel

2010

2011

723 128

670 463

723 105

374 521

408 858

5 301

5 580

5 660

1 529

2 957

32 690

29 369

felújítás

19 976

működésből származó
bevétel

55 262

2012

2013

2014

1 028
40 028

34 479

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata

Önkormányzati fenntartású
mellékletben találhatóak meg.

intézmények

jelentősebb

fejlesztései

(2007-2014),

a

35. táblázat: Legfontosabb beavatkozási szükségletek az önkormányzati intézményekben

Önkormányzati működtetésű
intézmény neve
Művelődési ház
Minden önkormányzati
intézménynél

beavatkozási szükségletek

bővítés, belső átalakítás, utólagos homlokzati, födém és
talajnedvesség elleni szigetelés, tetőszerkezet felújítás, illetve
külső nyílászáró csere
fűtéskorszerűsítés

Forrás: Nagyecsed város Önkormányzata

Önkormányzat – KLIK – egyházak viszonya az intézményfenntartásban
KLIK fenntartásban van a következő oktatási intézmény: Dancs Lajos Ének-zenei Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, itt az üzemeltetést Nagyecsed Város Önkormányzata
látja el.
Egyházi fenntartásban és működésben vannak a következő intézmények: Ecsedi Báthori
István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, melynek fenntartója és
üzemeltetője Nagyecsedi Református Egyházközség; ezen intézmény többcélú oktatási
intézmény.
A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény - Szatmári Kistérségi bölcsőde – társulási
formában működik: a fenntartó és az üzemeltető is a Szatmári Kistérségi Bölcsődei
Intézményi Társulás. Hasonlóan, társulási formában működik a Szatmári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ. Az intézményben többféle szolgáltatást nyújtanak, mint
családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, idős ellátást, ezen belül szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást és nappali ellátást.
1.7.7

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni,
amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. Egyrészt a város az elmúlt
időszakban számos energetikai megújítást hajtott végre az intézményeiben, az alábbi
táblázatban szereplő adatok értelmében.
Az alábbi önkormányzati működtetésű intézményekben történt meg a fotovoltaikus
rendszerek kiépítése: Városháza, Közösségi ház, Wesselényi úti óvoda, Szatmári Kistérségi
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Bölcsőde, II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár. A Wesselényi úti óvoda saját
energetikai tanúsítvánnyal is rendelkezik.
Közvilágítás korszerűsítés
Nagyecsed Város Önkormányzata 143.903.065 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása című konstrukciójából. A 100%-os támogatási intenzitású
projekt keretében a település közvilágítási lámpatesteinek a cseréje valósult meg. A
fejlesztés során a település teljes területén összességében 1039 db LED lámpatest került
kihelyezésre a meglévő hagyományos lámpatestek cseréje által. Az energiatakarékos LED
világítótestek élettartama többszöröse a hagyományos lámpatestekének így a beruházásnak
köszönhetően az üzemeltetési költségek mellett a karbantartási költségek jelentős
csökkenésével is számolhatunk. A LED világítás UV és infrasugárzás kibocsátása minimális,
ezáltal nem vonzza a bogarakat, így a lámpatestek tisztítása sokkal ritkábban szükséges a
hagyományos lámpatestekéhez képest. Az UV kibocsátás további előnye, hogy az esti
közlekedésben résztvevők komfortérzetét növeli azáltal, hogy kíméli a szemet, és élesebb
látást tesz lehetővé. A legkorszerűbb LED technológia közvilágításban történő
alkalmazásával Nagyecsed megvilágítottsága úgy javul, hogy közben az energiafogyasztás
jelentősen csökken.
A város energiaellátásának bemutatása az 1.13.2 fejezetben kerül bemutatásra.
A város 2007-2014 között megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseit az 5.1. melléklet
táblázata tartalmazza.

1.8

Településüzemeltetési szolgáltatások

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint
definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe
sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz,
komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható
települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és
síkosságmentesítési
feladatok,
szúnyoggyérítés,
köztisztaság,
hulladékelszállítás
biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák
kihelyezése, külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.).
Az önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi
tulajdonában álló/ közszolgáltatóként megbízott cégen keresztül látja el:


Önkormányzati többségi tulajdonú településüzemeltetésben résztvevő cég a „Nagyecsedi
Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft., aki az alábbi önkormányzati feladatokat
végzi el:
o

Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági feladatok (közterületi szemétgyűjtés,
köztisztaság biztosítása, utak takarítása, hó- és síkosság mentesítés), közterület
fenntartás és parkosítás; utak karbantartása és útburkolatjel festés; kutak
üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése,
gyommentesítés,

o

Városgazdálkodási feladatok: sporttelep fenntartása és parkok, játszóterek;

o

Kegyeleti feladatok – közszolgálati szerződés keretein belül.
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Egyéb, településüzemeltetési feladatot ellátó cégek:
o

Ivóvízellátás és szennyvízkezelés – bérleti-üzemeltetési szerződés szerint:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a szolgáltató.

o

Közvilágítás: E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a szolgáltató, „Szatmárvill”
Kereskedelmi Kft. végzi a lámpatestek karbantartását, javítását.

o

Gázszolgáltatás: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

A víz, szennyvíz, áram- és gázellátás részletesen a 1.13 fejezetben kerül kifejtésre.
o

Hulladékgazdálkodás: lakossági szilárdhulladék szállítását és ártalmatlanítását
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi közszolgáltatási szerződés
keretein belül, melynek részletes ismertetése az 1.14.6 fejezetben történik meg.

1.9

A táji és természeti adottságok vizsgálata

A mintegy 550 km2 területű Nyírség az Alföld északkeleti részén található középtáj. A táj
nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, de vannak települések
Hajdú-Bihar megyében, illetve a romániai Szatmár megyében is. Környezetétől
szigetszerűen elkülönülő terület, északról a Bodrogköz és a Rétköz, keletről a Beregi-sík és
a Szatmári-sík, délről az Érmellék és a Berettyó-síkja, nyugatról pedig a Hajdúság és a
Hajdúhát határolja.
8. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg

Domborzat és talajviszonyok
A kistáj 1117,5 és 183,4 m közötti tszf-i magasságú, főként futóhomokkal fedett
hordalékkúpsíkság a Nyírség K-DK-i részén. Felszínének mintegy 50%-a a hullámos síkság,
40%-a a közepes magasságú, tagolt síkság, K-i szegélye az enyhén hullámos síkság
orográfiai domborzattípusába sorolható. A felszín vertikálisan – síksági viszonyok közt –
közepesen felszabdalt, a relatív relief 1/3-án meghaladja a 10 m/km²-t, amely főként az
eolikus folyamatok következménye. Aktív vízhálózata gyér, így horizontális felszabdaltsága
alacsony értékű, de a részben folyóvízi, deflációs eredetű nyírvízláposok a pleisztocén
gazdagabb vízhálózatára utalnak. A Bátorligeti-lápon együtt él a jégkorszak előtti és utáni
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flóra és fauna számos maradványfaja. E zárt mélyedéseken kívül a kistáj tipikus formája a
parabolabucka.
A felszín közeli üledékekben a pleisztocén végi futóhomok az uralkodó (70%), löszös homok
és barnaföld csak kisebb foltokban fordul elő. A nyírvízláposok fenékszintjét meszes,
mésziszapos üledékek, öntéshomok vagy kotus rétegek borítják. Helyenként kevés
gyepvasérc is előfordul bennük. A kistáj K-i részén lokális jelentőségű tőzeg keletkezett.
További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.14.1 részben.
Éghajlat
A kistáj a mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati öv határán terül el. A
vízellátottságot tekintve, mérsékelten száraz.
Éves napfénytartam
Az éves napfénytartam 1900-1930 óra között változik, ezen belül nyáron 780-790, télen
pedig 170-175 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C között
jellemző, amitől eltérés az ápr. 5. és okt. 18. közötti időszakban mérhető, amikor 193-195
napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-t. A területen a középhőmérséklet
nem csökken fagypont alá általában 185-188 napon keresztül. Nagyecseden és
környezetében a legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C körüli,
míg a leghidegebb téli napok minimumainak átlaga -18,0 és -17,0 °C közötti.
Csapadék
A csapadék évi összege átlagosan 570-590 mm közötti, melyből a vegetációs időszakban
350-360 mm eső valószínű. Nagyecseden és környezetében a hótakarós napok száma 45
nap körüli és az átlagos maximális hó vastagság 18-20 cm. A nem túl hő- és vízigényes
kultúrák számára egyaránt alkalmas az éghajlat.
Szél
Az É-i és ÉK-i mellett a DK-i is meglehetősen gyakori szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5
m/s körüli.
Vízrajz
Vízfolyásokban szegény terület, ahol csak a Krasznához folyó Meggyes-Csaholyi-főfolyást
(25 km, 133 km²), a Bódvai-patakot (38,5 km, 218 km²) és a Károlyi- folyást (23,5 km, 145
km²) találjuk. Gyér lefolyású, száraz kistáj. Vízjárási adatok csak a Bódvai-patak nagyecsedi
szelvényétől vannak. Ott a vízállások 62-206 cm, a vízhozamok 0,025-15 m³/s között
ingadoznak (a közepes vízhozamok 0,3 m³/s körül vannak). Bővebb vízhozamokra csak nyár
elején számíthatunk. A vízminőség III. osztályú. Az időszakosan csapadékos évek belvizét
kb. 550 km-es csatornahálózat vezeti le. A kistájban még állóvizet sem találunk. A „talajvíz”
mélysége 2-4 m között mozog, mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa kalciummagnézuim-hidrogénkarbonátos. Keménysége átlagosan 15-25 nk°, amelynél kevesebb is,
de több is előfordul (pl. Nagyecsed környékén). A szulfáttartalom is csak kevés helyen
haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t a vízhozamuk 200 l/p körül van. Sok vizének igen magas a
vastartalma.
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9. térkép: Település és környékének vízrajza

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.14.2 fejezet
tartalmazza.
Növényzet
Hajdanán alapvetően homoki erdőkkel borított potenciális erdőterület. Emberi hatásra a
vegetáció átalakult, jelentős a szántók, gyümölcsösök, települések kiterjedése. Jellemző a
mozaikos tájszerkezet és vegetáció. Az ősi növényzetet főleg a buckaközi lápok, néhány
erdő maradvány és homoki gyep őrzi. A szárazodás mellett az özöngyomok jelentik a
legfőbb problémát. A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos tölgyesek,
átalakult keményfaligetek, a buckatetőkön pusztai tölgyesek származékai. A buckaközi
mélyedésekben jellemzők a láp- és mocsárrétek, a magassásosok, kisebb kiterjedésben
zsombékosokkal, kékperjésekkel, lápi magaskórósokkal és degradálódó származékaikkal. A
lápos „nyírvízláposok” jellemzői a fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápokkal tarkítva, a kistáj Ki peremén égerlápok.
Állatvilág
A Nyírség területén is jellemzőek a Magyarországon elterjedt vadak: őz, vaddisznó, róka.
Rágcsálói a mezei nyúl, ürge, hörcsög, egérfélék, valamint jellemzőek a kistermetű
ragadozók, például görény, nyest, hermelin. A vízparti területeken jellemzőek a vízi
életmódhoz kötődő állatok: vízimadarak, vidra, halak, békák. Különlegessége a bátorligeti
fauna, mely jégkorszaki maradványelemeket tartalmaz, pl. elevenszülő gyík. A lecsapolások
és az erdőirtások előtt nagyvadakban gazdag terület volt, ám ezek alkalmazásával, illetve a
divatosabbá lett vadászattal számuk jelentősen megcsappant. A nagyvadak száma
csökkent, azonban a rágcsálók egyre inkább elszaporodtak, melyek közül jelentős a mezei
nyúl, a hörcsög, az erdei cickány, az erdei pocok és a háziegér. Ideális letelepedési helye
számos madárnak, mint a fülemülének, cinegének, és a harkálynak (Borsy Z., 1961.). A
lecsapolásokkal nemcsak a nagyvadak száma, hanem a vízimadarainak sokszínűsége is
megcsappant. Ennek következtében ma már csak 1–2 faj maradt fent, például: nádirigó,
bíbic, tőkés-réce.3

3

http://www.elap.atw.hu/
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1.9.1

Tájhasználat, tájszerkezet

Nagyecsed a Szamos hordalékkúpja és a Nyírség fennsíkja közötti természetes
mélyedésben fekszik, az egykori Ecsedi láp területén, a Kraszna partján. A lápot beletorkolló
Kraszna és a Szamos árvizei táplálták. Még az 1800-as évek derekán is hatalmas,
összefüggő és jórészt járhatatlan ingovány töltötte ki a Kraszna völgyét Domahidától
(Románia) Szamosszegig (Magyarország). A terület természetes növényállományát a
végeláthatatlan náderdők alkották, benne számos káka és gyékény fajjal, a lápszéli
zsombékosokban sásfajok, a lápból kiemelkedő szigeteken az enyves éger és a fehér fűz
alkotott társulást.
10. térkép: Az Ecsedi láp térképe a XVIII. század végén

Forrás: WWF Magyarország

A lápnak főképp a Szamos menti oldala volt sűrűn lakott, hajdanán tizenhét község osztozott
partján, Kocsord falu pedig a láp közepébe ékelődött. A településeken speciálisan a láphoz
kötődő, mára már kihalt, megélhetési formák voltak jellemzők (pl. csíkászok és pákászok és
más „lápi” mesterségek).
A láp lecsapolásával már a 18. sz. végén kísérleteztek. Ebben az időszakban hossza 50,
szélessége 30 km volt. Azonban az 1863. évi nagy szárazság után kiterjedése fokozatosan
kisebbedett, végül a déli Nagy-lápra és az északi Ecsedi-tó lápjára szakadt ketté. A
természetes pusztulás mellett a környék lakossága továbbra is az ingovány lecsapolását
szorgalmazta.
A falusiak az árvizektől és a lápon maláriát is terjesztő szúnyogoktól szerettek volna
megszabadulni, míg a földbirtokosok termőterületeik növelésére láttak lehetőséget a láp
lecsapolásával.
A növekvő lakosság, a társadalmi és a gazdasági átalakulások 1898-ra a láp teljes
lecsapolásához vezettek, melynek nyomán a tőzeges talaj kiszárításával művelhető
földterületeket nyertek. A táj képe gyökeresen megváltozott, eltűntek a víz borította területek,
az ingoványok, de velük együtt eltűntek a kövér szénát adó kaszálók, valamint az éger- és
fűzligetek is. A Krasznát kanyargós medréből egyenes nyomvonalú csatornába vezették,
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melyet a láp felőli oldalon végig, a túloldalon szakaszosan magas töltéssel vettek körül. A
belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer Nagyecsed teljes külterületét behálózza. A
lecsapolást követően épült ki a várost a környező településekkel összekötő úthálózat
(Nagyecsed szempontjából nem a legkedvezőbben), 1905-ben vezették át a településen a
Mátészalka – Nagykároly vasútvonalat, 1928-ban elektromos áramot fejlesztő
szivattyútelepet építettek. Az iparosítás elkerülte a várost, az mindvégig mezőgazdasági
jellegű maradt. A táj mai arculata tehát teljes mértékben az emberi beavatkozás eredménye,
természetes élővilág Nagyecsed területén nyomokban sem maradt meg.
1.9.2

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A Nagyecsed területén és környékén országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete nem lett kijelölve az Országos Területrendezési Terv alapján.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék

Nemzetközi és nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Nemzetközi és nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek
kijelölve.
Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település
területén és a környező területeken.
Magterületek
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő
életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, egyben
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
Puffer területek
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (puffer zóna) kell kijelölni, ahol még a
természet közeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és
folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.
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11. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

Az önkormányzat helyi döntése alapján helyi védett gyep kategóriába tartozik a város keleti
oldalán végigfutó ökológia folyosó.
1.9.3

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

Nagyecsed közigazgatási területének közel 14%-át települési területek (belterületek)
foglalják el. A központi belterület a főközlekedési utak csomópontjában alakult ki.
Az ökológiai folyosó a Lakóövezeti városrész keleti oldalán helyezkedik el a város
külterületén.
A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva
folyamatosan növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület).
Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett
úthálózat szerkezet- átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve
védelemre tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek
a beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el,
természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során
szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének
megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.

1.10 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A település összes belterületi park területének nagysága: 3797 m2. Ebből virágos parkterület
2100 m2; füves, cserjés parkterület 1697 m2. Játszóterek száma 2 db, területük 7500 m2.
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Nagyecsed a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból sincs
kedvező helyzetben. Ennek javításához hozzájárul, hogy a település teljes egészére a
családi, kertes házak jelenléte jellemző, ahol nagyobb a zöldfelületek aránya.
1.10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag
aktív, termesztési, ill. kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül.
Egy település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben
meghatározza a zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer, különböző
elemeit térbeli helyzetük és használatuk módja szerint csoportosíthatjuk. Elhelyezkedésük
szerint megkülönböztetünk:


sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei;



vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és vízfolyások partja;



szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, sportpálya és az
intézménykertek.

Használatuk módja szerint megkülönböztetünk:


korlátlan használatú közterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a közparkok és
közkertek, valamint az utcai zöldsávok;



korlátolt használatú közterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények
(temető, sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola,
óvoda, művelődési ház, templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben
korlátozva van;



közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található
kertek tartoznak.

A Helyi Építési Szabályzat alapján a közparkok (Z, KP) tekintetében az alábbi szabályokat
kell alkalmazni:
a) az övezet területén a pihenést, vendéglátást és a testedzést szolgáló építmények (sétaút,
pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, szabadtéri színpad, nyilvános WC, stb.)
vízfelületek és a fenntartáshoz szükséges építmények helyezhetők el. A telek beépítettsége
legfeljebb 2%, míg az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. Az épülethez kapcsolódóan
a közhasználat elől elzárt rész legfeljebb a beépített terület kétszerese lehet.
b) a közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival megközelíthető
és használható legyen.
c) a telek legalább 70 %-át zöldfelülettel, illetőleg vízfelülettel fedetten kell kialakítani.
d) az övezet területén személygépkocsik elhelyezésére közlekedési felület kialakítható.
Zöldfelületi ellátottság értékelése
Korlátlan használatú közterületek
Közpark: Nagyecseden jelenleg a Kossuth utca – Komoróczi utca sarkán található,
Városháza előtti telekrész van közparkként nyilvántartva. Itt – a Városközpont kialakítása
Nagyecseden projekt keretein belül - igényesen kialakított közpark jött létre, melyet
sétányok, zöldfelületek öveznek. A parkban utcabútorok (padok, kerékpártárolók,
hulladékgyűjtők) és egy szökőkút is található.
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A másik a Rákóczi utca – Árpád utca találkozásánál 2005-ben SAPARD forrásból igényesen
kialakított park. A város funkcióbővítő beruházás keretein belül alakította ki új főterét (a
projekt részletes bemutatása a fejezet későbbi részében történik meg).
Közparkként funkcionál a Kraszna-part belterületi gyepes-fás szakasza, valamint a vasúti
töltés Kraszna töltés közti terület parkosított része a Kraszna-híd közelében. A Kraszna
amellett, hogy a település szerkezetének fő szervező eleme, a lakosságnak kedvelt
tartózkodási helye is egyben, ahol különböző szabadidős tevékenységeket (horgászat, futás,
kerékpározás stb.) űzhet.
A Nagyecsed szociális városrehabilitációja program keretében a Komoróczi utca mentén
található Jóléti tó környezetrendezésével jelentős nagyságú, közparkként funkcionáló tér jött
létre. Őshonos fák, cserjék kiültetése, utcabútorok, pavilonok, szalonnasütők elhelyezése
történt.
Utcai zöldsávok: Nagyecsed igen szegényes utcai zöldsávokkal rendelkezik annak ellenére,
hogy a legtöbb utcában elegendő hely áll rendelkezésre fasorok vagy cserjesávok
kialakítására. Az utcafásítás és a valódi, gyepesített, ill. sövénnyel betelepített zöldsávok
létesítésének azonban nincs hagyománya a településen.
Korlátolt használatú közterületek
Régi temető: A település régi temetője a Kraszna meder mellett, egy magasabb fekvésű, víz
nem járta területen fekszik. A felhagyott temető képét ma a régi sírkövek és fejfák, a gyepes,
néhol kerítéssel körbevett sírhantok sajátos hangulatú sokasága határozza meg. A
temetőben fák nem találhatók, kerítés sem veszi körül. 1920-as években a temetőt még
akácfákkal vették körül. A zsidótemető közvetlen a régi temető mellett áll. A körülkerített
zsidó temető sírkövei nagyrészt még állnak, területe szintén fátlan, gyepes.
Sportpálya: A gyepes sportpálya környezete megfelelően fásított, rendezett, lombtömeg
fedettsége 20%-ra tehető.
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények:
Református templom: A templomkerítéssel körülvett, közvetlen környezete, melyet
egykor temetkezésre is használtak, parkosított, hátul gyümölcsfák, az utcafronton egy idős
tölgyfa található, ami a település egyedi tájértékei közé tartozik. Itt állították fel a település
szimbólumává vált Rákóczi-emlékművet is. A templom látványa a rá vezető főutcáról igen
értékes településképi elem. A templom tágabb, részben gyümölcsösként, részben gyepként
használt környezete, a múzeum és a vásártér környéke, ahol egykor az ecsedi vár állt, a mai
állapotában nem tükrözi kellőképpen történelmi emlékhely voltát.
Református Gimnázium: Az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium Szatmári u. telephelyének parkja példaértékű a település
intézménykertjei között. A lombtömeg-fedettség 40%, koros fák alkotta liget és egy szépen
gondozott park alkotja az intézmény zöldterületét.
Művelődési ház: Az intézmények közül a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és
Könyvtár (Vasút u. 2.) rendelkezik nagyobb területű zöldfelülettel, ami jelenleg füves
területként áll, kihasználatlanul, fás növényállománya nem jelent kertépítészeti értéket, a
lombtömeg-fedettség mértéke 5% körüli. . A művelődési ház működteti a szociális
városrehabilitációs program keretében létrejött Közösségi házat. A Közösségi ház közvetlen
környezetében található a Jóléti tó, melynek környezetrendesével jelentős nagyságú
zöldfelület jött létre.
Egyéb intézmények: A település egyéb intézményei (iskolák, óvoda, bölcsőde,
közigazgatási és egészségügyi intézmények, templomok) nem rendelkeznek jelentős
zöldterülettel, előkertjük kialakításának színvonalával azonban jelentősen befolyásolják az
utcaképet.

75

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek
A lakóházak kertjei Nagyecseden jellemzően hármas tagolódásúak: díszkertként használt
előkert, gazdasági udvar és haszonkert alkot egy átlagos telket. A kertek kialakításának
színvonala igen különböző a településen belül, találunk jellemzően rendezetlen utcákat, mint
a Berekoldal utca. Általánosságban megoldható, hogy a lakóházakhoz kapcsolódó kertekben
kevés a lombtömeg-fedettség mértéke (átlagosan 20%), a fás növényállomány elsősorban
gyümölcsfákból és örökzöldekből áll össze.
Zöldfelületek városrészenként
Városközpont városrész:
Zöldfelületi, zöldterületi szempontból eltérő jellegű a „két-fél” központ, a folyó két partján. A
régi részre nem jellemző a zöldterületi tagoltság, mindössze egyetlen aktív közparkkal
rendelkezik. Rekreációs potenciálja szinte nulla. Mindennek ellentétje – vagy inkább
kiegészítője – az „új” városközponti részre koncentrálódó jelentős zöldfelületi intézmények
csoportja (oktatási és sportcélú egyaránt).
A városrészben él a város lakosságának 40%-a, a zöldövezetnek azonban csak 20%-a
található itt. A városközpontban a fejlesztések hatásaként jelentősen megnőtt a látogatók
száma, a rendezett zöldfelületek hozzájárulnak az egységes településképhez. A területen
kevés a játszótér, a családi kikapcsolódását biztosító rekreációs terület.
Lakóövezeti városrész:
Aktív zöldterületekkel, jelentősebb zöldfelületi intézményekkel kevésbé ellátott – eltekintve a
vízjárta mély fekvésű zárványoktól –, így zöldfelületi tagoltságról e városrész tekintetében
egyáltalán nem beszélhetünk, utcafásítással is csak ritkán találkozhatunk.
A városrészben található az önkormányzat tulajdonában lévő 3 ha ipari célra kijelölt és
hasznosítható terület, amely részlegesen közművesítve van. Kisebb ipari üzemek,
vállalkozások letelepítésére alkalmas, amennyiben a közmű infrastruktúrája fejlesztésre
kerül.
A Kraszna mentén húzódó régi reformátustemető zöldfelületi rekonstrukciója elsősorban
tájépítészeti feladat, azonban a Kraszna töltésről feltáruló, jelenleg elhanyagolt és
rendezetlen látvány felszámolása miatt nem hanyagolható el a beavatkozás városképet
javító jelentősége sem.
A városliget kialakításra került a szociális város rehabilitáció projekt keretein belül, melynek
részeként tókörnyéki szabadtéri létesítmények valósultak meg, a tó környéki sétányok, utak,
parkolók rendszere, továbbá a zöldfelületek teljes rehabilitációjával.
Az elmúlt évek fejlesztései ebben a témában a településen:
 Városközpont kialakítása Nagyecseden:


A Sétálóutca és főtér kialakítása.
A
projektelem
a
város
településszerkezetéből
adódó
hiányosság
megszüntetésére, Nagyecsed városközpontjának kialakítására reagált, melyet
térben és funkcióban egyaránt érvényesített a program. A projekt keretében főtér,
illetve csökkentett forgalmú sétálóutca valósult meg, mely közvetlen gyalogos
közlekedési kapcsolatot biztosít a városi funkció ellátásához szükséges
közintézmények, kereskedelmi és szolgáltatóegységek között. A közhasználatú
épületek előtt zöldsávokat hoztak létre.
A sétálóutca a Hunyadi utca és a Kossuth utca új Városháza menti szakaszán
került kialakításra. A Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál pihenőtér (a
területet cserjék, virágfelületek gazdagítják), az új polgármesteri hivatal előtt
kialakított főtéren pedig térkövezett sétányok, és a tér központi elemeként kör
alakú díszmedence (szökőkút) épült. Kossuth utca érintett szakaszán egyoldali
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fasorral ellátott zöldsávok találhatóak. A tér északnyugati része zöldfelületként,
pihenőparkként funkcionál. A fejlesztett terület nagysága: 5768 m2.
A korábbi elektromos légvezeték térszint alá került, illetve a sétálóutca teljes
szakaszán és a főtéren térfigyelő rendszer épült ki.


A Polgármesteri Hivatal épületének kialakításakor 155 m2 park építése is
megvalósult. Az újonnan létrejövő hivatal környezetének kertépítészeti
vonatkozású feladatai közé az épület körüli térburkolattal ellátott járdák, a tőle
északra a jelenlegi kerítések megszüntetését követően a sétálóutca stílusával
harmonizáló, egységét megteremtő zöldfelület, és az épülettől keletre kialakításra
kerülő parkoló terület mentén húzódó zöldsáv és fasor igényes kialakítása
tartozott. Zöldfelületek kialakításánál a tájra jellemző őshonos fajok (lombhullató
fák, cserjék, gyep) telepítettek. A területen utcabútorok, kerékpártárolók kerültek
elhelyezésre.



Református Nagytemplom épületének és környezetének rekonstrukciója
A Nagyecsedi Református Egyházközség az önkormányzat konzorciumi
partnereként vett részt a projektben. Az általuk megvalósított program keretén
belül a templom külső felújítása (tetőhéjazat csere, nyílászáró javítás, festés,
vakolás, lábazatfestés) a kerítés átépítése és a templomkert parkosítása valósult
meg. A környezetrekonstrukció új zöldfelületek kialakítását, lombhullató fasorok
(korai juhar, éger, hárs), oszlopos tű- és pikkelylevelű örökzöldek elhelyezését,
cserjefelületek, évelőágyak kialakítását, valamint a degradálódott részek
füvesítését foglalta magába.
A templomkertben kialakításra kerülő andezit kiskockaköves burkolt sétányai
mentén a templom stílusával harmonizáló, klasszikus kültéri ülőpadok,
hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. A környezetrekonstrukció nagysága: 4700
m2.

 Városközpont kialakítása Nagyecseden projekt 2. üteme


A fejlesztés keretében Nagyecsed Város Önkormányzata megvalósításában
megújult a Wesselényi úti általános iskola épülete, magastetőt kapott a Rózsás
úti általános iskola hátsó épületrésze, a tornaterem, illetve az ebédlő. A Hunyadi
utcán, a régi tűzoltószertár épülete mögött parkoló került kialakításra, szintén a
Hunyadi utcán járdarekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezető csatorna felújítás
történt, a Komoróczi utca Árpád és Hunyadi utca közötti szakaszán pedig padka
és járdarekonstrukció valósult meg.



Az önkormányzat konzorciumi partnereként vett részt a projektben a Ferro Ecsed
Kft, aki a tulajdonában álló két raktárépület átalakításával üzlethelyiséget alakított
ki, továbbá Bulyáki Sándorné egyéni vállalkozó, aki a Kristály Kávézó külső
felújítását valósította meg.

 Szociális város rehabilitáció:
Nagyecsed szociális város rehabilitációja projekt célja volt a dél-keleti lakóterületen a
Jóléti-tó és környékén megújítása és új funkciókkal való megtöltése. Az új
funkciókban a város közösségi szolgáltatásokat kívánt Nagyecsed lakossága
számára hozzáférhetővé tenni. Ilyenek egyrészt a közösségi ház kialakítása, mely
alkalmas a kézműves foglalkozások, civil rendezvények, tánc és sportórák
igénybevételére és konditerem használatára is. Másrészt megújult a Jóléti-tó
környéke parkosítással, utcabútorok kihelyezésével, sétánnyal a tó körül, mely
alkalmas sétához, szabadidő eltöltéshez. Ebben a projektben a vízfelület
környezetének rendezése és bővítése történt meg. Harmadik elemként a közösségi
ház szomszédságában megépült egy több korosztályos játszópark, ahol 0-99 éves
korig minden korosztály megtalálja a kedvére valót (ízelítőül: görkorcsolya- és
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kötélpálya, multi funkciós sportpálya, babaház, játszótér). A megújított zöldfelület
nagysága 20680 m2.
 Közpark létesítése –SAPARD forrásból, 2005-ben valósult meg: A program
keretében a település központjában 1154 m2-nyi területen igényesen, esztétikusan
kialakított díszpark jött létre, melynek nagy része gyepesítésre került; középpontjában
egy díszkút található, melynek működéséhez a szükséges vizet az ártézi kútból
biztosítja. A kutat térkővel és kerti szegéllyel ellátott terület, valamint évelő és
egynyári virágágy veszi körbe. A kör külső, bazalt kiskockakővel burkolt ívén
pihenőpadok és hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre. A közvetlenül mellette
található, szintén térkővel borított területen egy kisebb virágágyás kialakítására került
sor. A beépítetlen területet cserjefoltokkal és talajtakarókkal borították, valamint
elterülő örökzöldet, fenyőket és lombos fákat telepítettek, padokat, hulladékgyűjtőket
helyeztek el.
 Köztemető felújítása, ravatalozó bővítése – 2005-ben valósult meg, szintén
SAPARD-forrásból: A program keretében a meglévő ravatalozó épületének átépítése
és bővítése, új kerítés és kapu építése, valamint a temető kertrendezése, 282 m2
területen parkosítása és 114 db parkoló kialakítása valósult meg.
Az utóbbi években – amint feljebb látjuk – sok közterületet érintő fejlesztés valósult meg,
amely hozzájárult az élhetőbb város kialakításához.
1.10.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Összességében elmondható, hogy Nagyecseden nem megfelelő a zöldfelületeknek sem a
száma, sem a minősége. Egy ekkora városban a meglévő néhány játszótér mellé szükség
lenne újabbakra. Emellett fontos, hogy a város sport és rekreációs területei is megújuljanak,
valamint új funkciókkal bővüljenek. Ide tartozik a városi sporttelep területe, amelynek
kihasználtsága alacsony. A lakosság részéről is erős az igény a különféle kikapcsolódási
lehetőségekre, a minél többféle szabadidős tevékenység végzésére (pl. különböző sport
funkciók, rekreációs, közösségi helyszínek).
A város délkeleti lakóterületén megvalósult a Jóléti-tó környezetrendezése és közösségi
funkcióval való feltöltése. A város egyes közterületeinek, zöldfelületeinek esztétikai és
ökológiai minősége nem megfelelő (pl. Kraszna-part), és hiányzik a belterületi zöldfelületek
és a külterületi természetesen elemek összekapcsolása. Szükség van a városban további
közterület rehabilitációra (Kraszna-partja végig a városon) is és a belterületi zöldfelületek és
a természetes külterületi elemek összekapcsolására. Mindezek nagyon fontosak ahhoz is,
hogy Nagyecsed városi funkcióit teljes mértékben el tudja látni.

1.11 Az épített környezet vizsgálata
1.11.1 Terület felhasználás vizsgálata
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Térszerkezeti szempontból – a központi városrészhez hasonlóan – kettősséget hordoz
magában a város. Az „Óváros” (Nagyecsed) lakóövezeti magukban hordozzák Ecsed
történetének struktúráját (az egykori Ecsedi-várfal és töltésútjainak szerkezeti kialakításából),
míg az „Újváros” (Kisecsed) egy modern kori tervezés hozadéka.
A városrész egyik része alacsony intenzitású, földszintes, előkertes, jellemzően oldalhatáron
álló beépítésű, családi házas, kertes lakóterület, másik része falusias jellemzőkkel
rendelkező övezetek összessége (keveredve a folyó jobb és bal partján egyaránt).
Jelentősebb lakóterületi tartalékkal a városrész csak a perem részein rendelkezik.
A város polgári fejlődése során megépült utcával párhuzamos elrendezésű, emeltebb
padlóvonalú, és magasabb építménymagasságú kispolgári épületekből csak kivételesen
kevés épült a városban. A polgári épületek nyoma is fellelhető még, utalva a valaha itt állt úri
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kúriák stílusára. Egyedi, sehol másutt nem látható szerkezeti megoldás, az épület főtömege
mögötti tornácos folyosó és bejárat különálló gerincű tetővel történő lefedése, melynek a
kialakítása jól megfigyelhető az épületek utca felőli véghomlokzatán.
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A település igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre
nem szánt területre tagozódik.
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános
jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület felhasználási egységre
osztottak.
a.) A település igazgatási területének beépítésre szánt területei4:
1. Lakóterületek:
 kisvárosias lakóterületek (Lk)
 kertvárosias lakóterületek (Lke)
 falusias lakóterületek (Lf)
2. Vegyes területek:
 településközpont vegyes területek (Vt)
 központi vegyes területek (Vk)
3. Gazdasági területek:
 ipari gazdasági területek (Gip)
 mezőgazdasági-ipari területek (Gip)
 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
4. Különleges területek:
 temető területek (Kü-t)
 rekultiválandó terület (Kü-r)
 kegyeleti park területe (Kü-k)
 hulladéklerakó területe (Kü-h)
 szennyvíztisztító területe (Kü-sz)
 „Ecsedi-vár” (feltárandó) területe (Kü-v)
b.) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei:
1. Zöldterületek:
 közparkok (Kp, Z)
2. Erdőterületek (E):
 védelmi erdő (Ev),
 gazdasági erdő,
 egészségügyi, szociális, turisztikai erdő,
4. Mezőgazdasági területek (M):
 általános mezőgazdasági területek (M)
 gyepes mezőgazdasági területek (Mgy)
 gyepes mezőgazdasági területek – korlátozott hasznosítással (Mgy-v)
 ültetvényes mezőgazdasági területek (Mü)
 belterületi mezőgazdasági területek (Mb)
5. Vízgazdálkodással összefüggő területek (V)
6. Közlekedési célú területek (KÖP)

4

Forrás: Helyi Építési Szabályzat
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Funkció vizsgálat
Részletesebben kifejtésre kerül 3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek című
fejezetben. A jobb áttekinthetőség érdekében az intézmények és funkciók ismertetése az
alábbi táblázatban látható.
36. táblázat: Nagyecsed funkcióellátottsága

Funkció

Intézmények megnevezése

db

Szatmári Kistérségi Bölcsőde
Nagyecsedi Óvoda
Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Ecsedi
Báthori
István
Református
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Egészségközpont

1
1

Szociális Alapszolgáltatási Központ

1

II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház
és Könyvtár

1

Alfunkció
bölcsőde
óvoda
iskola

Humán funkciók
egészségügyi ellátás
szociális és
gyermekjóléti
szolgáltatások
könyvtár
színház, mozi
múzeum
szabadidőpark,
sportpálya
Közösségi
funkciók

közösségi ház

Igazgatási
funkciók

Közlekedési
funkciók

Gazdasági
funkciók

rendőrség
tűzoltóság
okmányiroda
önkormányzati hivatal
kormányablak
autóbusz állomás
vasútállomás
benzinkút
Ipari Park
piac
pénzügyi szolgáltatók
és bankok
irodaház
szálláshely
kiskereskedelmi üzlet

1

0
Berey József Helytörténeti Gyűjtemény és
Galéria
Sporttelep
Játszótér
Többfunkciós játszótér
Életmódház
Közösségi
ház
Settlement ház

uszoda, strand

templom

2

1
3

3
0

Református Nagytemplom
Református Kistemplom
Római Katolikus Templom
Görög Katolikus Templom
Nazarénus Imaház
Rendőrőrs
Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kormányhivatal
Városháza

vasútállomás
benzinkút
vásártér
Nagyecsed és Vidéke
Takarékszövetkezet
Szolgáltató ház
Magánszálláshely
Pólinka vendégház
n.a

5

1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
2
68*

Forrás: saját szerkesztés, adatok: Nagyecsed Város Önkormányzata

Barnamezős területek


Báthori, Munkácsy utca találkozásánál található felhagyott ipari épület, ahol korábban
orvosi műszereket gyártottak. Jelenleg magántulajdonban van.
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Szintén felhagyott ipari épület a volt kenyérgyár épülete a Vasút utca 7-9. alatt. Itt
tervezési a város az új városi piac projektet megvalósítani. Jelenleg a COOP Zrt.
tulajdona, de folynak a tárgyalások az adásvétel tekintetében.



Barnamezős területnek tekinthető még a település Előtelek felőli határában, a
regionális hulladéklerakó közelében található terület, illetve a volt varroda épülete és
környezete.

Alulhasznosított területek


Vásártér és Református Nagytemplom környezete. Történelmi jelentőségű terület,
feltételezhető a hajdani Ecsedi-vár egy részének ezen környéken való
elhelyezkedése.



Jelenleg még alulhasznosított a korábbi városháza (Rákóczi u. 14.) épülete.

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Részletesebben kifejtésre kerül 3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek című
fejezetben.
1.11.2 Önkormányzati tulajdon kataszter
Nagyecsed Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. Az Önkormányzati
törzsvagyon számában 2005 óta folyamatos növekedés tapasztalható. A forgalomképtelen
törzsvagyon 385 db elemből áll, ezek közterületek, utak és hozzá kapcsolódó infrastruktúra
elemek. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem
tartoznak önkormányzati tulajdonú elemek.
Mindez részletesebben kifejtésre kerül az 1.7.1
Költségvetés,
vagyongazdálkodás,
gazdasági program című fejezet vagyongazdálkodás című alfejezetében.
1.11.3 Az építmények vizsgálata (beépítési jellemzők, településkarakter)
Épületek, építmények elhelyezésének általános szabályai
A tetőterek beépítése a megengedett maximális építménymagasságok betartásával
engedélyezhető, meglévő magas tetős épületek tetőtereinek beépítése és lapos tetős
épületek tetőráépítése esetén is.
Alagsori helyiség, helyiség csoport, pinceszinti helyiség, helyiség csoport létesíthető a max.
építménymagasságok betartásával az épületek alatt. A terepszint alatti építmények,
pinceszint létesítésénél figyelembe kell venni a talajvíz szintet.
Építmények közötti legkisebb távolság esetében az alábbiak az előírások:
Főépületek esetében, ha a telek szélessége meghaladja a 16 métert, az oldalhatáron álló
beépítés maximum 1,0 méter széles csurgó távolság elhagyásával lehetséges. Amennyiben
a telek szélessége meghaladja a 19 métert, szabadon álló épület-elhelyezés is lehetséges, a
beépítési oldal felőli oldalhatáron legalább az épület mélységében tömör kerítés
létesítésének kötelezettségével.
Melléképületek esetében a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület
önállóan is létesíthető a főépület mögött a telekhatártól 1,0m-es csurgó távolságra.
Különálló tároló, és állattartó épület építménymagassága legfeljebb 3,5 méter, a tetőgerinc
magassága pedig maximum 7,0 méter lehet.
Az utcavonalra, vagy az attól számított 3,0 méteren belül elhelyezett épületeknél,
amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, azok padlóvonala az utca járdaszintje fölött
gépkocsi tároló vagy előkertben elhelyezett kereskedelmi és szolgáltató épület kivételével
legalább 0,8 m magasságban helyezendő el.
Előkertek, oldalkertek, hátsókertek szabályozása:
Az előkert méretét a szabályozási terv az utcában kialakult jellemző állapot
figyelembevételével határozza meg, kivéve ahol a szabályozási terv azt külön jelöli.
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Lakóterületen és településközpont vegyes területen belül az oldalkertek mérete minimum 6
méter. Amennyiben a telek szélessége és kialakult beépítési viszonyai miatt az épület 6
méteres oldalkerti méretének a betartása esetén nem építhető be, abban az esetben a
HÉSZ 7. § 8. pontjában leírtakat kell követni.
Lakóterületen és településközpont vegyes területen belül a hátsókertek mérete minimum 6
méter, illetve a kialakult.
Az építési hely a vasúttengelytől mért 50 m-es védőtávolságon belül ki nem jelölhető. A
hátsó telekhatárt egységes építészeti megjelenést eredményező módon kell az oda kerülő
épülettel és azzal együtt megtervezett kerítéssel lezárni. Az ide kerülő kerítést minimum
80%-os átláthatósággal épített kivitelben, 2-2,5 méter közötti magassággal kell megépíteni
és növényzettel fedetten kell kialakítani.
1.11.4 Beépítésre szánt területek előírásai
Nagyecsed lakóterületei, sajátos építési használatuk szerint:


kisvárosias lakóterületek,



kertvárosias lakóterületek,



falusias lakóterületek.

A lakóövezetekben (Lf, Lke övezetekben) létesülő épületeket HÉSZ 35-45. o. között
meghatározott dőlésszögű tetővel kell megvalósítani. Tetőfedő anyagként csak a helyben
hagyományos anyagok és színek alkalmazhatók.
Kisvárosias lakóterületek
A kisvárosias lakóterület maximum 7,5 m-es építménymagasságú lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
Kertvárosias lakóterület
A kertvárosias lakóterület Nagyecseden laza beépítésű, összefüggő nagy kertes lakóterület.
A kertvárosias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, maximum 6,0
m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.
Falusias lakóterületek
A falusias lakóterület maximum 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, mezőgazdasági
(üzemi) építmények továbbá a helyi lakosságot ellátó, nem zavaró hatású kereskedelmi,
szolgáltató és kézműipari építmények, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény
elhelyezésére szolgál.
Településközpont vegyes terület
A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és
olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek valamint sportlétesítmények,
elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
Központi vegyes területek
A központi vegyes terület több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló, Nagyecseden
elsősorban központi oktatási épületek elhelyezésére szolgál.
Gazdasági területek
A tervgazdasági területei sajátos használatuk szerint:
a.) Ipari gazdasági terület,
b.) Mezőgazdasági ipari terület,
c.) Kereskedelmi szolgáltató terület.
Az ipari gazdasági területek
Nagyecseden az ipari gazdasági területek nem jelentős zavaró hatású ipari gazdasági
tevékenységű célú épületek elhelyezésére szolgálnak.
Mezőgazdasági ipari-gazdasági területek
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Nagyecseden a mezőgazdasági ipari területek jelentős és nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységű célú épületek elhelyezésére szolgálnak.
Az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak,
ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és
szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági illetve
mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására
alkalmas.
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
Nagyecsed különleges területei sajátos használatuk szerint:
d.) működő temető
e.) kegyeleti park területe
f.) hulladéklerakó terület
g.) rekultiválandó terület
h.) szennyvíztisztító terület
i.) Ecsedi-vár (feltárandó) terület
Az övezetekben és a területeken elhelyezhető építményekről és építési telkeinek beépítési
mód szerinti szabályozásáról bővebben a Nagyecsed Város Önkormányzata Helyi Építési
Szabályzat 9-18. paragrafusaiban találhatóak információk.
1.11.5 Az épített környezet értékei
A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A mai Nagyecsed talán legnagyobb értékét rendkívül gazdag és sajátságos történelme, és
az ehhez kapcsolódó meglévő, fennmaradt építmények, valamint a feltárt vagy feltáratlan
régészeti emlékek képezik. Az előbbiek sorában az Ecsedi vár, az egyéb műemlékek, így
elsősorban a Sárvári monostor, a népi építészeti emlékek, valamint az egyéb helyi
nevezetességek jelentik az említésre érdemes építészeti témaköröket.
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Régészeti lelőhelyek Nagyecseden:


Vásártér, Ecsedi vár



Honvéd utca



Ecsedi vártól keletre



Várdomb



Rákóczi utca-Széchenyi utca



Sárvár



Ecsedi láp



Péterzug



Kisecsed



Kraszna-part

Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Védett épített környezet nem található Nagyecseden.
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Világörökségi és világörökségi várományos terület
Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Nagyecseden.
Műemlék, műemlék együttes, műemlékvédelem sajátos tárgyai, műemléki terület
A település műemlékei az 2001. évi LXIV. Tv. értelmezése és az érvényben lévő helyi
értékvédelmi rendelet alapján egyedi művi értékek (Épület és építmény) a Villanytelep, amely
ipari műemlék.
1987-től ipari műemlék a Szivattyútelep, melyet az Ecsedi-láp vízmentesítésére építettek. A
telep értékes, ma is működő gépészeti berendezéseit magába foglaló épület a Kraszna gátja
és a Nagyvájás szögletében helyezkedik el. Mellette 45 m magas falazott kémény található.
Az Első Hazai Gépgyár Rt. két darab, 1914-ben gyártott, Steinmüller rendszerű kazánja a
vizet két külső kútból az eredeti USA gyártmányú Worthington tápszivattyú segítségével
nyeri, amelyeke 1895-1900 között gyártottak. A szivattyúkat szintén 1914-ben a Ganz és
Társa Danubius cég gyártotta. A szivattyútelepet 1926-ban villanyteleppé alakították át.
Kettős funkciója teszi hazánkban egyedülállóvá. A telep a megtermelt, nagyfeszültségre
transzportált árammal ellátta az Ungvár, Munkács, Beregszász, Mátészalka, Nyírbátor
térségbe tartozó 15 község 30 ezer lakosát. Az épület falán található az 1994-ben avatott
Péchy László emléktábla.
26. ábra Az egykori szivattyútelep műemlékgépei

Forrás: Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal

Egyedi művi értékek - Épületek és építmények: a Református templom, a Kopjafás temető és
a Vásártér (Ecsedi-vár feltételezett helye).
A mai várostól 3 kilométernyire déli irányban állott korai földvár kutatásakor 3 középkori
templom nyomára bukkantak. Közülük az első a volt kegyúri kőegyház, amely a XI. század
derekán épült. A második az a téglabazilika, amely az előző templom lebontása után épült a
XII. század első felében, ez volt az ún. „Sárvár” monostora, amelyet Szent Péter tiszteletére
szenteltek, s hozzá kolostor vagy világi lakóhely is kapcsolódott. A monostor pusztulása a
XIV-XV. század fordulójára tehető. A harmadik egy plébánia templom emléke, amely a
monostorral egy időben épült Szent Benedek tiszteletére.
A jelenlegi református templom a régi templom helyén épült 1863-ban neogótikus stílusban.
A kétmanuálos orgonát Kerékgyártó István készítette 1903-ban tizennyolc változattal. A négy
karzattal együtt a templomban 1200 ülőhely van, mennyezete sík, vakolt. A templom
részleteiben neogótikus, historizáló stílusban épült. A református templomon kívül római
katolikus és görög katolikus templom is működik a városban.
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27. ábra A római katolikus templom

Forrás: Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal

Nemzeti emlékhely
Nemzeti emlékhely nem található Nagyecseden.
Helyi védelem
Nincs ilyen védettségi kategória Nagyecsed városa esetében.
1.11.6 Az épített környezet konfliktusai, problémái
Elsődleges probléma a településen az úthálózat állapota. Jelentős a városban a burkolatlan
utak száma, emellett a burkolt utak is felújításra szorulnak. Hasonlóan problémás a
csapadékvíz-elvezetés, az útépítéssel és felújítással együtt megoldásra váró feladat.
Alulhasznosított területek új funkcióval való megtöltése:


Vásártér és Református Nagytemplom környezete. Történelmi jelentőségű terület,
feltételezhető a hajdani Ecsedi-vár egy részének ezen környéken való
elhelyezkedése. Régészeti feltárást, történelmi emlékpark és rendezvénytér
kialakítását tervezi a város ezen a területen.



A szociális város rehabilitációs projekt eredményeként létrejött jóléti tó környéke jó
fejlesztési potenciállal bíró területté vált. Tervezzük a Jókai és Komoróczi utcák tó
által érintett ingatlanjainak a fejlesztésbe való bevonását, további közösségi
funkciókkal történő ellátását.



Jelenleg még alulhasznosított a korábbi városháza (Rákóczi u. 14.) épülete. A
Wesselényi utca felőli utcafronti irodákból szolgáltató egységeket, üzlethelyiségeket
alakított ki az Önkormányzat. Az épület Rákóczi utca felőli szárnyának egy részében
LEADER iroda kerül kialakításra. Az épület felújításával, átalakításával további
funkciók, szolgáltatások telepíthetően a városközpontban található ingatlanra.

1.12 Közlekedés
1.12.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Település közlekedési szerepe
A főbb ingázási adatok az 1.1.2.1.2 és 1.1.2.1.3 fejezetekben megtalálhatóak.
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A település megközelíthetősége kedvezőtlennek mondható. A környező települések felé
negyedrangú utak biztosítják az eljutást. A közúti közlekedés legfontosabb komponense
a 4918 sz. út, mely a kistérségi központtal, Mátészalkával való kapcsolatot biztosítja.
Ezen az útvonalon van a legnagyobb átmenő forgalom. A településen halad keresztül a
4922. számú Győrtelek – Nagyecsed – Mérk - Vállaj közlekedési út, valamint a 4921.
számú Fábiánháza-Nagyecsed összekötő út is.
12. térkép: Nagyecsed környezetének útjai

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/

1.12.2 Közúti közlekedés
Belső utcaszerkezetére kettősség jellemző, a települést kettészelő Kraszna folyó jobb partján
lévő településrész sok utcája az egykori Ecsedi-vár védőrendszere miatt szabálytalan
alaprajzzal, kis telkekkel már a XVIII. században kiépült, jelenleg a várba vezető út
nyomvonalán épült 4922. sz. közlekedési útra fűződnek fel az utcái. A Kraszna bal partján
fekvő településrész jellegét az 1970-es években épült Vasút utca határozza meg, melyre
derékszögben csatlakoznak a településrész utcái. A településen a Hunyadi utca korlátozott
teherforgalmi övezetnek minősül.

Az alábbi táblázatban láthatóak a belterületi utakra vonatkozó adatok. Nagyecseden a
belterületi utak nagy része önkormányzati tulajdonban található.
37. táblázat: Nagyecsed úthálózatának kiépítettsége

Állami belterületi utak hossza (m)
Önkormányzati belterületi utak hossza (m)

5.810
42.330

- burkolt

20.983

- burkolatlan

21.347

Belterületi kiépítettség (%)

56

Külterületi utak hossza (m)

8.750

- burkolt

8.750

- burkolatlan

0

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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13. térkép: Nagyecsed városi közúthálózata

Forrás: www.maps.google.hu

Forgalmi jellemzők
A bővülő járműállomány a város fogyatkozó lakossága mellett 2010-ig lassan, de
folyamatosan növekvő motorizációt eredményezett, amely 2012-ben ismét kismértékű
növekedésnek indult, 2013-ban 183 szgk/1000 fő volt. Ez mind az országos, mind megyei
alatti értéket mutat. Ebből is látszik Nagyecsed viszonylag alacsony jövedelmi szintjének
mértéke. Érdekes azonban, hogy a 2008-as válság nem okozta rögtön a motorizáció
csökkenését, holott mind a megyében és az országos adatokban megfigyelhető volt ez a
tendencia. A motorizációt Nagyecseden, megyei és országos adatok tükrében – KSH adatok
alapján – az alábbi grafikon mutatja be.
28. ábra Személygépkocsik száma
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Forrás: KSH

A baleseti adatokat tekintve, összesen 3 halálos eset történt, 2006-ban, 2007-ben és 2012,
amelyben összesen 3 fő hunyt el. A sérüléssel járó balesetek közül legkevesebb 2013-ban
volt, ekkor 4 fő sérült meg, legtöbb 2008-ban, amikor 13-an sérültek meg. 2005 óta évente
átlagosan 7 fő sérült meg Nagyecseden. A balesetek többsége lakott területen belül történt.
1.12.3 Közösségi közlekedés
Közúti közlekedési kapcsolatok
Helyközi és távolsági autóbusz közlekedés
Nagyecsedre az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemeltetésében naponta
több (16-18 járatpár) autóbusz járat közlekedik, Nagyecsed-Mátészalka, NagyecsedNyíregyháza vagy Nagyecsed-Előtelek viszonylatban. Az autóbuszok a Rákóczi, Vasút,
Rózsás, Szatmári utcákon haladnak végig, a jelölt helyeken megállóhelyük illetve
buszfordulójuk van. Az autóbusz megállóhelyek helye a rájárási távolságot nézve nem
megfelelő, mert a település északi részétől mérve közel 2000 m-re vannak a megállók. Ezt a
problémát a település szerkezete okozza. A buszmegállók elhelyezése nem mindenhol
szabályos. A leszállóhelyeket előírás szerint kell kialakítani, mert jelenleg nem megfelelőek.
A buszforduló szintén nem megfelelő a Rákóczi úton a Templomnál, erre a célra egy másik
buszfordulót és buszparkoló kialakítása lenne szükséges a vásártérnél.
A város nem rendelkezik közvetlen járatokkal Budapestre. A fővárost 2 átszállással lehet
megközelíteni, átszállni Nyíregyházán és Egerben kell (napi 2 induló járat, menetidő az egyik
járat esetében 7 óra a másik járat esetében 10 óra). Budapest elérhetőbb, amennyiben
Mátészalkáig vagy Nyíregyházáig busszal, és onnan vonattal történik a közlekedés. A
megyeszékhely Nyíregyháza közvetlenül átszállás nélkül is elérhető (napi 2 induló járat,
menetidő 01:43 – 01:48 között), valamint Mátészalkai átszállással (napi 8 induló járat,
menetidő 02:13 – 02:23 között). Mátészalka, a járásszékhely közvetlen járattal érhető el
(napi 16 induló járat, menetidő 0:23- 0:46). Ezen felül a környező települések, mint
Nyírcsaholy (napi 16 induló járat, menetidő 0:13-0:19) és Fábiánháza (napi 6 induló járat,
menetidő 0:10 – 0:20) is megközelíthető közvetlenül. Egy mátészalkai átszállással elérhető
Győrtelek (napi 16 induló járat menetidő 0:40 – 1:23) és Tyukod (3 induló járat, menetidő
1:38 – 2:47), fábiánházi vagy nyírcsaholyi átszállással Mérk (napi 8 induló járat, menetidő
0:33 – 1:36) és Vállaj (napi 7 induló járat menetidő 0:38 – 1:44).
38. táblázat Helyközi autóbuszok

Kategória jellemzői
Kategória

Legrövidebb
Átlagos
menetidő
járatsűrűség

Rövid menetidejű és nagy
sűrűségű összeköttetés
Rövid menetidejű és
közepes sűrűségű
összeköttetés
Közepes menetidejű és
nagy sűrűségű
összeköttetés
Közepes menetidejű és
közepes sűrűségű
összeköttetés

Települések

< 0:20

15 db/nap<

Nyírcsaholy,
Mátészalka

< 0:20

5-15 db/nap

Tiborszállás,
Fábiánháza

0:20-0:40

15 db/nap<

nincs ilyen

0:20-0:40

5-15 db/nap

nincs ilyen

Forrás: www.menetrendek.hu
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Helyi autóbusz közlekedés
Helyi közösségi közlekedési nincs Nagyecseden, főként a helyközi járattal lehet közlekedni,
ez a szolgáltatás a következő utcákat érinti: Szatmári, Rózsás, Rákóczi, Árpád és Vasút. A
városban 18 autóbusz megállóhely található.
Kötöttpályás közlekedés
A vasúti közlekedés mellékvonalai, illetve a vasúti szolgáltatások területén jelentős
problémák vannak (pl. az eljutási idő magas, az utazási komfort alacsony). A vasúti
közlekedés jelenlegi rendszere nem segíti a hátrányos település lakosságának mobilitását.

Mátészalkáról napi 15 vonat közlekedik, 18 perces menetidővel, ezen kívül közvetlen
járattal elérhető Nyírcsaholy, Tiborszállás, Győrtelek és Tyukod is.
1.12.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Kerékpáros közlekedés
Nagyecsed kerékpárúttal egyáltalán nem rendelkezik, ami hiányt okoz a városban, mert így a
kerékpáros forgalom az utakon bonyolódik. A főközlekedési utak esetében nem biztonságos,
így gyalogkerékpárút építése szükséges. A kisebb önkormányzati utak esetében a
balesetveszély kisebb, az alacsony forgalom miatt, de az utcák kiépítettsége itt sem
megfelelő.
Gyalogos közlekedés
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik.
A helyközi forgalmat bonyolító utakon távlatban mindenképpen járda építése szükséges. A
kisebb önkormányzati utak esetében nem jelentős a balesetveszély. A Szatmári úton a
vasúti átjárónál a gyalog út nyomvonal módosítása szükséges, és össze kell kapcsolni az
iskola előtti gyalogjárdával a Rózsás úton. Az összes belterületi járda hossza 28 738 km
ebből 27 783 km kiépített járda, 5897 km kiépítetlen járda.
1.12.5 Parkolás
A településen kijelölőt ingyenes parkolók száma 100 db, amely kiszolgálja Nagyecsed
autóhasználóit. A kisebb önkormányzati utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz
problémát, ha az egyéb parkolást a közterületeken, az útpadkán oldják meg.

1.13 Közművesítés
1.13.1 Vízi közművek
A hazai vízi közmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi
problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai
országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázis
védelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő vízi közmű
szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.
Nagyecsed területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Üzemigazgatósága állami tulajdonú vízi
közmű rendszerekben látja el szolgáltatási feladatait. Az üzemigazgatóság működteti
üzemmérnökségein keresztül 133 település ivóvíz termelő és szennyvíztisztító műveit. A
szolgáltatási tevékenység kiterjed a mélységi vízbázis üzemeltetésére, a termelt víz
tisztítására, valamint az elosztóhálózat működtetésére. Fogyasztóik részére minden esetben
biztosítani tudják a vonatkozó rendelkezésekben előírt ivóvíz minőséget. A szolgáltatás,
illetve üzemeltetési műszaki tevékenység területén szabadkapacitással rendelkeznek és
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várják a térségünkben lévő önkormányzatok, egyéb vízi közmű tulajdonosok megbízását a
vízi közmű üzemeltetés bármely területére. A város közüzemi vízellátása 1981 óta, saját
vízműről történik, a települési elosztóhálózat DN80-DN200 KM PVC nyomócsövekből
készült, 33,8 km hosszú, nagy részben körvezetékes és kisebb részt ágvezetékes hálózat.
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 2011-ig 36,1 km volt, 2012-től kezdve 34,5 km.
29. ábra: Közüzemi ivóvízvezeték és csatornahálózat hossza (km)

Forrás: https://www.teir.hu
30. ábra: Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

Forrás: https://www.teir.hu

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2013-ban 2007 db-ra
csökkent a 2012-es adattokhoz képest (2067 db). A háztartásoknak szolgáltatott víz
mennyisége 2013-ben 148,4 ezer köbméter volt. 2010 óta (143,4 ezer m³) folyamatos volt a
növekedés 2013-ig. Az összes szolgáltatott víz mennyisége 2013-ben 158 ezer m³ volt, míg
2011-ben 171 ezer m³.
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Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Ivóvíz, vízbázis
A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz-minőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú
vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot,
védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
Ivóvízellátás
A települési elosztóhálózat DN80-DN200 KM PVC nyomócsövekből készült, 33,8 km hosszú,
nagy részben körvezetékes és kisebb részt ágvezetékes hálózat. Jelenlegi bekötés-szám
(2014) 2011 db, ez több mint 84%-os rákötöttségi arányt jelent. Erről a hálózatról ágazik le a
Fábiánházát ellátó vezeték is a Rózsás úton.
Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség javító programnak köszönhetően került sor a vízművek
vízkezelési berendezéseinek korszerűsítésére, melynek köszönhetően tisztább,
egészségesebb víz folyik a csapokból. Az ivóvíz szolgáltatási díja lakossági és
önkormányzati fogyasztók részére 203 Ft/ m³, egyéb közületi fogyasztók számára 253 Ft/
m³. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
31. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt
lakások százalékában

Forrás: https://www.teir.hu

Termálvízhasználat
A város hévízkútja 590 m talpmélységű, a kitermelt víz 42 °C hőmérsékletű. Felhasználása
jelenleg nem megoldott. Sem gazdasági jellegű felhasználásra, sem hőenergia igény
kielégítésre nem használják, utóbbit a relatív alacsony hőmérséklete és a kitermelt víz
magas sótartalma miatt. A hévizek általánosan tapasztalható rétegenergia csökkenése miatt
elsősorban gyógyászati és balneológiai célokra célszerű felhasználni.
Szennyvízelvezetés
Ecsedi- láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében 2 agglomeráció öt
településének, Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Tiborszállás és Fábiánháza településeknek
szennyvízelvezetése, és tisztítása valósult meg a Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül a „Szennyvízelvezetés- és tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukció
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támogatásának köszönhetően. „Nagyecsed - Fábiánháza települések szennyvízelvezetési és
közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak műszaki tartalma
Nagyecsedre vonatkozóan: 32 km gravitációs gerincvezeték, 13 km nyomóvezeték, 6760 db
bekötés, 39 db hálózati- és 2 db házi átemelő, 1 szennyvíztisztító telep a hozzájuk vezető
bekötőúttal, 1.186 m2 iszaptároló, illetve a működés feltételeit biztosító egyéb létesítmények
épültek meg. A hálózat 2015 októberében 100%-os készültséggel rendelkezett.
Próbaüzemet követően 2016-tól történhet meg a tényleges szennyvízelvezetés és tisztítás.
Nagyecsed és Fábiánháza részére közös vízmű épült, mely Nagyecsed 07/4 helyrajzi számú
külterületi ingatlanon Nagyecsedtől északi irányban, a Kraszna jobb parti töltése mellett
található. Fábiánháza település szennyvízcsatorna hálózata gravitációsan, Előtelek település
pedig nyomóvezetékkel lett csatlakoztatva a Nagyecseden kiépített szennyvízcsatorna
hálózathoz.
A szennyvíztelep kapacitása 700 m3/nap. A szennyvíztisztítási technológia egyedileg
tervezett, SEMI SBR és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú
szennyvíztisztítási rendszer, amely ún. eleveniszapos, időciklusok alapján, oldott oxigénszint
szabályozással működő, totáloxidációs szennyvíztisztítási folyamatot tesz lehetővé. A
tisztított szennyvizek befogadója a Kraszna. A szennyvíziszapból a megvalósított
technológiának köszönhetően a mezőgazdaságban hasznosítható komposzt kerül
előállításra.
32. ábra: Köz csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

Forrás: https://www.teir.hu

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A bel- és csapadékvíz elvezetés csak részben megoldott. A meglévő elvezető rendszerek
rossz infrastrukturális állapotban vannak, míg több utcában teljesen hiányoznak. A város
belvízének levezetését a Kraszna folyó látja el.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek
az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11.
pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzat feladata a belterületi csapadékvíz elvezetése. Az
elvégzendő vízrendezési munkákat, a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt
rendszerű árkok, csatornák szükségességét befolyásolják a település szerkezete,
beépítettsége, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb.
Az önkormányzat a belterületi csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciójára folyamatos gondot
fordít.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést
jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai
jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége
nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű
árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes
településrészeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
A város a Kraszna két partján helyezkedik el. A K-i oldal a 43. számú Szamos-Kraszna-közi,
a Ny-i oldal a Kraszna balparti belvízrendszer területéhez tartozik. A Ny-i oldal sík jellegű, ez
a belvíztől veszélyeztetettebb, a másik oldal pedig enyhén hullámos, közrezárt lefolyástalan
területekkel. A jellemző terepmagasság a K-i oldalon 111,0-116,0 mBf közötti, a Ny-i oldalon
pedig 113,0-116,0 mBf között változik. A Kraszna belvízcsatorna, de folyóként viselkedik,
vízjárása folyó jellegű. A települési belvizek fő befogadója.
A mély fekvésű, időszakosan elöntött területek egy része a beépített területeken van, bár a
magas talajvíz elsősorban nem a házakat, hanem a kerteket érinti. A két állandó vízállásos
terület nagy problémát jelent, belvízmentesítésük nem megoldott. A K-i részek felszíni vizeit
magas Kraszna vízálláskor csak átemelve lehet elvezetni. Ilyen átemelést az EcsedilápKrasznabalparti VGT végez a Cseret-patak és az árvízvédelmi töltés keresztezésénél (Vasút
utcán), illetve az önkormányzat a jelölt helyen. A Vasút utca vízelvezetése megoldott, a
Cseret-pataknál, illetve a Művelődési központ mellett kialakított helyen történik szivattyúzás
belvizes időszakban. A Komoróczi út vízelvezetése részben megoldott, de csapadékos
időszakban a burkolat legmélyebb pontján elöntések vannak.
Nagyecsed nyertese volt az „ÉAOP 5.1.2/D2-11 Belterületi bel- és csapadékvízvédelmifejlesztések” nevű pályázatnak, 273 971 452 Ft támogatást ítélték meg.
1.13.2 Energia
Energiagazdálkodás és energiaellátás
A településen levő energiaszolgáltató E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. A cégcsoport
elsősorban a földgáz- és a villamos energia iparágakban tevékenykedik. A gázszolgáltatás a
Tigáz Zrt. látja el.
A háztartási villamos energiafogyasztók száma 2005 óta (2443 db) folyamatosan csökkent.
2013-ban 2358 darabra. 2013-ban a háztartások részére szolgáltatott villamos energia
mennyisége 5677 ezer kW/h. A kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózat hossza 39,5
km 2013-ban. A gázfogyasztók száma 2010-től (1864 darab) mutat csökkenést 2013-ban
1593 darab. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége 2013-ban 1712,7 ezer m³ volt, ebből a
háztartások részére 1314,4 ezer m³ szolgáltatott. Az összes gázcsőhálózat hossza 2010 óta
51,6 km. Az összes gázfogyasztó száma 2010-től (1970 db) csökkenést mutat, 2013-ban
1699 darab, ebből a háztartási fogyasztók 1592 darab.
33. ábra: Háztartási gázfogyasztók száma (fő), száz lakásra
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Forrás: https://www.teir.hu

Az áramszolgáltató adatszolgáltatása szerint a települést 29 db 22/0,4 kV-os transzformátor
látja el villamos energiával. Folyamatosan korszerűsítik a középfeszültségű hálózatot, az
elhelyezett TR állomásokat. A 0,4 kV-os hálózatok főleg légvezetékekkel vannak kiépítve,
melyeket folyamatosan légkábelre és földkábelre cserélnek ki.
2014-ban Nagyecseden a közvilágítás éves fogyasztása 226 056 kWh volt, a fényforrások
száma 1036 darab, a fényforrások beépített teljesítménye 56 372 kW volt. 2011-ben
Nagyecseden 208 788 kWh volt a közvilágítás éves fogyasztása, 2014-re nőtt a közvilágítás
éves fogyasztása, viszont a fényforrások száma, illetve fényforrások beépített teljesítménye
nem változott.
A jelenlegi transzformátor állomások leterheltsége, bővíthetőségi lehetőségei eltérőek.
Nagyecsed nyertese volt a „KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
című pályázatnak 2014-ben, amelynek keretében 143 903 065 forint megítélt támogatásban
részesült.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Biomassza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági eredetű
biomassza energetikai célú hasznosítására. A mezőgazdasági termelés ágazati megoszlása
változatos, a tömegtakarmány termesztésére alkalmas területeken az állattenyésztés került
előtérbe, míg az átlagos vagy annál jobb termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken a
növénytermesztés dominál.
Geotermikus energia
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi felépítése és vízföldtani adottságai alapján
geotermikus energia feltárása különösen kedvezőnek mondható a Tiszavasvári-NagyhalászKisvárda-Fehérgyarmat-Nagyecsed-Nagykálló által bezárt terület.
Nap- és szélenergia
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A napenergia hasznosíthatóságát az átlagos éves napfénytartam határozza meg, ebből a
szempontból Nagyecsed helyzete Magyarországon átlagosnak mondható (1900-1930 óra),
ami alkalmas napelemes és napkollektoros rendszerek hatékony üzemeltetéséhez. A
napenergia használata önkormányzati, vállalkozói és lakossági szinten is egyre elterjedtebb.
Nagyecseden az éves átlagos szélsebesség 2,5 m/s közötti, ami elegendő a szélenergiában
rejlő lehetőségek kiaknázásához.
Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából – a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően – 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent.
Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati tulajdonú intézmények és létesítmények esetében az elmúlt években
számos energetikai beruházás történt, amelynek célja egyrészt az alternatív energiaforrások
alkalmazása az a minél nagyobb mértékű önellátás érdekében, másrészt a gépészeti,
hőszigetelési rekonstrukció a hatékony működtetés céljából.
„Fotovoltaikus rendszerek kiépítése Nagyecsed város intézményei számára” címen 50 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Programból. A 100%-os támogatási intenzitású projekt
keretében négy önkormányzati intézményének, a művelődési háznak, a városházának, az
óvoda Wesselényi úti épületének, illetve a bölcsődének napelemekkel történő ellátása,
ezáltal energetikai korszerűsítése valósult meg. A beruházás során összesen 246 db
napelem modul került felszerelésre az épületekre, melynek köszönhetően tervek szerint éves
szinten 62.600 kWh villamos energia hozam és 58,481 tonna üvegházhatású gáz kibocsátás
csökkenés várható.
Általános iskola telephelyeinek felújítása: Az iskola épületei felújításra kerültek, homlokzati
hőszigetelés, nyílászáró csere megtörtént, a Wesselényi úti iskola már az óvoda új
telephelye, ami szintén teljes körű külső, belső felújításban részesült.
Az önkormányzati intézmények energetikai
Energiagazdálkodás fejezetben történik meg.
1.13.3 Elektronikus hírközlés
hírközlési építmények)

(vezetékes

fejlesztéseinek
elektronikus

bemutatása

hálózat,

az

vezeték

1.7.7.
nélküli

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely
értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton
történő átvitelét, továbbítását biztosítja. Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet
távközlési ellátás, műsorszórás, kábel tv ellátás.


T-Home



Telekom - internet



Externet - internet



Invitel - internet



Elektronet Zrt. – kábeltelevízió

1.14 Környezetvédelem
1.14.1 Talaj
A felszín közeli üledékekben a pleisztocén végi futóhomok az uralkodó (70%), löszös homok
és barnaföld csak kisebb foltokban fordul elő. A nyírvízláposok fenékszintjét meszes,
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mésziszapos üledékek, öntéshomok vagy kotus rétegek borítják. Helyenként kevés
gyepvasérc is előfordul bennük. A kistáj K-i részén lokális jelentőségű tőzeg keletkezett.
Közép-Európa néhai legnagyobb összefüggő síklápját, az Ecsedi-lápot, a XIX. század végén
csapolták le egészségügyi és árvízvédelmi okokra hivatkozva. Harmincezer hektár mocsarat,
lápot, vizes élőhelyet szárítottak ki és vontak mezőgazdasági művelés alá. Hamar kiderült,
hogy a gyenge termőképességű, belvizes talajon nehéz, esetenként nem is lehetséges
gazdaságosan jó minőségű terményt előállítani, miközben az élőhely megszűnésével a lápi
növényzet és állatvilág szinte teljesen eltűnt. A WWF Magyarország többéves előkészítő
munka után, helyi kezdeményezés alapján 2003-ban kezdte el az Ecsedi-láp
rehabilitációjának tervezését.
A növekvő lakosság, a társadalmi és a gazdasági átalakulások azonban 1898-ra a láp teljes
lecsapolásához vezettek, melynek nyomán a tőzeges talaj kiszárításával művelhető
földterületeket nyertek. A táj képe gyökeresen megváltozott, eltűntek a víz borította területek,
az ingoványok, de velük együtt eltűntek a kövér szénát adó kaszálók és az éger- és
fűzligetek is. A Krasznát kanyargós medréből egyenes nyomvonalú csatornába vezették,
melyet a láp felőli oldalon végig, a túloldalon szakaszosan magas töltéssel vettek körül. A
belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer Nagyecsed teljes külterületét behálózza.
A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek alapján a következők szolgálják a
talajvédelmet:


A telek biológiailag inaktív udvarfelületein növelni kell a növényzettel fedett területek
arányát.



A téli síktalanítás kizárólag érdesítő anyaggal történhet, mindennemű vegyszer
használata tilos!



A termőtalaj, humusz védelméről az építkezések során gondoskodni kell,
elszállításuk a vonatkozó érvényben lévő rendeletek szerint történhet.

1.14.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Nagyecsed az érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, kivéve a vízbázisok
védőterülete, amik kiemelt érzékenységű területek.
Vízügyi érdekből a főcsatornáknál 3-3 m-es, társulati, önkormányzati és üzemi csatornáknál
3-3 m-es parti sáv szabadon hagyandó, beépíteni nem lehet, ott csak rét-legelőművelés
folytatható. A töltéseknél a szabadon hagyandó sáv szélessége 10 m a töltéslábtól számítva.
A telkeknek e sávra eső részén csak vashuzalháló kerítés létesíthető, beton alap nélkül. A
mentett oldalon a töltéslábtól mért 110 m-en belül gödröt, pincét, aknát nyitni, a fedőréteget
megrontó és jelentősen gyengítő tevékenységet végezni, létesítményt építeni csak előzetes
talajmechanikai szakvélemény alapján a vízügyi igazgatóság külön engedélyével lehet.
A 83/2014. Korm. rend. értelmében, a vizek és a közcélú vízi létesítmények kezelésére
jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízi létesítmények mentén az azokkal
kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére, a
kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a 2. § (3) b)
bekezdésében meghatározott, a csatorna part éleitől számított 6,0 - 6,0 m széles parti sávot
szabadon kell hagyni, egyéb vízfolyások mentén 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott, a
csatornapart éleitől számított 3,0-3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni. A parti
sávban külterületen gyepgazdálkodás valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a
parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem
akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.
Vízfolyásokban szegény terület a Délkelet-Nyírség, ahol csak a Krasznához folyó MeggyesCsaholyi-főfolyást (25 km, 133 km²), a Bódvai-patakot (38,5 km, 218 km²) és a Károlyi-
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folyást (23,5 km, 145 km²) találjuk. Gyér lefolyású, száraz kistáj. Vízjárási adatok csak a
Bódvai-patak nagyecsedi szelvényétől vannak. Ott a vízállások 62-206 cm, a vízhozamok
0,025-15 m³/s között ingadozik (a közepes vízhozamok 0,3 m³/s körül vannak). Bővebb
vízhozamokra csak nyár elején számíthatunk. A vízminőség III. osztályú. Az időszakosan
csapadékos évek belvizét kb. 550 km-es csatornahálózat vezeti le. A kistájban még állóvizet
sem találunk. A „talajvíz” mélysége 2-4 m között mozog. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai
típusa kalcium-magnézuim-hidrogénkarbonátos. Keménysége átlagosan 15-25 nk°, amelynél
kevesebb is, de több is (pl. Nagyecsed környékén) előfordul. A szulfáttartalom is csak kevés
helyen haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegvíz mennyisége nem jelentős.
Az artézi kutak átlagos mélysége nem éri el a 100m-t a vízhozamuk 200 l/p körül van. Sok
vizének igen magas a vastartalma.
Vízgyűjtő gazdálkodás:
Nagyecsed város a 2-2 jelű Szamos-Kraszna tervezési alegységhez tartozik, a Krasznavölgy, Szamos-völgy elnevezésű sekély porózus és porózus felszín alatti víztestek területén
található. A település külterületének csekély nyugati része átnyúlik a Nyírség keleti perem
elnevezésű sekély porózus és porózus felszín alatti víztestek területére. A sekély porózus
víztest és az ahhoz tartozó, földtani alapon meghatározott talajvíztartó réteg fekümélysége
az alábbiak szerint alakul:
39. táblázat: Talajvíztartó réteg fekümélysége Nagyecseden

Terület
Nagyecsed

Érintett víztest
Megnevezése
Kódja
Kraszna-völgy
sp. 2.3.2.
Szamos-völgy
sp. 2.3.1.

Talajvíztartó átlagos
fekümélysége
-33,0 m
-34,0 m

Forrás: Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igaztóság, 2016.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek szerint az alábbiakat kell figyelembe
venni a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében:


A csapadékvíz ülepedő anyagtól és szerves anyagtól való tisztításáról a
csapadékvíz-elvezető rendszerbe bevezetés előtt, telken belül gondoskodni kell.



Valamennyi lakóterületen gondoskodni kell a keletkező szennyvizek,
csapadékvizek elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről.



Tilos a természetes és természet közeli, állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek
partvonalától számított 100 m-en belül a vízkár elhárításához szükséges - vegyi
anyagok kivételével - a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő
szervezetekre veszélyes anyagok kijuttatása, elhelyezése.



A rendszeres talajvíz megfigyelés adatait a vízügyi szakvélemény tartalmazza,
melyekből megállapítható, hogy a maximális talajvíz szint helytől függően
terepszinttől mérve 0,69 és 3,5 m között változik. A magas talajvízállás miatt e helyi
szennyvíz elhelyezési mód kedvezőtlen megoldás.

és

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a
vonatkozó területhasználati korlátozásokat.
1.14.3 Levegőtisztaság és védelme
„A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét
és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a
közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák
kijelölésére „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes

97

zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Nagyecsed nem szerepel a kiemelt települések között, a
10. légszennyezettségi zónába tartozik (csakúgy, mint a jogszabályban nevesített területek
kivételével az ország nagyobb része).
A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek alapján a következők fontosak a
levegővédelem szempontjából:


A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett
határértékeket meghaladó kibocsátásokat.



Új létesítmények elhelyezésének érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és
meg kell követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát).



A település légszennyezőanyag kibocsátás tekintetében nem tartozik a szennyezett
levegőjű településekhez. Ez annak köszönhető, hogy a légszennyezés tekintetében a
lakossági és közlekedési eredetű terhelés van jelen, míg az ipari emisszió elenyésző.

1.14.4 Zaj- és rezgésterhelés
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős
létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
A szórakoztatással összefüggő hangosító berendezések zajkibocsátását és az ezen
építményekkel, helyiségekkel szemben támasztott követelményeket önálló önkormányzati
rendelet szabályozza.
40. táblázat: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zaj terhelési
határértékei a zajtól védendő területeken

Sorszám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre*
(dB)
nappal
éjjel
06-22 óra
22-06 óra

2.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

1.

45

35

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet

1.14.5 Sugárzás védelem
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130
mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások mérik az óránkénti
sugárzási dózist, azaz a dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra, ami a
valós veszélyt jelentő szint töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. Nagyecsedhez legközelebbi mérőállomás déli irányban Nyíregyháza
Napkoron, északi irányban Záhony Közút Kht.-nál található, mindkettő tulajdonosa az OMSZ.
A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez
az érték függ a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási
körülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják.
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Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából, a
távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses
terét. A villamos vezetékek által kibocsátott térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül
befolyásolja a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és védővezető geometriai
elrendezése, magas objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A
Magyarországon érvényben
lévő
védőtávolság
különböző
feszültségszintű
távvezetékektől: 750 kV esetén
40 m, 400 kV esetén 20 m, 220 kV esetén 10 m, 120
kV esetén
5 m.
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges
káros hatása azonban lokális.
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai
települések esetén Paks, Mochovce, vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők
vizsgálandónak, a település ezektől való távolsága. Amennyiben a település 300 km-es
távolságon belül van, akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája
(ÉÓZ) területére esik, amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős Óvintézkedési
Zónába tartozik. Nagyecsed esetén egyik sem releváns.
1.14.6 Hulladékkezelés
Hazánkban évente 300-450 kg/fő háztartási és összetételében ahhoz hasonló iparikereskedelmi hulladék keletkezik, amely jelenleg nagyrészt lerakásra kerül. A fejlett
országokban e hulladékjelentős részét értékes alapanyagként, illetve másodnyersanyagként
és másodlagos energiaforrásként hasznosítják.
A hulladék kezeléséért – a további kezelésnek megfelelő gyűjtésért, hasznosításának és
ártalmatlanításának megoldásáért – a hulladék termelője, illetőleg a hulladék birtokosa a
felelős. A települési szilárd hulladék esetében a lakosságot terhelő felelősség
érvényesíthetősége érdekében a települési önkormányzatnak kell a kezelést biztosító
szolgáltatást megszervezni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a keletkezett települési
szilárd hulladék kb. 70%-át gyűjtik szervezett formában. Egyes hulladéklerakók megközelítik
EU normákat, de többségében alapvetően elmaradott, erősen környezetszennyező
megoldások jellemzők. További problémát jelent, hogy a meglévő lerakók kapacitása nem
bírja el a keletkezett hulladékmennyiséget, a megye 229 településéből mintegy 40 település
hulladéka kerül csak megfelelően szigetelt lerakóba. Jelenleg megoldatlan az előírásoknak
megfelelő hulladékártalmatlanítás is.
Nagyecseden biztosított az intézményesített szemétszállítás, az önkormányzat által
megbízott szolgáltató, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi a hulladék
gyűjtését, elszállítását. Egységes gyűjtőedényzet azonban nem került kialakításra, a
lakossági hulladék gyűjtésére a szolgáltató által biztosított 110 literes edény, valamint zsák,
a közintézményeknél 5 m3-es konténer áll rendelkezésre. A szolgáltató hetente egyszer
szállítja el a lakossági és az intézményi hulladékot.
A településen minden lakos által igénybe vehető szolgáltatásba, a rendszeres
hulladékgyűjtésbe a 4. szegregátum5 lakói nem kapcsolódnak be megfelelő mértékben, mivel
nem rendelkeznek a háztulajdonosok hulladékgyűjtő edényezettel.

5

Szegregátumként azon egybefüggő, körülhatárolható területek kerültek meghatározásra, ahol
legalább 50 fő népességet alapul véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti
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A mátészalkai lerakónak mindössze csak néhány százalék szabad kapacitása van, és az
elhelyezkedése sem megfelelő. Mély fekvésű, a lakóterülettől mindössze 300-400 m-re
fekszik, sem védő erdősávval, sem műszaki védelemmel nem rendelkezik. A mátészalkai
lerakót nem lehet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működtetni, ezért új lerakót
(mely regionális hulladékkezelő központ lesz) építettek, melynek helyszíne Nagyecsed
külterületén van a Nagyecsedi Hulladékkezelő Központ.
Nagyecseden a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya több mint 50%-os, ami a
megyei átlaghoz (41%) képest kimagaslóan magas. Viszont a lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya 2013-ban 0%, mind a
megyében, mind Nagyecseden. Ennek az az oka, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nem
gyűjtőjáratokkal, hanem szelektív hulladékgyűjtő szigeteken valósul meg.
2015-ben lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
központi projektje. A 3,6 milliárd forintos európai uniós támogatásból Nyíregyházán,
Nagyecseden és Kisvárdán is működésbe léptek a mechanikai-biológiai előkezelők,
dolgoznak a beszerzett munkagépek és a lakosság körében folyamatosan osztják a 100 ezer
darab szelektív hulladékgyűjtő edényt.
34. ábra: A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya (%)

Forrás: https://www.teir.hu

Nagyecseden az összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 2008 óta 1000
tonna körüli.
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35. ábra Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna)

Forrás: https://www.teir.hu

A települési hulladékok elhelyezése ma települések egyik legégetőbb gondja. Ezen
hulladékok előkészítése, a hasznos összetevők (fém, műanyag, üveg, papír, szerves anyag)
elkülönítetten történő kinyerése, nemcsak az elhelyezés gondjait enyhíti, hanem hasznos
nyersanyagot
szolgáltat
a
gazdaságnak.
A
hulladékgazdálkodásnak,
azaz
hulladékkezelésnek és felhasználásnak figyelemre méltó a gazdaságélénkítő szerepe.
A Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervekben a hulladékgazdálkodással
kapcsolatosan az alábbi előírások szerepelnek:


Hulladék csak zárt szabványos edényzetben tárolható. Nem burkolt felületen hulladék
ideiglenes jelleggel sem helyezhető el megfelelő tároló edényzeten kívül.



A régi szeméttelep területén a rekultiváció érdekében monitoring rendszer kiépítése
szükséges talajvízfigyelő kutak telepítésével. A terület fásítása általános
környezetvédelmi szempontból is indokolt. A rekultiváció megvalósulásáig a
szakhatóság által előírt védőtávolságot kell biztosítani.



A kommunális eredetű veszélyes hulladékok ideiglenes helyen történő szakszerű,
átmeneti tárolásáról (saját telke) a megfelelő kezelő, vagy ártalmatlanító telepre
történő szállításáról a hulladék termelője köteles gondoskodni.



A hulladéklerakó telep több település hulladékának befogadására lett tervezve, a
lerakó kialakítását időben meg kell valósítani.

1.14.7 Vizuális környezetterhelés
Gazdasági jellegű vizuális környezetterhelés nem jellemző Nagyecsedre, mivel nincsenek
jelentős ipari üzemek.
Nagyecsed városképe nem tekinthető egységesnek. A város területén jelentős különbségek
vannak a városrészek közötti rendezettség tekintetében, a Városközpont egységesebb,
rendezettebb képet mutat, azonban az alacsony presztízsű lakóterületek, szegregátumok
már vizuális környezetterhelést okoznak. A városba bevezető utak egy része szintén
rendezetlen (Vasút út, Szatmári út), amelyek különösen zavaróak, hiszen a Nagyecsedre
érkezők számára ezek adják az első impulzusokat, impressziókat a városról, vagyis a városi
imázs tekintetében ezeknek a területeknek kiemelt jelentősége van.”
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1.14.8 Árvízvédelem
Nagyecsed közvetlenül a Kraszna mellett, a 2,58 számú Szamos-Krasznaközi ártéri
öblözetben, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található.
Nagyecsed a Kraszna 33 fkm szelvényénél, a folyó jobb partján található. Mértékadó
árvízszint 115,98 mBf. Árvízi védekezésként a folyó mindkét partján 1 m magas védvonal
kötelező 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről alapján.
A település közigazgatási területén áthaladnak a 07.12. számú Mérk-Vállaj-vásárosnaményi
és a 07.13. számú Ágerdőmajor-olcsvai árvízvédelmi szakasz védvonalai. A vasútállomás
környékén található magaspart az eddigi legmagasabb árvízszint alatt található, így III. fokú
árvízvédelmi védekezés esetén szükségessé válik a közút és jobbparti védtöltés között
terület (vasútállomás) árvíz elöntés elleni védelmének kiépítése. A Kraszna árvizeinél
előforduló fakadóvíz és altalajszivárgás a folyóval és a védtöltéssel határos területeken káros
mértékben megnövelheti a talajvízszintet.
Az elmúlt évek árvízeseményeinek rövid ismertetése.


Az 1995–96–os téli időszak csapadék mennyisége az elmúlt évekhez képest
kiemelkedő volt, aminek hatására a Felső–Tiszán jelentős méretű árhullámok
alakultak ki, e folyók csaknem valamennyi védvonalán III. fokú készültséget kellett
elrendelni, a Tisza Vásárosnamény–Záhony közötti szakaszán és a Kraszna,
valamint a Szamos torkolatának térségében rendkívüli készültséget is el kellett
rendelni.



1998 tavasza és nyara csapadékos volt, a Tisza vízgyűjtő mellékfolyóin (Felső–Tisza,
Túr, Szamos, Kraszna, Körösök, Berettyó, Maros, Bodrog) sorozatos, esetenként
jelentős méretű árhullámok követték egymást.

Nagyecsed árvízi szempontból nem veszélyeztetett.
1.14.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:


A belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer fenntartása, karbantartása folyamatos
feladatot igényel.



Kiemelt figyelmet kell fordítani a bezárt és rekultivált; valamint a működő
hulladéklerakó környezeti terhelésére.



A szennyvízelvezetés teljessé tétele a településen megoldandó feladat.



A településen a felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések
bekövetkezhettek mezőgazdasági tevékenységből is, melyek diffúz szennyezéseket
okozhatnak.



Jelentős környezetvédelmi konfliktust jelentenek az illegális hulladéklerakók, melyek
potenciális veszélyt jelentenek a környezeti elemekre és vizuális konfliktust okoznak.



Belvízvédelmi szempontból a létesítendő építmények csapadék elvezetésének
megfelelő biztosítását mindenképpen szükséges. A felszíni vízrendezés eszközeivel
biztosítani kell a terület csapadékvíz kártétele elleni, illetve a belvizek elleni megfelelő
védelmét. A csapadékvíz elvezetését a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül
kell megoldani.

1.15 Katasztrófavédelem
Összefoglalásra kerülnek a településen lévő katasztrófavédelmi szempontból jelentős
tényezők melyek hatással vannak a fejlesztési célokra.
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1.15.1 Építésföldtani korlátok
Nagyecseden működő és felhagyott bánya, csúszás-, és süllyedésveszélyes terület,
földrengés által veszélyeztetett terület nem található.
1.15.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
Árvízveszélyes területek
Az 1.14.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően, a település a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint erősen ár- és belvízveszélyes terület. A várost kettészeli
a Kraszna folyó.
Belvízveszélyes területek
A település belvízcsatornáinak bemutatását az 1.14.2.1 fejezet tartalmazza. Nagyecsed
északi és keleti területe a rendszeres belvízjárta övezethez tartozik. A települések ár- és
belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Nagyecsed „A” kategóriájú minősítésbe sorolva erősen
veszélyeztetett település.
A Pálfai veszélyeztetettségi index alapján is a település az erősen belvíyzveszélyes (4-es)
kategóriába tartozik. A belvízi elöntés előfordulásának relatív gyakorisága a besorolás
szerint a területen> 0,2.
Mély fekvésű területek
A város egész területe mély fekvésű terület, mely hajdani mocsarak feltöltésével alakult ki.
A csapadékvíz elvezetés tervezésénél gondolni kell a felületi vizek elvezetésén kívül a
talajvízszint süllyesztésére is.

1.16 Ásványi nyersanyag lelőhely
Nagyecseden érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek, kutatási
engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bányák nem
találhatóak.

1.17 Városi klíma
Magyarországon 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja,
hogy a településeknek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, egyben
elősegítse a klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések érdekképviseletét
klímavédelmi kérdésekben. Nagyecsed még nem csatlakozott a szövetséghez, a város
területén nem történtek kutatások a városi klímáról, és a település nem rendelkezik
klímastratégiával sem. Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.9 fejezet tartalmazza.
A városi éghajlat sok szempontból különbözik a tágabb térség éghajlatától, az épületek,
utcák, terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket
tervezésüknél, használatuknál, karbantartásuknál figyelembe kell venni. A városban sajátos
klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen
megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet
az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott
lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi
(közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például:


a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hő sziget),



a megváltozott átszellőzési viszonyok,
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a levegőminőségi problémák.

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és
beépítési tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésében és a közút- és közműtervezés
során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.
A városi klíma bemutatásánál fontos kitérni a klímaváltozás és a települési szinten erre
adható-adandó válaszokra. A városi éghajlat különbözik a tágabb térség éghajlatától, az
urbanizált területek beépített felületei jobban felmelegszenek, mint a nem burkolt területek,
és a légszennyezés miatt az üvegházhatású gázok koncentráltan jelennek meg a városi
területen és tovább növelik a környezet felmelegedését. Ehhez adódnak a fűtésből, gépek
használatából, közlekedésből származó további hő terhelések és a vízháztartás
felborulásának negatív hatásai (pl. levegő páratartalmának csökkenése). Mindezek azt
jelentik, hogy a klímaváltozás hatásai a településeken fokozottabban jelentkeznek. Az így
kialakuló lokális klimatikus helyzetet nevezzük városi klímának. A negatív hatások
csökkentésével
valamint
megfelelő
településrendezési,
városigazgatási
és
objektumtervezési eszközökkel ezen hatások mérsékelhetők.
A városon belüli klíma eltérő lehet városrészenként, de akár kisebb egységenként is. Az
épületek, utcák, terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket
tervezésüknél, használatuknál figyelembe kell venni. A jövőben az éghajlati szempontokat is
hangsúlyosan figyelembe kell venni a városfejlesztési és -irányítási döntésekben, kiemelt
figyelmet fordítva a kibocsátás-csökkentésre és -megelőzésre, valamint az alkalmazkodás
elősegítésére.
A városklímát befolyásoló pozitív tényező az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés támogatása minden ágazatban a következők révén:


Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a
középületeket és a lakóépületeket is;



A megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása.

A Helyi Építési Szabályzat így fogalmaz:


A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett
határértékeket meghaladó kibocsátásokat.



Új létesítmények elhelyezésének érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és
meg kell követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát).
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1
2.1.1

A vizsgált tényezők
összevetése

elemzése,

egymásra

hatásuk

Társadalom

A KSH nyilvános adatbázisaiban rendszeresen közzétett adatok alapján Nagyecsed 2001
utáni népességfejlődését vizsgálva negatív tendenciák figyelhetőek meg. Az elmúlt 10 év
során több mint 423 fővel (6,22%-kal) csökkent a település lakónépessége. A város
népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 146,1 fő/km2, a település 1 km2-re
jutó állandó lakosainak száma 2001-től folyamatosan csökkent.
A lakosságcsökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg
folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek.
A vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerő-piaci szerepkörének
tudható be. Hiányoznak a nagy tömegeket felszívni tudó üzemek, vállalkozások, melyek
tartós foglalkoztatottságot tudnának biztosítani a munkanélküli lakosság számára. Az
elvándorlás elsősorban a nagyobb városok, megyeszékhelyek felé irányul, amit Nagyecsed
már említett kedvezőtlen foglalkoztatási helyzete és az említett megyeszékhelyek munkaerőpiaci lehetőségei közti mély szakadék indukálja. Jelentős hatást vált ki a nagyobb városi
központok által kínált kedvezőbb életminőség. A népességveszteség másik fő összetevője a
természetes szaporodás üteme. A halálozások száma az elmúlt 10 év során folyamatosan
meghaladta a születések számát.
A népesség korcsoportok szerinti összetételére az országos trendekhez hasonlóan a
népesség elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki: fokozatosan és drasztikusan
csökken a fiatalkorúak száma és aránya, ezzel szemben növekszik az időskorúak aránya. A
társadalmi elöregedés folyamatát támasztja alá a város öregedési indexe is: 2001-ben 5,9%,
míg 2011-ben 7,1% volt.
Nagyecsed lakosságának iskolai végzettsége a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatok
alapján az egyes kategóriákban a megyei és az országos átlagtól jelentősen elmarad, amely
jellemzően mutatja a város alacsony képzettségi szintjét. Azonban pozitívumként emelendő
ki, hogy a városban javuló tendencia indult el az elmúlt években, közel kétszeresére
emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek száma.
Nagyecsed városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 4538 fő volt, ennek 37% a volt
foglalkoztatott. Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat
(foglalkoztatottak száma 2001-ban: 4456 munkaképes korúak 30 %-a volt)
Összefoglalva a város foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több
tényező együttes hatása determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság
létbizonytalanságot teremtett a megye vállalkozói struktúrájában, mely kiadáscsökkentésre
sarkalta a vállalkozásokat, ennek keretében elbocsátások következtek be, emelkedett a
munkanélküliség aránya lakosságon belül. A kis cégek azonban tőkehiányosak, a KKV-k
éppen csak a megélhetéshez szükséges bevételeket tudják kitermelni. Nagyecsed
munkaügyi piacára a szinten tartás jellemző, a helyzet rosszabb, mint a megyei átlag, az
elvándorlások száma magas.
2.1.2

Humán infrastruktúra és szolgáltatások

A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és
átgondolt módon tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a
magas minőségű szolgáltatások elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének
érvényesítésével. Az intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása folyamatosan zajlik,
illetve a még szükséges kisebb-nagyobb léptékű beruházások előkészítése folyamatban van.
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Az alap- és középfokú oktatás intézményrendszere néhány évvel ezelőtt jelentős
átalakuláson esett át, de a helyi alap- és középfokú oktatási rendszerben jelen lévő 612
helybeli és bejáró diák hosszabb távon biztosíthatja a munkaerő utánpótlását, még akkor is,
ha az intézményekbe járó gyermekek száma ingadozik. Ennek érdekében szakképzési
kínálat tervezése során továbbra is folyamatosan figyelemmel kell kísérni a munkaadók
szükségleteit.
Az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és
mennyiségi mutatói megfelelőek most már mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások
szempontjából.
A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve
Nagyecsed helyzete megfelel az ilyen méretű városokéval. A város kulturális intézményeinek
és közösségi tereinek (II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Berey József
Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, közösségi ház, életmód ház) programkínálata nemcsak
a helyi, hanem a térségi lakosoknak is széleskörű kulturális kínálatot nyújt. Programjai
sorából kiemelkedő jelentőségű az Ecsedi-láp Fesztivál, melyet 1997-ben rendeztek meg
először és attól kezdve minden évben sor kerül rá. 2007 óta került megrendezésre a Lápi
Disznótoros minden év február utolsó heteiben. További fontos rendezvények még: farsangi
felvonulás és bál, Szatmár Határok nélkül, szüreti felvonulás, Mikulásnapi vásár, koncertek,
hangversenyek.
Szabadidős és sport tevékenységek területén a lakosság részéről is igény jelentkezik a
szolgáltatások bővítésére és a kiszolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztésére (pl. a Városi
Sporttelep fejlesztése és bővítése). A településen sikeres sportegyesület működik. A
szabadidő eltöltéséhez hozzájárul a szociális város rehabilitáció keretein belül a Jóléti-tó
környezetrendezése.
A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan
befolyásolják a lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az
elvándorlás mérséklődéséhez is hozzájárulhat.
2.1.3

Gazdaság

Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program Nagyecsedet nem említi. A városban a
regisztrált vállalkozások száma 1335 db, a működő vállalkozások száma 148 db (2012).
2011-ben a regisztrált vállalkozások száma (1335 db) kevesebb volt, viszont a működő
vállalkozások száma több (163 db).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 202 regisztrált vállalkozás jutott ezer lakosra, amely az
országos átlag (166) 1,2-szerese. Nagyecsed helyzete ebből a szempontból kifejezetten
kedvezőtlen (23 működő vállalkozás/1000 lakos).
A vállalkozások létszám adatai alapján jól látható, hogy a mikro vállalkozások adják a teljes
darabszám 95,27%-át, 4% a kisvállalkozások aránya, a közepeseké 0,67% és a
nagyvállalkozás 0,00% a városban. Ebből 4 db cég 50 fő fölötti foglalkoztatottal rendelkezik.
A város részesedése a megyei summából a vállalkozások esetében, 0,57%.
A működő vállalkozások közel 70%-a a szolgáltató szektorban tevékenykedik. Közel 21% az
iparban működő vállalkozások aránya és mindössze 12% a mező-, erdőgazdálkodásban,
halászatban tevékenykedő vállalkozás.
A Nagyecsed gazdaságát a 90-es évek elejéig a mezőgazdaság és az agráripari
foglalkoztatás határozta meg. A rendszerváltás után a mezőgazdaságban lezajlott
változások hatására jelentősen csökkent a foglalkoztatottak száma. A mezőgazdaságban a
regisztrált vállalkozások száma folyamatosan nő.
A turizmus jelen van a településen, de nem képvisel jelentős gazdasági erőt. Pedig a város
rendelkezik építészeti, történelmi és természeti értékekkel, mely potenciális vonzerőt
jelenthet.
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A működő vállalkozások számában 2000-től emelkedés volt tapasztalható, azonban 2003-tól
lassú, de folyamatos csökkenés a járási, megyei és országos tendenciákhoz hasonlóan.
Nagyecsed szerepel a 27/2013. (II. 12.) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Kormány
rendeletben. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a
szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások támogatásban
részesülnek.
Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy a város gyenge gazdasági kapacitással rendelkezik,
nincsen jelentős ipari gyártó, feldolgozó tevékenység, s a foglalkoztatásban sem tölt be
jelentős szerepet. Nagyecsed versenyképességét elsősorban a következő tényezők
befolyásolják: a határ menti fekvés, a megfelelő, de fejlesztésre váró ipari-gazdasági
fejlesztési területek jelenléte, mezőgazdasági feldolgozóipar megjelenése, alternatív
mezőgazdaság térhódítása, a potenciális munkaerő egyre javuló képzettségi szintje.
2.1.4

Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák

Az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi
stabilitás és fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint
a fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága.
A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés fontos eleme a szakmailag átgondolt és
pénzügyileg megtervezett adópolitika. Nagyecsed a helyi adópolitika kialakítása során három
szempontot helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a
megfelelő minőségi szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés
megvalósítását.
Az önkormányzat átgondoltan valósítja meg a szakpolitikai tevékenységét részben a
polgármesteri hivatal szakembereire, részben az önkormányzati tulajdonú vállalkozásokra
építve:


a komplex településfejlesztéshez kialakította a megfelelő szervezeti struktúrát, amelyet
nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek alkotnak mind stratégiai, mind operatív
szinten – valamint igyekszik biztosítani a fejlesztésekhez szükséges önerőt;



a gazdaságfejlesztés tekintetében biztosítja a beruházásokhoz és a vállalkozások
hatékony működéséhez szükséges infrastruktúrát, vállalkozásbarát jogi szabályozást
vezetett be, igyekszik célzott befektetés-ösztönzési tevékenységet folytatni, és szoros
partnerséget alakított ki a meghatározó gazdasági szereplőkkel;



az önkormányzat szerepe a foglalkoztatáspolitikában: a közfoglalkoztatási program révén
csökkenti a munkanélküliséget és növeli az érintettek jövedelmét, értékőrzést végez,
másfelől intenzív együttműködés keretében – vállalkozásokkal, középiskolákkal,
munkaügyi központokkal, iparkamarával – elősegítheti a térségi szintű munkaerőpiac
stabilitását.

2.1.5

Táji és természeti adottságok, zöldfelületek

Nagyecsed a Szatmári síkon, a Szamos hordalékkúpja és a Nyírség fennsíkja közötti
természetes mélyedésben fekszik, az egykori Ecsedi láp területén, a Kraszna partján. A
lápot a beletorkolló Kraszna és a Szamos árvizei táplálták. A növekvő lakosság, a társadalmi
és a gazdasági átalakulások azonban 1898-ra a láp teljes lecsapolásához vezettek, melynek
nyomán a tőzeges talaj kiszárításával művelhető földterületeket nyertek. A táj képe
gyökeresen megváltozott, eltűntek a víz borította területek, az ingoványok, de velük együtt
eltűntek a kövér szénát adó kaszálók és az éger- és fűzligetek is. A Krasznát kanyargós
medréből egyenes nyomvonalú csatornába vezették, melyet a láp felőli oldalon végig, a
túloldalon szakaszosan magas töltéssel vettek körül. A belvíz levezetését szolgáló
csatornarendszer Nagyecsed teljes külterületét behálózza. A lecsapolást követően épült ki a
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várost a környező településekkel összekötő úthálózat (Nagyecsed szempontjából nem a
legkedvezőbben), 1905-ben vezették át a településen a Mátészalka – Nagykároly
vasútvonalat, 1928-ban elektromos áramot fejlesztő szivattyútelepet építettek. Az iparosítás
elkerülte a várost, az mindvégig mezőgazdasági jellegű maradt. A táj mai arculata tehát
teljes mértékben az emberi beavatkozás eredménye, természetes élővilág Nagyecsed
területén nyomokban sem maradt meg.
Az önkormányzat helyi döntése alapján helyi védett gyep kategóriába tartozik a város keleti
oldalán végigfutó ökológia folyosó.
A belterületi parkok területe 3797 m2. Ebből virágos parkterület 2100 m2; füves, cserjés
parkterület 1697 m2. Játszóterek száma 2 db, területük 7500 m2.
Nagyecsed a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból sincs
kedvező helyzetben. A település teljes egészére a családi, kertes házak jelenléte jellemző.
A település közparkjai, közkertjei, valamint a jelentős zöldfelülettel rendelkező
intézményterületek szigetes helyzetűek, egyéb terület felhasználási 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 elől elzárt
zöldfelületek lehetnek.
Fontos feladat a korlátlan közhasználatú zöldfelületek, zöldfelületi intézmények
növényanyagának gazdagítása, a meglévő idős állományok védelme. Szükség van az utcai
fasorokra, mivel ezek a sávos elhelyezkedésű, közhasználatú elemek csak így tudják ellátni
rendszerszervező feladatukat. A zöldfelületi rendszer elemeinek védelmét, fejlesztését az
ökológiai szemlélet érvényesítésével kell megtenni így alakítható ki a természetes környezet,
a város természet közeli és a város zöldterületek összefüggő ökológiai rendszere. Ennek
megteremtésére a város jó zöldterületi és zöldfelületi adottságokkal, alapokkal rendelkezik.
2.1.6

Épített környezet

Térszerkezeti szempontból – a központi városrészhez hasonlóan – kettősséget hordoz
magában a város. Az „Óváros” (Nagyecsed) lakóövezeti magukban hordozzák Ecsed
történetének struktúráját (az egykori Ecsedi-várfal és töltésútjainak szerkezeti kialakításából),
míg az „Újváros” (Kisecsed) egy modern kori tervezés hozadéka.
A városrész egyik része alacsony intenzitású, földszintes, előkertes, jellemzően oldalhatáron
álló beépítésű, családi házas, kertes lakóterület, másik része falusias jellemzőkkel
rendelkező övezetek összessége (keveredve a folyó jobb és bal partján egyaránt).
Jelentősebb lakóterületi tartalékkal a városrész csak a perem részein rendelkezik.
A város polgári fejlődése során megépült utcával párhuzamos elrendezésű, emeltebb
padlóvonalú, és magasabb építménymagasságú kispolgári épületekből csak kivételesen
kevés épült a városban. A polgári épületek nyoma is fellelhető még, utalva a valaha itt állt úri
kúriák stílusára. Egyedi, sehol másutt nem látható szerkezeti megoldás, az épület főtömege
mögötti tornácos folyosó és bejárat különálló gerincű tetővel történő lefedése, melynek a
kialakítása jól megfigyelhető az épületek utca felőli véghomlokzatán.
A mai Nagyecsed talán legnagyobb értékét rendkívül gazdag és sajátságos történelme, és
az ehhez kapcsolódó meglévő, fennmaradt építmények, valamint a feltárt vagy feltáratlan
régészeti emlékek képezik (Ecsedi vár, Sárvári monostor, népi építészeti emlékek, egyéb
helyi nevezetességek).
Régészeti lelőhelyek Nagyecseden: Vásártér, Ecsedi vár; Honvéd utca; Ecsedi vártól keletre;
Várdomb; Rákóczi utca-Széchenyi utca; Sárvár; Ecsedi láp; Péterzug, Kisecsed és Krasznapart.
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A település műemlékei az 2001. évi LXIV. Tv. értelmezése és az érvényben lévő helyi
értékvédelmi rendelet alapján egyedi művi értékek (Épület és építmény) a Villanytelep, amely
1987-től ipari műemlék, melyet az Ecsedi-láp vízmentesítésére építettek. A telep értékes, ma
is működő gépészeti berendezéseit magába foglaló épület a Kraszna gátja és a Nagyvájás
szögletében helyezkedik el.
Egyedi művi értékek, épületek és építmények: a Református templom, a Kopjafás temető és
a Vásártér (Ecsedi-vár feltételezett helye).
Nagyecseden több barnamezős és alulhasznosított terület is található, melyek egyik része
önkormányzati, másik része magán tulajdonban van.
2.1.7

Közlekedés

Nagyecsed nem túlkedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a megye, illetve a régió
legfontosabb települései és a főváros irányába, de ez a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati
fejlesztésekkel előreláthatólag javulni. A román határ közelsége komoly potenciált rejt
magában. A település közúti közlekedésében hiányosságok jelentkeznek a burkolt belterületi
utak arányában. A parkolóhelyek száma elégséges a városban. A helyközi és távolsági
közösségi közlekedés elérhető a városban, de a menetidők és járatgyakoriságok nem
minden település esetében elégségesek. A vasúti közlekedés szolgáltatási színvonala nem
túlkedvező, a fontosabb központok közül Budapest, Debrecen és Nyíregyháza is elérhető, de
több átszállással és hosszú menetidővel. Helyi közlekedés nincs. A kiépített kerékpárút
nincs, a hálózatot a nagyobb forgalmú utak mentén célszerű kialakítani úgy, hogy az, a
környező településekkel való kapcsolatot is szolgálja. A járdák hálózata fejlesztésre szorul.
2.1.8

Közművek

A közművesítettség, illetve a telekommunikációs eszközök elérhetősége a modern
gazdaságok alapvető eleme. Bár a közművek megléte önmagában nem indukál jelentős
fejlődést, hiányuk akadályozza a gazdasági tevékenységek bővülését, valamint a lakosság
életminőségének növekedését.
Nagyecsed területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a vízellátási és
csatornázási feladatokat, a szennyvíz-hálózat kiépítése 2015-ben befejeződött.
A város közüzemi vízellátása 1981 óta saját vízműről történik. Az ivóvíz-hálózat a település
egészén kiépített (36,1 km), a közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2011ben 2058 db (összes lakás: 2379 db). Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség javító
programnak köszönhetően került sor a vízművek vízkezelési berendezéseinek
korszerűsítésére.
A város hévízkútja 590 m talpmélységű, a kitermelt víz 42 °C hőmérsékletű. Felhasználása
jelenleg nem megoldott. Sem gazdasági jellegű felhasználásra, sem hőenergia igény
kielégítésre nem használják, utóbbit a relatív alacsony hőmérséklete és a kitermelt víz
magas sótartalma miatt.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat. A csapadékvíz elvezetés
tervezésénél gondolni kell a felületi vizek elvezetésén kívül a talajvízszint süllyesztésére is.
Nagyecsed vezetékes gázszolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A városban meglévő hálózat teljes körű
lefedettséget ad. A járás villamos energia szolgáltatását az E-ON Energiaszolgáltató Kft.
végzi.
A város telekommunikációs ellátottsága fokozatosan emelkedik. Az adatátvitelre is alkalmas
hálózatok kiépítése folyamatos. A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az
internetes telefonszolgáltatók megjelenésével egyre kisebb jelentőségű.

109

2.1.9

Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság

Nagyecsed erősen belvízveszélyes és árvízveszélyes kategóriába esik, ezért magas vízállás
esetén a védekezésről gondoskodni kell (vasútállomás). A Kraszna árvizeinél előforduló
fakadóvíz és altalajszivárgás a folyóval és a védtöltéssel határos területeken káros
mértékben megnövelheti a talajvízszintet. A belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer
fenntartása, karbantartása folyamatos feladatot igényel. Belvízvédelmi szempontból a
létesítendő építmények csapadék elvezetésének megfelelő biztosítását mindenképpen
szükséges. A felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell a terület csapadékvíz kártétele
elleni, illetve a belvizek elleni megfelelő védelmét. A csapadékvíz elvezetését a szomszédos
ingatlanok érdeksérelme nélkül kell megoldani.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a bezárt és rekultivált; valamint a működő hulladéklerakó
környezeti terhelésére.
A településen a felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések bekövetkezhettek
mezőgazdasági tevékenységből is, melyek diffúz szennyezéseket okozhatnak.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Az energiagazdálkodás keretében
ütemezetten elvégzi az érintett épületek energetikai felújítását, a közvilágítás
korszerűsítését, továbbá egyre nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat,
amihez megfelelő természeti adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az
önkormányzati tulajdonú létesítmények költséghatékony üzemeltetését, a település
környezeti állapotának javítását, valamint a klímaváltozás mértékének és hatásainak
mérséklését.
Az alábbi táblázat összefoglalóan ábrázolja a vizsgált tényezők jelenlegi kölcsönhatását.
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41. táblázat: Összefoglalás a vizsgált tényezők kölcsönhatásairól
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

+

+

+ - pozitív kölcsönhatás
0 nincs kölcsönhatás
- negatív kölcsönhatás

3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

3.1.1. A folyamatok értékelése
Az öregedő népességű Nagyecsed esetében is jellemző a térség kisvárosait sújtó szelektív
elvándorlás, amely elsősorban a magasan kvalifikált munkaerőt és a fiatalokat érinti. Ennek
következtében kettősség áll fenn a képzettségben: magas a legfeljebb általános iskolai
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végzettségűek aránya és ezzel ellentétesen alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez
kölcsönhatásban áll azzal, hogy a városban alacsony az olyan a vállalkozások száma, ahol a
magasabb végzettségűeket tudják alkalmazni. A stabil gazdasági fejlődéshez hozzájárulni
képes ipari cégek száma viszonylag alacsony, többségük nem termel magas hozzáadott
értéket. 2008-ig a jövedelmek növekedtek, a válság után nem fokozatos csökkenés történt,
hanem a jövedelem szintek egy szinten stagnáltak, 2011 óta újra növekedés tapasztalható.
A K+F tevékenység nincs. Jövőbeli cél, hogy a településen már működő, valamint betelepülő
vállalkozások folytassanak K+F tevékenységet és minél nagyobb bruttó hozzáadott értéket
termeljenek. Az is kiemelendő, hogy a magasabb végzettséggel rendelkező lakosok számára
kedvezőbb feltételek kell biztosítani, s megfelelő munkahelyeket teremteni, hogy minél
többen itt maradjanak Nagyecseden.
A képzett munkaerő helyben tartásához az alábbi feltételek adottak: az alapszolgáltatásokkal
való kitűnő ellátottság, az oktatási rendszer infrastruktúrája megfelelő és képzés palettája
széles; a szabadidő eltöltéséhez megfelelő adottságok és programok kínálkoznak. Ami
hiányosság: az elegendő számú magasabb végzettséget igénylő munkahely. A városvezetés
egy olyan várost szeretne, ahol van elegendő munkahely, a városkép folyamatosan fejlődik,
s az itt élő lakosság igényei teljes mértékben kielégítik. Nagyecsed az Ecsedi-láp térségének
elismert, megkerülhetetlen kisvárosa-központja, valamint kiemelt turista célpontja kíván lenni.
A további vállalkozások bevonzásához tervben van iparterület kijelölése, és a szabad
vállalkozási zónában rejlő lehetőségek kiaknázása. A város viszonylag közel fekszik a
határhoz, ebből a határ mentiségből többet lehetne kamatoztatni, kapcsolatépítéssel
mindhárom szférában és a határon átnyúló gazdasági együttműködésekkel.
Az elképzelésekben a több lábon állás jelenik meg; az ipar mellett nagyon hangsúlyos
szerepet kap a mezőgazdaság, s egyre preferáltabb lesz az idegenforgalom és a turizmus is,
hiszen a település és környezete sok látványosságot nyújt. Ehhez szervesen kapcsolhatók a
kiegészítő szolgáltatások (szállás, vendéglátás) is. Igény mutatkozik a turizmus térségi szintű
összefogására, hiszen a vendégéjszakák és a tartózkodási idő növeléséhez rendszerben kell
gondolkozni. Ehhez szorosan kapcsolódik a város imázs is; a tudatos városi arculat kiépítése
(itt az épített környezet és a zöldfelületek rendszerben való kezelésének is meg kell jelennie
továbbra is).
A Nagyecsed környéki településeken az adottságok megfelelnek a mezőgazdasági
termelésnek. Ehhez kapcsolódóan a településen további igény lenne feldolgozóüzemek
telepítésére, ami a helyben termelt terméket feldolgozását helyi munkaerővel meg tudná
oldani.
A tercier szektorban van a vállalkozások több mint 67%-a. Ez igen jelentős területe a város
gazdaságának. Ezen vállalkozások nagy része mikro vállalkozás, de az ő aktív gazdasági
részvételükkel a város kereskedelmi-szolgáltató központként is funkcionál a helyi és térségi
lakosok számára is.
Önkormányzati gazdálkodás szempontjából elmondható, hogy a vállalkozások által befizetett
iparűzési adó – kis mértékben – évről-évre emelkedik. Az önkormányzat
feladatfinanszírozásnak köszönhetően a feladatok elvégzésére kap támogatást, viszont a
felújítási fejlesztési feladatok elvégzésére saját forrásra van szüksége. Ez a forrás állhat
saját bevételből – amit nagyrészt az adók adnak – és állhat pénzügyi közvetítő által
biztosított forrásból. Egy ekkora város esetében folyamatosan fejlesztésekre,
rekonstrukciókra, javításokra van szükség ahhoz, hogy a város egésze fejlődni tudjon –
ehhez pedig minél több saját bevételre van szükség. Az önkormányzat minden lehetőséget
megragad, hogy vállalkozásokat vonzzon be a nagyobb iparűzési adóbevétel érdekében:
vannak szabad gazdasági területei, a szabályozási környezetet is – a lehetőségeihez mérten
– próbálja a vállalkozások betelepüléséhez kedvezően alakítani, valamint a területhasználat
esetében is rugalmasan kezeli a módosítási igényeket.
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A 2008-ban elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiában három akcióterületet jelöltek ki:
Városközpont, Dél-keleti lakóterület és a Nyugati Lakóterület. 2013-ban kiegészítésre került
a szociális város rehabilitációhoz kapcsolódó akcióterülettel. Az 5 tematikus célhoz
kapcsolódóan megvalósításra kerültek projektek: helyi infrastruktúra fejlesztése, térségi
központi szerepkör erősítése, humánerőforrás fejlesztés és turizmus fejlesztése.
Összefoglalva jól látható, hogy az alap probléma a szakképzett, kvalifikált munkaerőt
foglalkoztató vállalkozások és az általuk biztosított munkahelyek hiánya. Az alábbi
alágazatok jelenthetnek potenciált: feldolgozóipar, építőipar és turizmus. Ezek elsősorban
nem magas bruttó hozzáadott értéket termelő vállalkozás típusok, de itt is meg van a
lehetőség, hogy az adott cég az itteni üzemébe telepítse a fejlesztési részlegét s abban az
esetben a fiatal kvalifikált munkaerő számára is lesz munkahely. Ha elegendő munkahely
lesz a településen, az már tovább generálja a folyamatot, lesz több bevétele az
önkormányzatnak, s tud több beruházás fejlesztést megvalósítani; másrészt az embereknek
is több jövedelmük lesz, így több szolgáltatást tudnak igénybe venni, aminek köszönhetően a
szolgáltató szektor és a humán infrastruktúra is folyamatosan fejlődik.
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
Nagyecsed város helyzetfeltárásának, helyzetelemzéseinek eredményeit, a főbb
következtetéseket egy klasszikus SWOT elemzés keretében összegezzük, amelyek
egyértelműen bemutatják a város fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket.
36. ábra: Belső tényezők összefoglaló értékelése

Erősségek
Gyengeségek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
 A foglalkoztatottak száma nőtt 2001 óta
 Folyamatos népességfogyás, vándorlási
egyenleg negatív
 Oktatási
kapacitás
kihasználtsága
továbbra is megfelelő, a bejáró diákok  Halálozások száma emelkedik
miatt
 A képzett fiatalok elvándorlása
 Fokozatosan csökkenő munkanélküliség
 A lakosság képzettségi szintje alacsony
 1000 lakosra jutó adófizetők száma  Folyamatos a társadalom elöregedése, a
megfelel a megyei átlagnak (421 fő)
fiatalok aránya csökken, az időskorúaké nő
 Az eltartott népesség aránya csökkent  SZJA alapot képező jövedelem alacsonyabb
2001 óta
mint a járási, megyei, országos átlag
 A városi népesség iskolázottsági szintje  Több szempontból hátrányos helyzetű
emelkedik
munkanélküliek
 Roma lakosság munkaerőpiaci hátrányai
 Kedvezőtlen vitalitási index
 A szegregált lakóterületek megléte
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
 Nagyecsed mikro térségi képző centrum
 Forrásszegény a civil szféra
 Térségi szerepkör és térszervező erő
 Városmarketing alacsony hatékonysága
 Erős lakossági aktivitás a közösséget  Oktatási intézmények infrastruktúrája nem
érintő ügyekben
megfelelő
 Tevékeny
civil
szféra,
összetartó  Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közösség
problémáinak kezeléséhez nincs gazdasági
háttér
 Aktív közösségi és kulturális élet,
hagyományok, kulturális potenciál
 A város lakosságának 34%-a szegregált
területen él
 Intenzív az együttműködés a civil és az
önkormányzati szféra között
 Szellemi örökség
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
 A városi központi szerepből adódóan az  Szakképzési hiányosságok mutatkoznak
intézményi ellátottság megfelelő
egyes területeken
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Lakossági alapszolgáltatások spektruma
lefed minden területet
 Szociális
alapszolgáltatások
magas
színvonala
 Térségi jelentőségű művelődési házzal
rendelkezik
 Alapés
középfokú
intézmények
ellátottsága megfelelő
 Alap orvosi ellátás jó színvonalú
 A szolgáltatások egyenlő elérhetősége
biztosított a város, ill. egyes esetekben a
térség lakosai számára is
4. Gazdaság szerkezet és dinamika
 A vállalkozók széleskörű tevékenységet
folytatnak
 Mezőgazdasági hagyományok
 Egybefüggő önkormányzati területek
 Folyamatosan
bővül
az
üzleti
szolgáltatások kínálata
 Tercier szektorban működő vállalkozások
száma emelkedik
 Termálvízkincs
 Jelentős szabad és olcsó munkaerő
rendelkezésre áll, kisebb ipari üzemek
igényeinek megfelelnek
 Javul a helyi vállalkozások gazdasági
potenciálja
 KKV szektor magas aránya










Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló
infrastruktúra nem teljes körű
Sport infrastruktúra állapota változó
Egyes
közintézmények
infrastrukturális
állapota nem megfelelő
Az önkormányzat befolyása az oktatás
esetében
megváltozott,
a
fenntartói
viszonyok megváltozása miatt korlátozott

Nincs elegendő iparterület
Tőkeerő hiánya, feldolgozóipar hiánya
1000 lakosra jutó vállalkozások száma
nagyon alacsony
 Mikro- és kisvállalkozások dominanciája a
jellemző, nagyvállalkozás egyáltalán nincs a
településen
 Az
országos
átlagtól
magasabb
munkanélküliség,
alacsony
foglalkoztatottság
 Alacsony jövedelemszint
 Helyi és térségi vásárlóerő és kereslet
gyenge
 Hiányzó
turisztikai
attrakciók
és
szolgáltatások,
nincs
megfelelő
együttműködés a turizmus ágazatban
 K+F tevékenységet végző szervezet nincs a
városban
 A pénzügyi-gazdasági válság hatása még
mindig érződik a gazdasági életében
 Kevés a nagy foglalkoztató vállalkozás
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
 A helyi adók kiszabásában figyelembe  Az önkormányzatnak nem elég a saját
veszik a lakosság és vállalkozók érdekeit
bevétele
a
fejlesztések,
felújítások
elvégzéséhez
 Jó adófizetési morál
 Agilis önkormányzat
6. Táji és természeti adottságok
 Védett természeti területek
 Természeti
értékek
rendszerezett
bemutatása nem megoldott
 Az Ecsedi láp maradványai egyedülálló
természeti örökséget jelentenek
 Termálforrás nem hasznosított
 Átalakított természeti környezet
7. Zöldfelületek
 Közösségi zöld területek mozaikos  A zöldfelületek funkciószegények, műszaki
szerkezete
állapotuk változó
 Kraszna-partja,
mint
egybefüggő  Játszótéri ellátottság gyenge (mennyiségi és
környezeti elem
minőségi hiányosságok)
 Sportlétesítmények
területe,
mint  Utcafásítások hiánya
összefüggő nagyméretű környezeti elem
8. Épített környezet (épített örökség is)
 Kettős városszerkezet: Óváros régi  Építészeti szempontból kevéssé jellegzetes
struktúra, Kisecsed modern várostervezés
város, jelentősebb történelmi épületek nélkül
eredménye
 A településkép nem teljesen egységes, még
 Kisvárosi jelleg
kialakulóban van
 Jelentős, imázs teremtő történelmi múlt
 Alacsony lakásépítési kedv
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Ipari műemlék – szivattyútelep
 Nagy szegregált területek
Egyedi művi értékek – Református
templom, kopjafás temető, Vásártér
(Ecsedi-vár feltételezett helye)
 Lakásállomány nőtt
9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
 A város mikrotérségi központ, jó térségi  Kedvezőtlen közlekedés földrajzi helyzet
kapcsolatokkal, térszervező erővel
 A város az ország keleti, viszonylag
 Határ menti fekvés
periférikus részén fekszik
 A járdahálózat kiépítettsége viszonylag  Határ menti együttműködések alacsony
magas
intenzitása
 Járdák és utak műszaki állapota folyamatos
karbantartást igényel
 Városi kerékpárút rendszer nincs, a
biztonságos
kerékpáros
közlekedés
megoldatlan
10.Közművek és elektronikus hírközlés
 A településen a vízellátottság 100%-os
 A szennyvízhálózatra való rákötés hiányos
 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az  A közművek folyamatos karbantartást
egész településre elkészült
igényelnek
 A gázvezeték hálózat lefedettsége a
településen közel 100%-os és jó állapotú
 A villamos-energia hálózat kiépítettsége
szintén 100% és bővítésre is alkalmas
 Hírközlési hálózat a településen teljesen
ellátott
 Megoldott
a szilárd
és szelektív
hulladékgyűjtés és –szállítás
11. Környezetvédelem – klímatudatosság/ energiahatékonyság
 Jó
levegőminőség,
nincs
jelentős  Alternatív
energiaforrások
alacsony
zajterhelés a városban
hasznosítási szintje
 Nincsenek
kiemelkedő
ipari
veszélyforrások

42. táblázat Külső tényezők összefoglaló értékelése

Lehetőségek
Veszélyek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
 Célzott fejlesztések az idős korosztálynak  A város fiatalokat megtartó ereje tovább
az életszínvonal növeléséhez
csökken
 Helyben tanuló fiatalok városban tartása,  Képzett
munkaerő
elvándorlása
a
mellyel a munkaerő megtartó képesség
megfelelő
minőségű
munkahelyek
javul
hiányában, ezzel is csökken a város
potenciális munkaerő bázisa
 Pozitív vándorlási index
 Munkahelyteremtés a képzett és fiatal  Szociális hátrányok kumulálódása, a
hátrányos helyzetű csoportok aránya
munkaerő városba vonzásához
tovább nő
 A kvalifikáltabb népesség helyben tartása
 Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi
településfejlesztési húzóerő lehet
társadalmon belül
 Mélyszegénységben élők felzárkóztatása

A megyeszékhely elszívó hatása erősödik
 Foglalkoztatás
növelése
az
ipari,
szolgáltató és turisztikai ágazatokra  Munkanélküliség növekedése
támaszkodva
 Születésszám tovább csökken
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
 Összefogás a három szféra szereplői  Az
országos/megyei/járási
fejlesztési
között
elképzelések között nem szerepelnek kellő
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Lehetőségek
Veszélyek
súllyal a város szükségletei, igényei
Társadalmi
felzárkózást
segítő
programok elindítása országos szinten
 Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
 A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben
tartása településfejlesztési húzóerő lehet
 Nem javul a térségi együttműködés
 A betelepülő fiatal családok érdeklődése  Civil szervezetek működése forráshiány
nő a város iránt
miatt veszélybe kerül
 A civil szervezetek tovább erősödnek és
a város fejlődésének aktív részeseivé
válnak
 A közösségépítés, együttműködést segítő
további pályázati források várhatóak
 Létrejön a térségi szemlélet és tovább
javul a települési együttműködés
 Ösztöndíj rendszer a fiataloknak
 Információs
társadalom
kibontakozásának,
dinamizálásának
segítése
 Önszerveződés segítése, elindítása
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
 A
térségi
szakmai
kooperáció,  Közintézmények épületének állagromlása
tapasztalatcsere erősödése
 Diákok elvándorlása
 Piacképes szakmák oktatása, idegen  Középfokú oktatás képzési szintjének
nyelvi képzés bővítése
romlása
 Felnőttképzés további erősítése
 Egészségügyi személyzet utánpótlásának
 Szociális foglalkoztatás bővítése
hiánya
 Közigazgatási feladatok (kormányablak)  Szociális olló nyílása
kitelepítése
 Foglalkoztatási problémák kezelésének
 További jelentős pályázati források
elmulasztása szociális válsághoz vezethet
megjelenése várható
 Kulturális programkínálat beszűkülése
 Az
országos/megyei/járási
fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
 Ellenérdekek felmerülése a város és
környező települések között
 Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
4. Gazdaság szerkezet és dinamika
 Gazdasági
nyitása
az
EU
felé,  A határ-térség lakosságának vásárlóereje
intenzívebb
határon
átnyúló
nem növekszik
kapcsolatrendszer, nemzeti szerepkör  Innovációs tevékenység hiánya
bővítése
 A fejlesztések előre nem tervezett hatásai
 Kis környezeti terheléssel járó iparágak  Forráshiány veszélyezteti a további
betelepítése
fejlesztéseket
 Befektetők helyzetbe hozása, újabb  Pályázati lehetőségek szűkülése
befektetők megjelenése a városban
 Kiskereskedelmi tevékenység kedvezőtlen
 Nonprofit szektor térségfejlesztésbe való
helyzetbe kerülhet a multinacionális
bevonása
kereskedelmi láncok és a jogszabályi
 Turizmus élénkítése: tranzit, vásárló,
változások miatt
üdülés, kulturális
 Helyi
vállalkozások
nem
tudnak
 Önkormányzat és a vállalkozói szféra
megerősödni
között az együttműködés erősödik
 A gazdasági válság tovagyűrűző hatása
 K+F tevékenységek jelennek meg a
miatt csökkenhet a befektetői érdeklődés a
primer és a szekunder szektorban
térség és az ország iránt
 Szabad
vállalkozói
zóna
nyújtotta  Erősödnek
a
város
gazdasági
lehetőségek
szereplőinek
hazai
és
nemzetközi
 Elterjednek az alternatív mezőgazdasági
versenytársai
tevékenységek
 A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé
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Lehetőségek
Veszélyek
válnak
Bio mezőgazdasági termékek kereslet
növekedése
 Tovább nő a különbség a járásközpont és
a többi település között
 Mezőgazdasági
feldolgozóipar
megteremtése
 Az
országos/megyei/járási
fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
 Gazdasági együttműködések (családi
súllyal a város szükségletei, igényei
gazdaságok, új típusú szövetkezetek stb.)
szerepe felértékelődik
 Európai Uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
 Előtérbe kerül az örökség- és szabadidő
turizmus, falusi turizmusba való aktív
bekapcsolódás
 Csökken
az
idegenforgalom
szezonalitása
 A város vonzerő- és szálláshely kínálata
nő az intenzív befektetői érdeklődés miatt
 További jelentős pályázati források
megjelenése várható
 Mikro- és kisvállalkozások innovációja
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
 Az
önkormányzatok
állami  Az önkormányzat feladat- és hatásköre
forrásai/támogatásai növekszenek
kedvezőtlenül alakulhat
 Az önkormányzat saját bevételei, forrásai  Az
önkormányzatok
állami
növekednek, nő az adóbevétel, így több
forrásai/támogatásai csökkennek
szabad forrást tud fordítani a fejlesztési  A bevételek csökkenése miatt a fejlesztési
feladatokra
forrásokat a működésre kell fordítani
 Pályázati források a fejlesztési igényekre,  A csökkenő bevételek miatt hitel
ami így kevésbé terheli meg az éves
felvételére kényszerül az önkormányzat
költségvetést
6. Táji és természeti adottságok
 Felismert,
újrateremthető
természeti  Természeti-táji értékek károsodnak az
értékek, az ez irányú ökológiai és
ökológiai szemlélet hiányában,
turisztikai
érdeklődés
kihasználása  Értékes élőhelyek megszűnnek
(Ecsedi-láp)
 Fenntarthatóságot
figyelembe
vevő
fejlesztések
 Természeti, táji értékek védelmével
fokozódik a természet megőrzése és
védelme
 Ökológiai,
környezeti
rehabilitációs
együttműködés a határ túloldalán lévő
településekkel
7. Zöldfelületek
 Zöldfelületek rendszerbe foglalása, teljes  Nem
lesz
forrás
a
zöldfelületek
körű rehabilitációja megvalósul
rehabilitációjára és fejlesztésére
 Települési zöldfelületi rendszer és a  Nincs civil és önkormányzati akarat a
természeti környezet térben összefüggő
felületek karbantartására
ökológiai egységbe foglalása, a külterületi
és
belterületi
biológiailag
aktív
zöldfelületek összekapcsolása fasorokkal
 Újabb parkok és játszóterek kerülnek
kialakításra a beáramló fejlesztési
forrásoknak köszönhetően
 Társadalmi
összefogás
egy-egy
zöldfelület rendbetételére, megújítására a
civilekkel összefogva
 Szabadidős terek kiépítése külső források
igénybevételével
8. Épített környezet (épített örökség is)
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Veszélyek
Forráshiány
miatt
az
értékes
épületállomány állagromlása

 A potenciális természeti és települési
értékek tulajdoni/financiális akadályok
miatt kihasználatlanok maradnak

 Tradicionális városszerkezet felbomlik

 Az
országos/megyei/járási
fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
 Előfordulhat a szegregátumok térbeli
növekedése, a degradálódó folyamatok
más utcákra is átterjednek.
 Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
 Kulturált
gyalogos
és
kerékpáros  Forgalomnövekedés,
fokozott
közlekedési rendszerek elterjedése
balesetveszély
 Környezetbarát közlekedési módok egyre  A
további
közlekedési
fejlesztése
inkább elterjednek
elhúzódása miatt a város elérési mutatói
nem javulnak
 További jelentős pályázati források
megjelenése várható
 Növekszik a személy- és gépkocsi
forgalom a betelepülő vállalkozások miatt
 Az
országos/megyei/járási
fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
 Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
10. Közművek és elektronikus hírközlés
 A
meglévő
vízellátó
hálózat  A
csapadékvíz-elvezető
rendszer
felülvizsgálata
hiányossága
miatt
a
talajvízszintje
megemelkedik
 A településre egy általános csapadékvízelvezetési terv készíttetése, majd ezt
felhasználva a kiviteli tervek elkészítése
 Meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer
felülvizsgálata
11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
 Pályázati
források
felhasználása  A pénzügyi lehetőségek és a gazdasági
energiahatékonysági
érdekek miatt a környezettudatosság nem
intézkedések/fejlesztések bevezetéséhez
javul
 Növekedik az alternatív erőforrásból  Forgalomnövekedés
miatt
származó energia előállítása iránti igény
levegőszennyezés, zajterhelés fokozódik
 Zöld város koncepció megvalósul
 Energiafüggőség fokozódik
 Természeti-környezeti értékek károsodnak
az ökológiai szemlélet hiányában


Lehetőségek
Pályázati források felhasználása a
település arculatának fejlesztésére
A
város
arculatához
illeszkedő
beépítések történnek
Nő a magánerős építkezések és
felújítások száma
Meglévő
értékek
arculatteremtő
felhasználása a városközpont fejlesztése
kapcsán; egységes városi arculat
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
43. táblázat: Településrendezési eszközök módosítása Nagyecseden

változás
Településrendezési terv,
2009
Településrendezési terv,
2011

célzott fejlesztés
A Városközpontban terület-felhasználás változása, övezeti
átsorolások, területek szabályozása
övezeti besorolás módosítására (lakóövezetből zöldfelület),
továbbá közterület és magánterület viszonyának rendezésére
irányul
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A módosítások alkalmával a hatályos településrendezési eszközöket tekintve új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre, csupán a terület felhasználás módosul. Az önkormányzat
településrendezési eszközök módosításával kívánja a település szabályozási előírásait
pontosítani, beépíthetőségét javítani. A legutóbbi módosítások célja az érintett tömbökkel
kapcsolatos városfejlesztési célú tevékenység kereteinek véglegesítése az érintett
tömbökben, illetve a további fejlesztések építésügyi hatósági feltételeinek biztosítása, illetve
fejlesztésekhez köthető pályázati szempontok érvényesítése.
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3.2.

Problématérkép / értéktérkép

14. térkép: Nagyecsed értéktérképe

Forrás: Saját szerkesztés
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44. táblázat Nagyecsed értékei

Sszám

Érték

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Szivattyútelep- ipari műemlék
Vízügyi, Technikatörténeti Múzeum
Berey József Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria
Református Nagytemplom
Római Katolikus Templom
Fűvészkert (arborétum, vadállatmenhely, Ecsedi-láp kiállítás)
Görög Katolikus Templom
Jóléti tó és környezete
Városháza
Sétálóutca
Életmódház
Rákóczi úti iskola
Rózsás úti iskola
Bölcsőde
Egészségközpont
Agárfuttató pálya
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Wesselényi úti óvoda
Közösségi ház
Ecsedi Vár
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15. térkép: Nagyecsed Problématérképe
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Forrás: Saját szerkesztés

45. táblázat: Nagyecsed problémái

Sszám

Probléma

1

Belterületi utak, útpadkák kiépítetlensége, burkolt utak rossz állapota,

2

Belterületi csapadékvízelvezetés

4
5

Városi művelődési ház energetikai korszerűtlensége,
hiányosságai
Városi piac hiánya
Tűzoltó laktanya funkcionális hiányosságai

6

Kerékpárutak hiánya

7

9
10
11
12
13

Sportcsarnok hiánya
Szegregátumokban tapasztalható társadalmi, infrastrukturális hátrányok
megléte
Baleseti csomópont
Szálláshelyek alacsony száma, meglévők alacsony komfortfokozata
Buszmegállók, buszöblök infrastrukturális hiányosságai
Jó fejlesztési potenciállal rendelkező területek kihasználatlansága
Helyi termékek marketingjének hiánya

14

Egységes települési arculat hiánya

15

Vállalkozói szolgáltatóház kapacitáshiánya, épület korszerűtlensége, jelentős
energia vesztességgel való működése

16

Út menti zöldsávok, fasorok hiánya

17

Foglalkoztatók alacsony száma

18

Iparterület közművesítetlensége, ipari park hiánya

3

8
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funkcionális

3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
városrészek bemutatása
A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a
KSH 2001. és 2011. évi népszámlálási adataira (5.2. melléklet), másrészt a Polgármesteri
Hivatal adatbázisára épül. Ezeket egészítettük ki a jelenlegi folyamatokra épülő adatok,
tendenciák átfogó bemutatásával annak érdekében, hogy a városrészek adottságait,
problémáit, legfontosabb funkcióit, lehetséges kitörési pontjait, illetve felzárkóztatási esélyeit
feltárjuk. Ez az alapja annak, hogy megalapozott, egységes településszerkezet kialakítására
irányuló stratégiai célrendszert alakítsunk ki.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése során – a korábbi IVS-ből kiindulva –
Nagyecsed városa annak funkcionális és területi alapú elhatárolódásait figyelembe véve 2
városrészre tagolódik. Fontos kiemelni, hogy az egyes településrészek a jogalanyiság
legalapvetőbb szintjével sem rendelkeznek, továbbá a felosztás nem alapul semmilyen
közigazgatási csoportosításon: a terület felosztását kizárólag funkcionális és földrajzi
paraméterek vezérelték.
16. térkép: Nagyecsed városrészei

Forrás: saját szerkesztés, maps.google.hu

Két városrész:
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Városközpont



Lakóövezet

A városrészi lehatárolást irányító tényezők:


Történelmi jelleg, a városrészek átörökített funkciói,



Városon belüli közlekedési hálózat, utak, utcák elválasztó szerepe,



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

46. táblázat: Nagyecsed városrészeinek lehatárolása

Városrész
Városközpont

Lakóövezet

Lehatárolás
Aradi utca, Arany J. utca, Árpád utca, Bástya u., Báthori u., Berekoldal u., Hajnal
u., Hársfa u., Hunyadi J. u. 1-17 és 2-26. sz.; József A. u.; Károlyi u.; Kisecsedi u.;
Komoróczi u.; Kölcsey F. u.; Központ u.; Munkácsy M. u.; Petőfi S. u.; Petőfi-köz;
Rákóczi F. u.; Rózsás utca 1-49 és 232/a házszám; Szabadság u.; Szatmári u. 115 házszám; Széchenyi I. u.; Sziget u.; Sziget-köz; Temesvári u.; Toldi M. u.;
Vásártér u.; vasút u. 1-7. és 2-10 szám; Wesselényi M. u.
Ady E. u.; Batthányi L. u.; Bem J. u.; Bocskai I.; Damjanich J.; Deák F.; Dobó I.;
Dózsa Gy. u.; Honvéd u.; Honvéd-köz; Hunyadi J. u. 19-35 és 28-42. szám; Jókai
M. u.; Kinizsi P. u.; Kossuth L. u.; Lehel u.; Lutheránus u.; Móricz Zs. u.; Nyíl u.;
Rózsás u. 32-56. és 49-településhatár; Sárvár u.; Síp u.; Szatmári u. 17-93. és 264. szám; Táncsics M. u.; Tompa M. u.; vasút u. 9-37.; Vörösmarty M. u.; Zöldfa
u.; Zöldfa-belső u.; Zrínyi Ilona u.; Zsák u.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
37.
ábra:
A
lakónépesség
megoszlása városrészenként, 2011

számának 38. ábra: A lakások
városrészenként, 2011

számának

megoszlása

36%
1024
1355

64%

Városközpont

Lakóövezet

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

Városközpont

Lakóövezet

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

A lakónépesség tekintetében a Lakóövezetben él a város népességének majdnem 2/3-a, s a
lakásállomány 57%-ában. A Városközpont adja a népesség 1/3-át, s a lakások 43%-át. Egy
lakásra jutó lakosok száma a Városközpontban 2,26 fő, míg a Lakóövezetben 2,99 fő.
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39. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011

100,0
90,0

15,9

24,2

80,0

Lakónépességen belül 60X évesek aránya

70,0
60,0
50,0

62,4

Lakónépességen belül 1559 évesek aránya

62,1

40,0

Lakónépességen belül 014 évesek aránya

30,0
20,0
10,0

21,7

13,7

0,0
Városközpont

Lakóövezet

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

A fenti ábrán leolvasható, hogy a középső korcsoport aránya mindkét városrész esetében
60% körül mozog. A Lakóövezetben magasabb a fiatalok aránya, így alacsonyabb a 60 év
felettiek száma. A Városközpontban az idősebb korosztály jelenik meg magasabb arányban.
40. ábra: Városrészek végzettségi adatai

50,0

45,1

45,0

Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59
évesek) belül

40,0
35,0
30,0
25,0

20,9

Felsőfokú végzettségűek a
25 éves és idősebb
népesség arányában

20,0
15,0

8,8

10,0

3,8

5,0
0,0
Városközpont

Lakóövezet

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

Jelentős különbség tapasztalható a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya között: míg a Városközpontban „csupán” 20 % körül mozog, addig a Lakóövezetben
ennek a 2,25-szerese. A felsőfokú végzettségűek aránya a Városközpontban magasabb,
míg a Lakóövezetben nagyon alacsony az értéke.
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41. ábra: Foglalkoztatási adatok a városrészekben

52,8
Lakóövezet
35,9

Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya
Foglalkoztatottak aránya a
15-64 éves népességen
belül

49,7
Városközpont
44,2

0,0

20,0

40,0

60,0

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

A foglalkoztatott nélküli háztartások tekintetében nincs jelentős eltérés a két városrész
között, mindkét érték magas. A foglalkoztatottak tekintetében a Városközpont értéke
magasabb, de még így sem éri a 15-64 éves korosztály 50%-át. A KSH városrészekre
vonatkozó népszámlálási adattáblája az 5.2. mellékletben található.
3.3.1.1. Városközpont bemutatása
A városközponti terület az alábbi utcák által határolt területen terül el: Aradi utca, Arany J.
utca, Árpád utca, Bástya u., Báthori u., Berekoldal u., Hajnal u., Hársfa u., Hunyadi J. u. 1-17
és 2-26. sz.; József A. u.; Károlyi u.; Kisecsedi u.; Komoróczi u.; Kölcsey F. u.; Központ u.;
Munkácsy M. u.; Petőfi S. u.; Petőfi-köz; Rákóczi F. u.; Rózsás utca 1-49 és 232/a házszám;
Szabadság u.; Szatmári u. 1-15 házszám; Széchenyi I. u.; Sziget u.; Sziget-köz; Temesvári
u.; Toldi M. u.; Vásártér u.; vasút u. 1-7. és 2-10 szám; Wesselényi M. u.
17. térkép: Városközpont városrész

Forrás: saját szerkesztés, maps.google.hu
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A városközpont demográfiája
A demográfiai adatokat tartalmazó 5.2. melléklet táblázatából megállapítható, hogy a
Városközpont Nagyecsed lakosságának kisebb részét tömöríti: a lakónépesség száma 2 316
fő, mely a város összlakosságának 36 %-át képezi. 2001 óta közel 18%-kal csökkent a
népesség.
A népesség kormegoszlására jellemző az aktívkorúak dominanciája, a lakónépesség 62,1%át alkotják, mely megegyezik a városi értékkel. A 0-14 évesek százalékos aránya az
összlakossághoz viszonyítva 13,7%, ami 5%-kal alacsonyabb, mint a városi átlag. Ez az 5%os különbség a 60 és annál idősebb népesség részarányában jelenik meg (24,2%). 2001ben a korcsoportok megoszlásban a fiatalok aránya magasabb volt (19,3%), míg a 14 év
feletti két korosztály esetében alacsonyabb értékek voltak (59,1 és 21,6).
A két szélső életkor csoportot összehasonlító öregedési index a városi átlaghoz (0,99)
képest öregebb népességet jelez (0,57).
A városközpont döntően középső korosztályú és képzettebb lakosságot tömörít a városi
átlagnál, ez tetten érhető mind a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
arányának városi átlaghoz viszonyított csökkenésében, mind a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők magasabb arányában. 2001-hez képest csökkent a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek aránya és nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya.
Lakásállomány
Az itt élő lakónépesség 1 024 db lakáson osztozik (2001-hez képest 2 lakással nőtt a szám),
ami alapján az egy lakásban lakók száma átlagosan 2,26 fő. Ez az érték kedvezőbb
lakhatási körülményekre világít rá, mint a város egészében tapasztalható. Ezt tovább erősíti
az alacsony komfortfokozatú lakások alacsonyabb aránya (18,7%, mely 2001-hez képest
12%-kal csökkent). Önkormányzati bérlakás nincs a területen sem. Az itt élő népesség
átlagosan jobb lakhatási körülményekkel rendelkezik, mint a város többi részén élők.
Jövedelmi helyzet és képzettség
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a városi átlagtól alacsonyabb.
Azonban az 51,7%-os érték még így is rendkívül hátrányos képet mutat, a magasabban
képzett lakónépesség sem képes ellensúlyozni a negatív munkaerő-piaci helyzetet az
aktívkorúakon belül. Ez munkaerő-keresleti hiányosságokra vezethető vissza. 2001 óta ez a
mérőszám kismértékben javult (61%).
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a munkajövedelemmel nem
rendelkezők körében javuló képet mutat (2011-15,2%, 2001-30,9%), ami szintén a
munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának hiányosságait is jelzi – még megfelelő iskolai
végzettség mellett sem lehetséges a munkavállalás. Ennek ellenére a terület
foglalkoztatottsági viszonyai a város egészét figyelembe véve is kedvezőtlennek ítélhetőek,
hiszen a városi átlagnál magasabb értéken (2011-44,2%, 2001-36,3%) állapodik meg az
aktívkorúakon mért foglalkoztatottak aránya. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
49,7%-ot, ami kismértékben kedvezőbb az 51,6%-os városi átlagtól.
Környezet
A város térbeli kettőssége, amely egyfelől természeti adottság, másfelől történelmi/fejlődési
következmény, jelen városrész esetében is jól körvonalazható. Összekötő kapocs a két
részre váló, de funkcióját tekintve azonos településrészek között a Kraszna folyó hídja. A
kettős városmag egymást kiegészítő funkciók (igazgatási, oktatási, kulturális) egész sorát
vonultatja fel. A legtöbb oktatási intézmény erre a városrészre koncentrálódik.
A város egészét tekintve itt a legmagasabb beépítés sűrűsége, az épületek magasság, a
területhasználat intenzitása. Épületállomány tekintetében közepes vagy alacsony
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színvonalról beszélhetünk. Műemléki épülettel vagy környezettel nem találkozhatunk a
központi városrészben. A helyi művi értéket egy fatornácos lakóház képviseli.
Zöldfelületi, zöldterületi szempontból eltérő jellegű a „két-fél” központ, a folyó két partján. A
régi részre nem jellemző a zöldterületi tagoltság, mindössze egyetlen aktív közparkkal
rendelkezik, rekreációs potenciálja szinte nulla. Mindennek ellentéte – vagy inkább
kiegészítője – az „új” városközponti részre koncentrálódó jelentős zöldfelületi intézmények
csoportja (oktatási és sportcélú egyaránt).
Nagyobb hiányossága a városrésznek, illetve az egész városnak, hogy kapcsolati pont a
Krasznán keresztül egyetlen közúti hídban testesül meg. Nincsenek alternatívák további
kapcsolódási lehetőségekre sem forgalmi minőségben, sem pedig számban.
A Városközpontban a belterületi burkolatlan utak hossza 9,4 km, ami teljes belterületi
úthálózat 22,4%-a. Járdák tekintetében jobban áll a városrész; a kiépítetlen járdák hossza
mindösszesen 3 km, ami a teljes hálózat 10,8%-a. Kiépített kerékpárút nincs a városrészben.
Az utcák nagy része szűk és kacskaringós.
A közművesítettség 100%-os a városrészben. A városrészben szabad területek állnak
rendelkezésre.
Városközpont funkció
47. táblázat A városközpont funkció ellátottsága

A városközpont funkció ellátottsága
Gazdasági funkció
Funkciók száma
Bankok száma
1
Piac
1
Kiskereskedelmi üzlet
54
Vendéglátó egységek száma
13
Irodaház
1
Szálláshely
2
Közlekedési, távközlési funkciók
Funkciók száma
Távolsági autóbusz megállók
9
Postahivatal
1
Vasútállomás
1
Közüzemi vízhálózat
100%-ban kiépített
Közüzemi szennyvízhálózat
100%-ban kiépített lesz
2015-ben
Közösségi funkciók
Funkciók száma
Könyvtár
1
Művelődési ház
1
Mozi
1
Sporttelep, Játszótér, Többfunkciós játszótér
3
Helytörténeti gyűjtemény
1
Közösségi ház
2
Templom
5
Állami,
igazgatási,
hatósági, Funkciók száma
igazságszolgáltatási funkciók
Önkormányzat
1
Okmányiroda
1
Rendőrség
1
Tűzoltóság
1
Állatorvos
1
Polgárőrség
1
Humán szolgáltatási funkciók
Funkciók száma
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Körzeti orvosi (háziorvosi) székhely
Gyógyszertár
Központi körzeti (háziorvosi) ügyelet
Fogászati szakrendelés
Időskorúak otthona
Nappali ellátást nyújtó idősek klubja
Bölcsőde
Óvoda
Általános iskola
Középiskola

3
2
1
1
1
1
1
1
2
2

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A városközpont funkcióellátottsága optimális, itt koncentrálódik a legtöbb szolgáltatás.
Jelentős a közszféra funkcióinak felülreprezentáltsága, illetve a humán szolgáltatásoké, de a
pénzügyi intézmény is itt található.
Városközpont jellemzői
48. táblázat A városközpont jellemzői
Erősségek











Központi elhelyezkedés
Kiemelkedő szolgáltatáskínálat és
funkcióellátottság
Pénzügyi szolgáltatások
Humán szolgáltatási funkciók magas
fokú koncentrációja
Kedvezőbb foglalkoztatottsági szint
Történelmi épületek jelenléte
Kulturális hagyományok, történelmi
múlt
Mikrotérség központja
Fejlesztésekhez a szabadterületek
rendelkezésre állnak

Gyengeségek



















Lehetőségek







A városi karakter helyreállítása külső
források bevonásával
Színvonalas
közterület
rendezés,
gyalogos forgalom támogatása
Parkok,
rekreációs
területek
kialakítása
külső
források
igénybevételével
Forgalmi rendezés lehetősége
Szolgáltatások minőségi javítása

Csökkenő lakosságszám
Elöregedő korszerkezet
Szegregált terület található a városrészben
Városközpont gazdaságélénkítő funkciói
hiányoznak
Városközpont nem tölt be kiemelkedő
szerepet a város gazdasági életében
Az városrészben működő vállalkozások
többségének
infrastrukturális
háttere
hiányos
Növekvő munkanélküliség
Egységes arculat nem jelenik meg teljes
mértékben a településen
Leromlott városkép
Zöldövezet alacsony aránya
Közösségi
terek,
forgalomcsillapított
övezetek kevés száma
Szűk, kacskaringós utcahálózat
Az utak jelentős része burkolatlan, a
meglévő burkolt úthálózat infrastrukturális
állapota kedvezőtlen
A járdahálózat hiányos, a meglévők rossz
infrastrukturális állapotban vannak
Nincs kiépített kerékpárút-hálózat
Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer
rossz infrastrukturális állapotban van
Intézményrendszer épületei elavultak
Veszélyek
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A város gazdasági élete nem fejlődik
Közszolgáltatások színvonala csökken
Szegregációs folyamatok továbbgyűrűzése
A
forgalmi
rendezés
hiányában
megnövekedő és tovább romló forgalmi
terhelés
Színvonalas városközpont rehabilitáció
hiányában folytatódó demográfiai és
gazdasági hanyatlás








Az
egész
településre
és
a
vonzáskörzetre kiható szolgáltatás
koncentráció
Integrált város rehabilitáció lehetősége
(komplex
beavatkozás
sorozaton
keresztül
kezelni
a
városrész
problémáit)
Pályázati források segítségével a
városrész, városközpont fejlesztési
programja beindul
Mikro térségi szerepkör erősítése a
városközpont fejlesztésével.
A
város
és
a
városközpont
közigazgatási,
közszolgáltatási
szerepkörének erősödése a mikro
térségben









Fennmaradnak a városképi diszharmóniák
Újszerű
városszerkezeti
problémák
kialakulása a fejlesztések megvalósítását
követően
A városrész, városközpont helyzete nem
változik, a lakosság Mátészalkán és
Nyíregyházán keresi fel a helyben nem
elérhető szolgáltatásokat.
Mátészalka
elszívó
(centripetális)
hatásának erősödése
A
hátrányos
helyzet
fokozódása,
leszakadás növekedése
A gazdasági versenyképesség további
romlása a környező városokhoz képest

3.3.1.2. Lakóövezet bemutatása
A Lakóövezet városrész az alábbi utcák által határolt területen terül el: Ady E. u.; Batthányi
L. u.; Bem J. u.; Bocskai I.; Damjanich J.; Deák F.; Dobó I.; Dózsa Gy. u.; Honvéd u.;
Honvéd-köz; Hunyadi J. u. 19-35 és 28-42. szám; Jókai M. u.; Kinizsi P. u.; Kossuth L. u.;
Lehel u.; Lutheránus u.; Móricz Zs. u.; Nyíl u.; Rózsás u. 32-56. és 49-településhatár; Sárvár
u.; Síp u.; Szatmári u. 17-93. és 2-64. szám; Táncsics M. u.; Tompa M. u.; vasút u. 9-37.;
Vörösmarty M. u.; Zöldfa u.; Zöldfa-belső u.; Zrínyi Ilona u.; Zsák u.
18. térkép: Lakóövezeti városrész

Forrás: maps.google.hu alapján saját szerkesztés

A Lakóövezet demográfiája
A demográfiai adatokat tartalmazó 5.2. melléklet táblázatából megállapítható, hogy a
Lakóövezet Nagyecsed lakosságának nagyobb részét tömöríti: a lakónépesség száma 4 058
fő, mely a város összlakosságának 63,6%-át képezi. 2001 óta mindösszesen 2%-kal
csökkent a népesség.
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A népesség kormegoszlására jellemző az aktívkorúak dominanciája, a lakónépesség 62,4%át alkotják, mely megegyezik az egész városra vonatkozó értékkel. A 0-14 évesek aránya az
összlakossághoz viszonyítva 21,7%, ami magasabb, mint a városi átlag (18,9%). Ezen
magasabb érték miatt a 60 és annál idősebb népesség részaránya alacsonyabb (15,9%) a
városi átlagnál. A 2001-es népszámláláskor a korcsoportok szerinti megoszlásban a fiatalok
(22,5%) és a 60 év felettiek (17,4%) aránya magasabb volt, míg a középső korosztály
esetében alacsonyabb érték mutatkozott (60,2%).
A két szélső életkor csoportot összehasonlító öregedési index a városi átlaghoz (0,99)
képest jóval fiatalabb népességet jelez (1,36).
A Lakóövezet döntően a fiatalabb korosztályú és a kevésbé képzettebb lakosságot tömörít a
városi átlaghoz képest: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
magasabb, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alacsonyabb. 2001-hez képest – a
Városközponthoz hasonlóan – itt is emelkedett a lakosság képzettségi szintje.
Lakásállomány
Az itt élő lakónépesség 1 355 db lakáson osztozik (2001-hez képest kb. 4%-kal nőtt a szám),
ami alapján az egy lakásban lakók száma átlagosan 2,99 fő. Ez az érték kedvezőtlenebb
lakhatási körülményekre világít rá a város egészéhez képest. Ezt tovább erősíti az alacsony
komfortfokozatú lakások magasabb aránya (28,1%, mely 2001-hez képest 51%-kal
csökkent), vagyis az itt élő népesség általánosságban rosszabb lakhatási körülményekkel
rendelkezik, mint a Városközpontban élők.
Jövedelmi helyzet és képzettség
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a városi átlagtól kissé
magasabb. A 61,7%-os érték végtelenül hátrányos képet mutat, és az alulképzett
lakónépesség még jobban hozzájárul a negatív munkaerő-piaci helyzethez az aktívkorúakon
belül. Ez munkaerő keresleti hiányosságokra vezethető vissza még akkor is, ha 2001 óta ez
a mérőszám javult (72,3 %).
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a munkajövedelemmel nem
rendelkezők körében javuló képet mutat, de még így is nagyon magas (2011-35,6%, 200148,2%), ami szintén a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának hiányosságait is jelzi –
nagyon nehéz a munkavállalás. Ezzel együtt a terület foglalkoztatottsági viszonyai a város
egészét figyelembe véve is kedvezőtlennek ítélhetőek. A városi átlagnál alacsonyabb értéket
mutat (2011-35,9%, 2001-26,1%) az aktívkorúakon mért foglalkoztatottak aránya, ez egy
picit javít a képen. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 52,8%, ami kissé
kedvezőtlenebb az 51,6 %-os városi átlagtól.
Környezet
Térszerkezeti szempontból – a központi városrészhez hasonlóan – kettősséget hordoz
magában a városrész. Az „Óváros” (Nagyecsed) lakóövezeti magukban hordozzák Ecsed
történetének struktúráját (az egykori Ecsedi-várfal és töltésútjainak szerkezeti kialakításából),
míg az „Újváros” (Kisecsed) egy modern kori tervezés hozadéka.
A városrész egyik része alacsony intenzitású, földszintes, előkertes, jellemzően oldalhatáron
álló beépítésű, családi házas, kertes lakóterület, másik része falusias jellemzőkkel
rendelkező övezetek összessége (keveredve a folyó jobb és bal partján egyaránt).
Jelentősebb lakóterületi tartalékkal a városrész csak a peremrészein rendelkezik. Ezek a
területek perifériális elhelyezkedésükből adódóan nem a legkedvezőbbek, azonban
geomorfológiailag, valamint belvíz szempontjából a legjobb helyen állnak rendelkezésre.
Aktív zöldterületekkel, jelentősebb zöldfelületi intézményekkel kevésbé ellátott – eltekintve a
vízjárta mély fekvésű zárványoktól – így zöldfelületi tagoltságról e városrész tekintetében
egyáltalán nem beszélhetünk, utcafásítással is csak ritkán találkozhatunk.
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A belterületi burkolatlan utak hossza a városrészben 11,8 km, ami a teljes belterületi
úthálózat 28%-a. Kiépített kerékpárút nincs a városrészben; a járdák tekintetében a
kiépítetlen szakasz hossza 2,8 km (10%-a a teljes járdahálózatnak).
A városrészben található az önkormányzat tulajdonában lévő 3 ha ipari célra kijelölt és
hasznosítható terület, amely részlegesen közművesítve van. Kisebb ipari üzemek,
vállalkozások letelepítésére alkalmas, amennyiben a közmű infrastruktúrája fejlesztésre
kerül.
Lakóövezet funkció
49. táblázat A városközpont funkció ellátottsága
A városközpont funkció ellátottsága
Gazdasági funkció
Funkciók száma
Bankok száma
0
Piac
0
Kiskereskedelmi üzlet
36
Vendéglátó egységek száma
12
Irodaház
0
Szálláshely
0
Közlekedési, távközlési funkciók
Funkciók száma
Távolsági autóbusz megállók
9
Postahivatal
0
Vasútállomás
0
Benzinkút
1
Közüzemi vízhálózat
100%-ban kiépített
Közüzemi szennyvízhálózat
100%-ban kiépített lesz
2015-ben
Közösségi funkciók
Funkciók száma
Könyvtár
0
Művelődési ház
0
Mozi
0
Sporttelep, Játszótér, Többfunkciós játszótér
0
Helytörténeti gyűjtemény
0
Közösségi ház
1
Templom
0
Állami,
igazgatási,
hatósági, Funkciók száma
igazságszolgáltatási funkciók
Önkormányzat
0
Okmányiroda
0
Rendőrség
0
Tűzoltóság
0
Állatorvos
0
Polgárőrség
0
Humán szolgáltatási funkciók
Funkciók száma
Körzeti orvosi (háziorvosi) székhely
0
Gyógyszertár
0
Központi körzeti (háziorvosi) ügyelet
0
Fogászati szakrendelés
0
Időskorúak otthona
0
Nappali ellátást nyújtó idősek klubja
0
Bölcsőde
0
Óvoda
0
Általános iskola
0
Középiskola
0
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Mint látható a Lakóövezet funkcióellátottsága nem teljes körű. A felsoroltak közül csak
közlekedési és közösségi funkció található csak a területen.
Lakóövezet jellemzői
50. táblázat A városközpont funkció ellátottsága
Erősségek









Fiatal népesség
Kedvezőbb korösszetétel
Fejlesztésekhez
a
szabadterületek
rendelkezésre állnak
Ipari célra kijelölt belterület 3ha
A város területi bővülésének színtere
Lakosság betelepülésének lehetséges
színtere
Demográfiai és gazdasági szempontból
egyaránt dinamizálható városrész

Gyengeségek













Lehetőségek









Parkok, rekreációs területek kialakítása
külső források igénybevételével
Városi funkciók bővítése, fejlesztése a
területen külső források bevonásával
Pályázati források segítségével a
városrész fejlesztési programja beindul
Szolgáltatások minőségi javítása
Humánerőforrás fejlesztési programokat
indít a város pályázati források
segítségével
Az ipari terület közművesítésével vonzó
befektetési lehetőség teremtése
Gazdasági központ létrejötte

Parkok, közterületek rendezésének hiánya
Közmű infrastruktúra hiányos
Gazdasági teljesítménye nem kiemelkedő
Vállalkozói sűrűség rendkívül alacsony
Funkcióellátottsága rendkívül alacsony
Közösségi terek hiánya
Közösségi kohézió alacsony
A városhoz mérten jelentős nagyságú
szegregált terület
Magas munkanélküliség
Magas a munkavállalás szempontjából
képzetlen rétegek aránya.
Fejlesztési források hiánya
Veszélyek











A város gazdasági élete nem fejlődik
Közszolgáltatások színvonala csökken
A fejlesztések elmaradásával tovább
növekedhet
a
szegregált
területek
nagysága
A városrész lakossága elköltözik a
területről, ha nem fejlődik környezete
Szociális válság kialakulása
Elmaradó városképi rendezés
Újabb szegregátum kialakulása
Munkanélküliség
fennmaradása
és
súlyosbodása
A
vállalkozások
betelepülésének
fokozódása jelentős környezeti terhelést
eredményez

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása, helyzetelemzése
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján szegregátumként azon egybefüggő,
körülhatárolható területek kerültek meghatározásra, ahol legalább 50 fő népességet alapul
véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az
érintett területen 35% feletti. A 30-34% közötti szegregációs mutatóval rendelkező helyek
veszélyeztetett területnek számítanak. Nagyecsed esetében belterületen négy
szegregátumot különíthetünk el. Veszélyeztetett területnek minősül Lakóterületi
városrészben négy, a Városközpontban egy terület. 35 % feletti mutatóval a Lakóterület
városrész négy területe rendelkezik, a 2-es és 3-as szegregátum teljes területe, az 1-es és
4-es pedig egy szűkebb területtel.
A 2001-es népszámlálásban 5 szegregátum szerepelt. De jól látszik az alábbi táblázatból,
hogy az akkori Városközpontban két szegregátum volt található, amelyből az egyik (6-os)
jelenleg nem szegregátum. A Lakóövezeti területek jelenleg is megvannak. A 2001-ben 1-es
szegregátumként jelölt terület mostanra kettévált, s nagyobb területen jelenik meg (1. és 2.
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szegregátum). A harmadik szegregátumként 2001-ben még csak a Zöldfa út közvetlen
környéke jelent meg, most már egy sokkal nagyobb terület, amely magában foglalja az akkor
lehatárolt részt. A 4-es szegregátum esetében is egy nagyobb területről van szó 2011-ben,
ami magában foglalja a 2001-es lehatárolást. Azt is el kell mondanunk, hogy 2001-ben és
2011-ben a szegregátum fogalma nem egyezik meg, ezért is jelenhetnek meg különbségek a
lehatárolásban.
51. táblázat: Szegregátumok Nagyecseden

Szegregátum

Városrész

2001-es
szerint

népszámlálás

2011-es
népszámlálás
szerint
–
30%-os
szegregációs
mutató
felett

1. szegregátum

Lakóövezet
városrész

2. szegregátum

Lakóövezet
városrész
Lakóövezet
városrész
Lakóövezet
városrész

(Komoróczi u. - Hunyadi J.u. Dobó I.u. - Sárvár u. - Dózsa
Gy.u. - Vörösmarty M.u. - Móricz
Zs. u. - Sárvár u. - településhatár
- Vörösmarty M.u. - patak
ez az 1-es szegregátum része
2011-ben
Zöldfa u. - településhatár - vasúti
pálya - névtelen u.
vasúti pálya - településhatár Deák F.u. - Lutheránus u. Damjanich J.u.

Komoróczi u. - Honvéd u. névtelen u. - Vörösmarty M.
u. - Móricz Zs. u. - Sárvár u. Dobó I. u. - névtelen u. Dózsa Gy. u. - Hunyadi J. u.
Móricz Zs. u. - Sárvár u. Tompa M. u.
Nyíl u. - Zöldfa u. - Zöldfabelső u.
Damjanich J. u. - Batthyány
L. u. - Vasút u. - Ady E. u. névtelen u. - Deák F. u. névtelen u. - Ady E. u. névtelen u. - Rózsás u. belterületi határ
Kisecsedi u. - belterületi határ
- Petőfi S. u.

3. szegregátum
4. szegregátum

5. szegregátum
(veszélyeztetett
terület)
6. szegregátum

Városközpont

településhatár - Kisecsedi u. Petőfi S.u.

Városközpont

Sziget köz - Aradi u. - Temesvári
u. - patak - Vásártér u. Komoróczi u. - településhatár

nincs
ilyen
terület2011-ben

Forrás: KSH

19. térkép: Szegregátumok elhelyezkedése a településen 2011-ben

Forrás: KSH
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lehatárolt

20. térkép: Nagyecsed város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (KSH
Népszámlálás 2001)

Forrás: KSH

A fenti térképen a szegregátumok sorszámozása eltér a 46. táblázatban foglaltaktól, mivel a
2011-es besorolást tekintjük elsőbbrendűnek. A térkép 1-es szegregátuma a táblázatban 4esként szerepel. A térképen a 2., az a táblázatban 3-asként jelenik meg. A térkép 3-as
szegregátuma az jelenleg a 2-es számú terület. A 4-es terület 2011-es népszámláláskor nem
jelent meg, így a táblázatban 6-os sorszámot kapott. Az 5-ös szegregátum megegyezik
2001-ben és 2011-ben.
1. szegregátum:
21. térkép: 1. szegregátum Nagyecseden

Forrás: KSH
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A szegregátum a következő statisztikai adatokkal rendelkezik:
52. táblázat Szegregátum statisztikai adatai

szegregációs mutató > 30%

Mutató megnevezése

szegregációs mutató > 35%

1. szegregátum
1. szegregátum
(Komoróczi u. - Honvéd u. (Komoróczi u. - Honvéd u. névtelen u. - Vörösmarty M.
névtelen u. - Móricz Zs. u. u. - Móricz Zs. u. - Sárvár u. Vörösmarty M. u. - Dózsa
Dobó I. u. - névtelen u. Gy. u. - Hunyadi J. u.)
Dózsa Gy. u. - Hunyadi J. u.)

Nagyecsed
összesen

Lakónépesség száma

6374

388

230

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,8

14,7

17,8

Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya

62,3

66,8

66,5

Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya

18,9

18,6

15,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

36,4

49,4

53,6

5,8

2,8

3,7

Lakásállomány (db)

2379

146

85

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

24,0

26,7

27,1

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

58,1

58,7

60,8

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

28,2

38,2

41,2

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

39,0

37,9

37,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

51,6

51,4

51,8

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

51,0

63,6

63,3

A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül

63,7

58,0

60,4

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)

27,0

34,4

34,1

Tartós munkanélküliek aránya (legalább
360 napos munkanélküliek aránya)

12,6

16,0

16,5

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

21,4

23,7

24,7

5,7

7,4

7,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül
Forrás: KSH

137

A szegregátum lakónépessége: 30% szegregációs mutató felett – 388 fő, 35% szegregációs
mutató felett – 230 fő, ez a második legnépesebb szegregátum. A népesség megoszlásában
nagyon jól látszik, hogy a fiatalok és a 60 év felettiek aránya nagyjából megegyezik a városi
adatokkal, viszont a középső korosztály aránya magasabb. Összességében egy kicsit
fiatalabb a társadalom, mint a város egészében.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 1,5-szerese a városi
értéknek, ezzel fordított arányban van a felsőfokú végzettségűek aránya, amelynek az értéke
mindösszesen 3,7% a teljes szegregátum területén.
Az egy lakásra jutó lakosok száma nagyjából megfelel a városi átlagnak. Az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya 25% körül mozog, ami szintén megfelel a városi átlagnak. A
lakások méretében is van különbség, itt az egyszobásak aránya kicsit magasabb, mint a
város egészében.
Az aktív korúakon belül a lakosság 60%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel.
A foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályon belül 37%, ami azt jelenti, hogy minden
harmadik ember dolgozik. A foglalkoztatott nélküli háztartások arányában nincs eltérés a
városhoz képest, mivel itt többen élnek egy lakásban, így nagyobb esély van, hogy valaki
abból dolgozzon. A munkavállalóknak azonban 63 %-a alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban tud csak elhelyezkedni, aminek egyik fontos oka a képzettség alacsony szintje.
A munkanélküliségi ráta 7 százalékponttal magasabb a városi átlagtól, ezen belül a tartós
munkanélküliek aránya is sajnos ilyen rossz képet mutat.
Meglehetősen rossz anyagi körülmények között, kiszolgáltatott helyzetben élnek,
foglalkoztathatóságuk nehézkes. Ami azonban talán a legsúlyosabb, hogy a gyerekek
kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges anyagi feltételek a legtöbb családban nem állnak
rendelkezésre. A telepszerű lakókörnyezet és a rossz szociokulturális háttér komoly
lemaradást és szocializációs problémákat okozhat az óvodában, iskolában.
A városrészben elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó, generációk óta helyi, már
zömében idősebb lakosok élnek.
Épített környezet:
A szegregátum lakásai hagyományos technológiával épült régi polgári otthonok.
Mezőgazdálkodással foglalkozó, idősebb népesség által lakottak, jellemzően komfort nélküli
lakások, kisebb-nagyobb udvarral, gazdasági épületekkel (góré, csűr).
A lakások állagát tekintve meglehetősen leromlott állapotban vannak. A nyílászárók
elavultak, a tetőszerkezet jó néhány helyen felújításra szorul.
Alapszolgáltatások elérhetősége
A közszolgáltatásokhoz bemutatása 1.5 és 1.13 fejezetekben történik.
2. szegregátum:
A szegregátum szintén a Lakóövezet városrészben helyezkedik el, lakónépessége 70 fő. A
teljes terület 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik.
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22. térkép: 2. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH

A szegregátum statisztikai adatai a következőek:
53. táblázat Szegregátum statisztikai adatai

Mutató megnevezése

szegregációs mutató >
szegregációs mutató
30%
> 35%
1. szegregátum
1. szegregátum
(Komoróczi u. - Honvéd u. (Komoróczi u. Nagyecsed névtelen u. - Vörösmarty M. Honvéd u. - névtelen
összesen
u. - Móricz Zs. u. - Sárvár
u. - Móricz Zs. u. u. - Dobó I. u. - névtelen u.
Vörösmarty M. u. - Dózsa Gy. u. - Hunyadi J.
Dózsa Gy. u. u.)
Hunyadi J. u.)

Lakónépesség száma

6374

388

230

Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya

18,8

14,7

17,8

Lakónépességen belül 15-59
évesek aránya

62,3

66,8

66,5

18,9

18,6

15,7

36,4

49,4

53,6

5,8

2,8

3,7

Lakásállomány (db)

2379

146

85

Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya

24,0

26,7

27,1

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

58,1

58,7

60,8

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

28,2

38,2

41,2

Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves
és idősebb népesség arányában
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül

39,0

37,9

37,3

51,6

51,4

51,8

51,0

63,6

63,3

63,7

58,0

60,4

Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)

27,0

34,4

34,1

Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

12,6

16,0

16,5

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül

21,4

23,7

24,7

5,7

7,4

7,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak
aránya
A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya a
lakónépességen belül

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül
Forrás: KSH

Jellemző, hogy egy öregedő népesség található a területen, a fiatalok aránya 6%-ponttal
alacsonyabb a városi átlagtól, viszont a 15 éven felüli 2 korcsoport aránya 3-3 % ponttal
magasabb.
Az itt élők csaknem felének legfeljebb általános iskolai végzettsége van, viszont a felsőfokú
végzettségűek aránya magasabb, mint a városi átlag (az itt élő lakosság 10%-a rendelkezik
felsőfokú végzettséggel), és ez a szegregátumok között is ez a legjobb érték.
Az egy lakásra jutó lakosok száma itt is magasabb a városi átlagnál, mindösszesen a
lakások 8%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, ebben is a legjobb a
szegregátumok között. A lakásállományban nincs egyszobás lakás.
A 15-59 évesek fele nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya 8
százalékponttal magasabb, mint a városi átlag (46,9 %), a többi szegregátum értéke a városi
érték alatt van; viszont a foglalkoztatott nélküli háztartások arányában kedvezőtlenebb a kép
(50%). Itt is igaz, hogy a foglalkoztatottak nagy része alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban dolgozik, bár itt a legkedvezőbb a kép, mind a város, mind a szegregátumok
adatait tekintve. A munkanélküliségi ráta „csak” 20% a város 27%-ával szemben, a tartós
munkanélküliek aránya esetében is a legkedvezőbb az érték, a városi érték fele.
Épített környezet:
A szegregátum lakásai hagyományos technológiával épült polgári otthonok.
Mezőgazdálkodással foglalkozó, idősebb népesség által lakottak, jellemzően komfort nélküli,
lakások, kisebb-nagyobb udvarral, gazdasági épületekkel (góré, csűr).
Alapszolgáltatások elérhetősége
A közszolgáltatásokhoz bemutatása 1.5 és 1.13 fejezetekben történik.
3. szegregátum
A Lakóövezet városrészben elhelyezkedő szegregátum népessége 62 fő. Teljes területe
35% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik. Ez a terület a 2001-es népszámláláskor is
már megjelent, de akkor csak a Zöldfa utca – vasúti pálya közötti terület tartozott oda.
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23. térkép: 3. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH

A szegregátum a következő statisztikai adatokkal rendelkezik:
54. táblázat Szegregátum statisztikai adatai

szegregációs
mutató > 35%
Nagyecsed
összesen

Mutató megnevezése

3. szegregátum
(Nyíl u. - Zöldfa u.
- Zöldfa-belső u.)

Lakónépesség száma

6374

62

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,8

9,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,3

58,1

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

18,9

32,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

36,4

38,9

5,8

0

Lakásállomány (db)

2379

33

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

24,0

18,2

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

58,1

66,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül

28,2

36,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

39,0

26

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

51,6

72,7

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

51,0

53,8

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

63,7

64,5

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

27,0

40,9

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

12,6

22,7

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya
a lakott lakásokon belül

21,4

16,7

5,7

10

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH

Itt a legjellemzőbb az öregedő korstruktúra, ez egyrészt a fiatalok 10% alatti, illetve a 60 év
felettiek 30% feletti arányában jelenik meg. Ez a szegregátum rendelkezik a
legkedvezőtlenebb korfával.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a városi átlag közelében
van, a szegregátumok között a legkedvezőbb érték; felsőfokú végzettséggel rendelkező
nincs a szegregátumban, ezzel az értékkel az utolsó helyen áll.
Egy lakásra ebben a szegregátumban 1,88 fő jut, ami a legkedvezőbb az összes
szegregátum tekintetében, ez is alátámasztja, hogy időskorú népesség él a házakban
házaspárként vagy magányosan. Viszont itt magasabb az egyszobás lakások aránya (10%).
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 66,7%,
ami 15%-kal magasabb a városi átlagnál. A szegregációs mutató a város egészére 28,4 %,
itt azonban ez 36,1%.
A foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályon belül 26%, ami 33%-kal elmarad a városi
átlagtól. Ennek megfelelően a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya itt a legmagasabb az
összes szegregátum közül (72,7%). A lakosság nagy része csak alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportban tud elhelyezkedni.
A munkanélküliségi ráta 40,9%, és a tartós munkanélküliek aránya 22,7%, amely értékek a
legrosszabbak a szegregátumok között.
Épített környezet:
Ez a terület a város történelme során később települt be, úgynevezett sátortetős, jórészt
komfortos, összkomfortos házakkal. A terület mély fekvésű, belvízzel veszélyeztetett.

142

Alapszolgáltatások elérhetősége
A 3. szegregátum a 4922. számú Györtelek-Nagyecsed-Mérk-Vállaj közlekedési úthoz,
szilárd burkolattal csatlakozik. A városközpont megközelíthetősége akadálytalan. Távolsági
autóbuszjáratnak szintén útvonala. A közszolgáltatásokhoz bemutatása 1.5 és 1.13
fejezetekben történik.
4. szegregátum
A 2001-ben még kisebb területű szegregátum a Lakóövezet nyugati részén helyezkedik el,
lakosságszáma 30%-os szegregációs mutató felett 1605 fő, 35% szegregációs mutató felett
1531 fő. Ez a legnagyobb területű és népességű szegregátum, a település roma
lakosságának nagy része ezen a területrészen él.
24. térkép: 4. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH
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A szegregátum statisztikai adatai a következőek:
55. táblázat Szegregátum statisztikai adatai

szegregációs
mutató > 30%

Mutató megnevezése

Nagyecsed
összesen

szegregációs mutató
> 35%

4. szegregátum
4. szegregátum
(Damjanich J. u. (Damjanich J. u. Zrinyi M. u. - Bem J.
Batthyány L. u. u. - Damjanich J. u. Vasút u. - Ady E.
Batthyány L. u. u. - névtelen u. Vasút u. - Ady E. u. Deák F. u. névtelen u. - Deák F.
névtelen u. - Ady
u. - névtelen u. - Ady
E. u. - névtelen u. E. u. - névtelen u. Rózsás u. Rózsás u. - belterületi
belterületi határ)
határ)

Lakónépesség száma

6374

1605

1531

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,8

31,7

31,9

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,3

59,8

59,9

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

18,9

8,5

8,2

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

36,4

69,4

70,3

5,8

1,1

1,2

Lakásállomány (db)

2379

409

380

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

24,0

52,1

53,9

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

58,1

75,2

75,9

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

28,2

56,8

57,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

39,0

23,9

23,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

51,6

62,1

62,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

51,0

73

73,7

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
a lakónépességen belül

63,7

79,2

79,6

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)

27,0

27,8

28,4

Tartós munkanélküliek aránya (legalább
360 napos munkanélküliek aránya)

12,6

11,7

11,5

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

21,4

52

53,9

5,7

18,1

18,4

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül
Forrás: KSH

A többi szegregátummal ellentétben itt a legfiatalabb a korfa, a 0-14 évesek aránya a
legmagasabb (32%), ezzel fordítottan arányosan a 60 év felettiek aránya a legalacsonyabb
(8%). Jelentős a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és elenyésző
a felsőfokú végzettségűeké.
A lakhatási mutatók szempontjából a legrosszabb helyzetben van a szegregátumok között:


az egy lakásra jutó lakosok száma 4 fő,



a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
54%,



az egyszobás lakások aránya 18,4%.

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a legmagasabb szegregátumok között (közel
80%). A foglalkoztatottak nagy része itt is csak az alacsony presztízsű szakmákban és
munkahelyen tud elhelyezkedni (73,7%). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendkívül magas (62,6%).
Épített környezet:
A szegregátumban az 1970-es években, jórészt állami támogatásból épült lakások
találhatóak. Sok esetben az ingatlan, illetve a telek tulajdonviszonyai máig rendezetlenek.
Zömében többgenerációs családok által lakott, alacsony komfortfokozattal rendelkező
lakások, rendezetlen környezet, gondozatlan udvarok jellemzik a területet.
Alapszolgáltatások elérhetősége
A forgalomáramlás meghatározó útja azonban az önkormányzat tulajdonában lévő Vasút út,
amely Mátészalka felé a 4918. sz. közlekedési úthoz csatlakozik. Erre az útra fűződnek fel
derékszögben a 4. szegregátum területén található utcák. Közlekedési kapcsolata így a
város központi részével, sőt a környező településekkel is jónak mondható. Távolsági
autóbuszjárat útvonala. A közszolgáltatásokhoz bemutatása 1.5 és 1.13 fejezetekben
történik.
5. szegregátum
Az 5-ös szegregátum egyedüliként Nagyecsed Városközpont részében található, melynek
lakónépessége 62 fő. Ez a terület a 2001-es népszámláláskor még nem jelent meg
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szegregátumként, most viszont már megfelel a 30% szegregációs mutatónak, így
szegregációval veszélyeztetett területnek számít.
A szegregátumot az alábbi utcák határolják: Kisecsedi u. – belterületi határ - Petőfi S. u.
25. térkép: 5. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH

A szegregátum statisztikai adatai a következőek:
56. táblázat: A szegregátum statisztikai adatai

szegregációs
mutató > 30%
Nagyecsed
összesen

Mutató megnevezése

5. szegregátum
(Kisecsedi u. belterületi határ Petőfi S. u.)

Lakónépesség száma

6374

62

Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya

18,8

16,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya

62,3

64,5

Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya

18,9

19,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül

36,4

40

5,8

0

Lakásállomány (db)

2379

25

Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya

24,0

32

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
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Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül

58,1

60

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

28,2

30

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

39,0

37,2

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

51,6

40,9

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

51,0

62,5

A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül

63,7

58,1

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)

27,0

38,5

Tartós munkanélküliek aránya (legalább
360 napos munkanélküliek aránya)

12,6

15,4

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

21,4

22,7

5,7

0

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül
Forrás: KSH

A népességszám alapján a legkisebb szegregátum a 3-as területtel, mindkettőnek 62 fő a
lakosságszáma. A korcsoportok megoszlása a városi arányhoz hasonló, a 0-14 évesek
aránya kicsit alacsonyabb, a másik két korosztályé kicsit magasabb értéket képvisel. Az
eltérés 0,5-2,7% között mozog a városi átlaghoz képest. A már kialakult szegregátum
területileg kis részt érint, azonban környezetében jelentős a veszélyeztetett, leromlott terület
nagysága.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a szegregátumok között az
alacsonyabb értéket képviseli 40%-ával, viszont felsőfokú végzettségű nem él a területen.
Az egy lakásra jutó lakosok száma a városi átlagtól kedvezőbb (2,48), viszont majdnem a
lakások ¼-e a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás, de pozitívum, hogy csak
egyszobás lakás nincs a területen.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya picit alacsonyabb, mint a városi átlag, de így is
meghaladja az 50%-ot. A foglalkoztatottak nagy része (62,5%) itt is csak az alacsony
presztízsű szakmákban és munkahelyen tud elhelyezkedni. A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 40,9%, ami a legjobb a szegregátumok között, de így is nagyon magas
szám.
Épített környezet:
A szegregátum esetében a legfontosabb, hogy a meglévő telepszerű környezet ne nőjön
tovább, ugyanis jelentős mértékű a kritikus terület nagysága a közelben. A lakásoknak bár
22,7%-a alacsony komfortfokozatú, de jórészt rendezett környezettel, gondozott udvarokkal,
kerttel rendelkeznek.
Alapszolgáltatások elérhetősége
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Az 5. szegregátum a település központijának főutcájához, az Árpád-Rákóczi úthoz, szilárd
burkolatú úttal csatlakozik. A közszolgáltatásokhoz bemutatása 1.5 és 1.13 fejezetekben
történik.
Összegzés:
Korösszetétel tekintetében a város egészére vonatkozó adatokhoz viszonyítva a fiatalkorúak
aránya az 4. szegregátumban jelentős, míg a 2., 3. és 5. szegregátumban az időskorúak
aránya haladja meg a települési átlagot.
Iskolázottság tekintetében jelentős lemaradás tapasztalható minden területen. A diplomások
aránya elenyésző, a legmagasabb végzettség jellemzően a 8 osztályos általános iskola. A 4.
szegregátumban kiugróan magas (69,4%) a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya. Tapasztalatok szerint nagyon sok, elsősorban a középkorúak körében
az írástudatlanok száma. Ez a munkavállalási esélyeik mellett a szocializációjukat is
jelentősen befolyásolja.
Így elmondható minden szegregátum esetében, hogy a népesség képzettségi szintje
alacsony; magas a munkanélküliség, a családok egy jelentős részében nincsen kereső
családtag. A foglalkoztatottak többsége alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban
dolgozik. A lakásokra és az épített környezetre általában elmondható, hogy rossz állapotúak,
felújításra szorulnak. Az infrastruktúrára a rákötések elmaradtak pénz hiányában, ezért sok
helyen víz sincs a lakásokban. Egy lakásban minden sok szegregátum esetében többen
élnek, mint a városi átlag, ahol kevesebben, ott viszont magasabb az idősek aránya, akik
egyedül vagy házaspárként élnek a területen. Lakásokon belül az egyszobás és az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya szegregátumonként változó képet mutat. Minden
szolgáltatás városi szinten érhető el. Összességében – a statisztikai mutatók alapján – a
legkedvezőbb helyzetben 2. szegregátum van, a legnegatívabb adatokkal a 4. szegregátum
rendelkezik, ahol a város lakosságának 25%-a él. Így megállapítható, hogy a legsürgősebb
és legjelentősebb humán jellegű beavatkozást a település nyugati határában található,
társadalmilag, szociálisan erősen leromlott területen szükséges eszközölni.
A felzárkóztatásra, a szegregátum méretének csökkentésére folyamatosan történnek
lépések, de ez egy hosszú folyamat, amit továbbra is folytatni kell, hogy az itt élők
életminősége is javuljon. A szegregátumokban eddig folytatott antiszegregációs ill.
felzárkóztató tevékenység részletes bemutatása, valamint a tervezett további intézkedések
bemutatása az integrált településfejlesztési stratégiában jelenik meg.
A szegregátumok problémáinak kezelésében jelenleg részt vállalók:
Nagyecsed önkormányzata a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve a
Gyerekesély program keretében létrehozott egy Settlemen típusú közösségi házat, ahová
számos, az életminőséget javító, a mindennapi életet megkönnyítő, segítő szolgáltatást
telepítettek. A településen – nyertes HEFOP pályázat eredményeként – családbarát
programok kidolgozása zajlott. Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében fontos szerepet
kapott a roma iroda, az ott dolgozók tevékenységének, hatékonyságának javítása.
3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
Barnamezős területek:


Báthori, Munkácsy utca találkozásánál található felhagyott ipari épület, korábban
orvosi műszereket gyártottak itt. Jelenleg magántulajdonban van. Az
önkormányzatnak nincs befolyása a területre.



Szintén felhagyott ipari épület a volt kenyérgyár épülete a Vasút utca 7-9. alatt. Itt
szeretné az Önkormányzata a városi piac projektjét megvalósítani. Jelenleg a COOP
Zrt. tulajdona, de folynak a tárgyalások az adásvétel tekintetében.
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Barnamezős terület a település Előtelek felőli határában található, a regionális
hulladéklerakó közelében, illetve a volt varroda épülete és környezete.

Alulhasznosított területek:


Vásártér és Református Nagytemplom környezete. Történelmi jelentőségű terület,
feltételezhető a hajdani Ecsedi-vár egy részének ezen környéken való
elhelyezkedése. Tervekben szerepel a régészeti feltárás, történelmi emlékpark és
rendezvénytér kialakítása ezen a területen.



A szociális város rehabilitációs projekt eredményeként létrejött Jóléti tó környéke jó
fejlesztési potenciállal bíró területté vált. Itt tervezi az Önkormányzat a Jókai és
Komoróczi utcák tó által érintett ingatlanjainak a fejlesztésbe való bevonását, további
közösségi funkciókkal történő ellátását.



Jelenleg még alulhasznosított a korábbi városháza (Rákóczi u. 14.) épülete. A
Wesselényi utca felőli utcafronti irodákból szolgáltató egységeket, üzlethelyiségeket
alakítottak ki. Az épület Rákóczi utca felőli szárnyának egy részében LEADER iroda
kerül majd kialakításra. Az épület felújításával, átalakításával további funkciók,
szolgáltatások telepíthetően a városközpontban található ingatlanra.
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5 Mellékletek
5.1

Sorszám

Megvalósult fejlesztések 2007-2013 között Nagyecseden

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1

2

3

4

5

Kódszám

Támogatási
döntés dátuma:

Megítélt
támogatás
(HUF):

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása

2014.12.31

143 903 065

2014.12.31

49 999 900

2014.06.30

16 999 154

2013.12.13

140 602 000

2013.11.04

20 150 600

2013.09.12

391 076 884

2013.06.19

9 979 900

2013.05.24

79 439 597

2012.12.12

3 687 874

Pályázó neve
Projekt megnevezése:

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Nagyecsedben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP 4.10.0/N/14
Fotovoltaikus rendszerek
Fotovoltaikus rendszerek kiépítése
kialakítása
Nagyecsed város intézményei számára
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁMOP 3.3.14.B-14/1 Hazai
KÖZPONT
és nemzetközi testvériskolai
Tehetséges Európa - testvériskolai
kapcsolatok kialakítása
kapcsolat kialakítása
TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex
Nagyecsed Város Önkormányzata
telep-program (komplex
Vasdune Cherhaja- Emelkedő Csillagokhumán szolgáltatás
Életesélyek Javítása Nagyecsed Városában hozzáférés biztosítása)
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP 1.A.5-2013
Szervezetfejlesztés
"Nagyecsed Város Önkormányzat
konvergencia régiókban lévő
szervezetfejlesztése"
önkormányzatok számára

6

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 5.1.1/A-12 Szociális
célú városrehabilitáció
Nagyecsed szociális városrehabilitációja

7

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Egészséges Nagyecsed Egészségtudatosságot fejlesztő aktív
program- és rendezvénysorozat

8

9

TÁMOP 6.1.2-11/1
Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód
programok - lokális színterek
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 4.1.2/A-12
Egészségügyi alapellátás,
Egészségközpont létrehozása
egészségházak és járóbeteg
Nagyecseden
szakellátás fejlesztése
"CHASTULA" Oktató és Szolgáltató Betéti
GOP 2.1.1-11/M
Társaság
Mikrovállalkozások
Telephely vásárlása a Chastula Bt.
fejlesztése
fejlesztése érdekében

10

LŐKÖS és Társai Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Technológiai fejlesztés a Lőkös és Társai
Kft.-nél

GOP 1.3.1-11/C Innovációs
eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

2012.10.26

24 375 000

11

PONTOS IDŐ 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív nyomdaipari berendezés
beszerzése a Pontos Idő 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél

GOP 1.3.1-11/C Innovációs
eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

2012.10.19

25 000 000
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12

INTER AGRÁRIUM Mezőgazdasági
Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Inter Agrárium Kft. dolgozóinak
egészségmegőrzése
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

13

14

Napközi Otthonos Óvoda új telephelyének
kialakítása

16

17

Családok komplex támogatása Nagyecsed
mikrotérségben
FARMER GOLD Korlátolt Felelősségű
Társaság
Gumijavító műhely létesítése Nagyecseden
Triangle Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Eszközbeszerzés a Triangle Hungária Kftnél
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

18

19

20

21

22

2012.08.03

9 691 824

ÉAOP 4.1.1/A-11 Nevelési
intézmények fejlesztése

2012.08.01

119 943 001

2012.04.02

273 971 452

TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A
családi közösségi
kezdeményezések és
programok megerősítése

2012.03.14

39 118 076

ÉAOP 1.1.1/D-11
Telephelyfejlesztés

2011.12.29

75 491 153

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése

2011.07.26

20 000 000

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása

2014.12.31

143 903 065

2014.12.31

49 999 900

2014.06.30

16 999 154

2013.12.13

140 602 000

2013.11.04

20 150 600

2013.09.12

391 076 884

2013.06.19

9 979 900

2013.05.24

79 439 597

2012.12.12

3 687 874

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 5.1.2/D2-11 Belterületi
bel- és csapadékvíz-védelmi
Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi
fejlesztések
fejlesztések Nagyecseden
Harmónia Egyesület

15

TÁMOP 6.1.2-11/1
Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód
programok - lokális színterek

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Nagyecsedben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP 4.10.0/N/14
Fotovoltaikus rendszerek
Fotovoltaikus rendszerek kiépítése
kialakítása
Nagyecsed város intézményei számára
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁMOP 3.3.14.B-14/1 Hazai
KÖZPONT
és nemzetközi testvériskolai
Tehetséges Európa - testvériskolai
kapcsolatok kialakítása
kapcsolat kialakítása
TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex
Nagyecsed Város Önkormányzata
telep-program (komplex
Vasdune Cherhaja- Emelkedő Csillagokhumán szolgáltatás
Életesélyek Javítása Nagyecsed Városában hozzáférés biztosítása)
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP 1.A.5-2013
Szervezetfejlesztés
"Nagyecsed Város Önkormányzat
konvergencia régiókban lévő
szervezetfejlesztése"
önkormányzatok számára

23

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 5.1.1/A-12 Szociális
célú városrehabilitáció
Nagyecsed szociális városrehabiltációja

24

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Egészséges Nagyecsed Egészségtudatosságot fejlesztő aktív
program- és rendezvénysorozat

25

26

TÁMOP 6.1.2-11/1
Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód
programok - lokális színterek
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 4.1.2/A-12
Egészségügyi alapellátás,
Egészségközpont létrehozása
egészségházak és járóbeteg
Nagyecseden
szakellátás fejlesztése
"CHASTULA" Oktató és Szolgáltató Betéti
GOP 2.1.1-11/M
Társaság
Mikrovállalkozások
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Telephely vásárlása a Chastula Bt.
fejlesztése érdekében

fejlesztése

27

LŐKÖS és Társai Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Techmológiai fejlesztés a Lőkös és Társai
Kft.-nél

GOP 1.3.1-11/C Innovációs
eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

2012.10.26

24 375 000

28

PONTOS IDŐ 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív nyomdaipari berendezés
beszerzése a Pontos Idő 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél

GOP 1.3.1-11/C Innovációs
eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

2012.10.19

25 000 000

TÁMOP 6.1.2-11/1
Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód
programok - lokális színterek

2012.08.03

9 691 824

29

INTER AGRÁRIUM Mezőgazdasági
Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Inter Agrárium Kft. dolgozóinak
egészségmegőrzése

30

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 4.1.1/A-11 Nevelési
Napközi Otthonos Óvoda új telephelyének
intézmények fejlesztése
kialakítása

2012.08.01

119 943 001

31

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉAOP 5.1.2/D2-11 Belterületi
bel- és csapadékvíz-védelmi
Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi
fejlesztések
fejlesztések Nagyecseden

2012.04.02

273 971 452

TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A
családi közösségi
kezdeményezések és
programok megerősítése

2012.03.14

39 118 076

ÉAOP 1.1.1/D-11
Telephelyfejlesztés

2011.12.29

75 491 153

Ecsedi-láp Viziközmű Beruházási Társulás
Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási
projekt

KEOP 1.2.0/2F/09
Szennyvízelvezetés és
tisztítás

2011.10.04

5 112 374 935

Nagyecsed Város Önkormányzata

TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi
felzárkóztatás a
mélyszegénységben élők
integrációjáért

2011.09.16

116 202 967

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése

2011.07.26

20 000 000

2011.04.13

10 000 000

2011.03.16

124 287 500

2010.11.25

22 314 000

Harmónia Egyesület
32

33

Családok komplex támogatása Nagyecsed
mikrotérségben
FARMER GOLD Korlátolt Felelősségű
Társaság
Gumijavító műhely létesítése Nagyecseden

34

35

36

Együtt az úton!- Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élők integrációjáért
Nagyecsed mikro-térségében
Triangle Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Eszközbeszerzés a Triangle Hungária Kftnél
Rákóczi Sportegyesület

37
A mozgás kulcs az egészséghez!
Nagyecsed Város Önkormányzata
38

39

Városközpont kialakítása Nagyecseden
projekt II. üteme
"ECSEDI PÉKSÉG" Sütő- és Húsipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

TÁMOP 6.1.2/A-09/1
Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok
ÉAOP 5.1.1/G-09
Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések a
koplex programmal segítendő
LHH kistérségekben
ÉAOP 1.1.1/D-10
Telephelyfejlesztés
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40

41

Telephely korszerűsítés a Nagyecsedi
Pékség Kft.-nél
Triangle Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Eszközbeszerzés és
információstechnológia fejlesztés a Triangle
Hungária Kft-nél
" Szamos Pharma" Gyógyszertár és
Gyógyhatású Készítmények Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és
kisvállalkozások technológiai
fejlesztése

2010.11.08

20 000 000

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és
kisvállalkozások technológiai
fejlesztése

2010.10.26

9 000 000

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és
kisvállalkozások technológiai
fejlesztése

2010.08.31

18 927 000

"ECSEDI PÉKSÉG" Sütő- és Húsipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Technológiai fejlesztés az "Ecsedi Pékség"
Kft-nél
PONTOS IDŐ 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Pellet és brikett előállításához szükséges
gépsor beszerzése a Pontos Idő 2000 Kft.nél

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és
kisvállalkozások technológiai
fejlesztése

2010.07.27

19 925 000

GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kisés középvállalkozások
technológiai fejlesztése

2010.06.03

25 000 000

Nagyecsed Város Önkormányzata

ÉAOP 5.1.1/D-2f
Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések
ÉAOP 4.1.3/B-2f Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának
bővítése
KEOP 6.1.0/A/09 A
fenntartható életmódot és az
ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző
kampányok
(szemléletformálás,
informálás, képzés)
ÉAOP 4.1.1/B-09 Oktatásinevelési intézmények
fejlesztése a komplex
programmal kezelendő LHH
kistérségekben

2010.05.20

432 169 879

2010.04.28

102 599 110

2010.01.06

4 655 000

2009.12.29

300 000 000

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése

2009.07.27

36 870 580

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése

2009.07.13

35 862 662

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése

2009.07.13

14 752 638

Eszközbeszerzés a Szamospharma
gyógyszertár részére
42

LECCE Műszaki és Kereskedelmi Kft.
Technológiai fejlesztés a Lecce Kft.-nél

43

44

45

Városközpont kialakítása Nagyecseden
Nagyecsed Város Önkormányzata
46

Szatmári Kistérségi Bölcsőde bővítése és
rekonstrukciója
Harmónia Egyesület

47
Harmóniában a környezettel
Nagyecsed Város Önkormányzata
48

49

50

51

Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos
Általános- és Zeneiskola felújítása és
bővítése
PONTOS IDŐ 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Eszközpark bővítés a Pontos Idő 2000 Kft.nél
"ECSEDI PÉKSÉG" Sütő- és Húsipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Technológiafejlesztés az "ECSEDI"
PÉKSÉG Kft-nél
LŐKÖS és Társai Építőipari és Szolgáltató
Kft.
A Lőkös és Társai Kft. technológiai
fejlesztése Nagyecseden
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52

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet
Ügyviteli szoftverek beszerzése

53

Danka István egyéni vállalkozó
Monoblock hídvágógép beszerzése
Nagyecsed Város Önkormányzata

54

55

56

Szatmári Kistérségi Bölcsőde bővítése és
rekonstrukciója
Kertgondozó Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.
Technológiai fejlesztés a Kertgondozó Kftnél
Nagyecsed Város Önkormányzata
Városközpont kialakítása Nagyecseden

57

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet
Központi és kirendeltségi informatikai
rendszer
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet

58

Központi és kirendeltségi biztonsági
rendszer kialakítása
"KISS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

59

A "KISS" Kft. nagyecsedi üzemanyagtöltőállomásán előtető, aszfaltozás és
olajtechnológiai munkálatok megvalósítása
Pelyvás Sándor egyéni vállalkozó

60

Autószerelő műhely gépparkjának
fejlesztése
Inter Agrárium Mezőgazdasági Kft.

61

ÉRTÉKELEMZŐ SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT ÉS AHHOZ RENDELT
TERMÉK ÉS TECHNOLÓGIA
KIFEJLESZTÉSE

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése
GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kisés középvállalkozások
technológia fejlesztése
ÉAOP 4.1.3/B Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának
bővítése

2009.06.29

7 194 700

2009.05.12

6 165 600

2009.05.06

2. fordulóba
léphet

2009.01.16

8 447 267

2008.12.08

2. fordulóba
léphet

2008.09.01

7 049 820

GOP 2.1.1/A Mikro- és
kisvállalkozások technológia
fejlesztése

2007.12.14

1 737 000

GVOP 2.1.1 Kis- és
középvállalkozások műszakitechnológiai hátterének
fejlesztése

2004.11.02

9 804 422

GVOP 2.1.1 Kis- és
középvállalkozások műszakitechnológiai hátterének
fejlesztése

2004.10.05

2 064 500

Baross Gábor Program Észak-Alföldi Régió _EA
(BAROSS_EA07) Kutatásfejlesztési és innovációs
program (EA_KOZKFI_07)

2009.03.30

100 000 000

GOP 2.1.1-08/A Mikro- és
kisvállalkozások technológia
fejlesztése
ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővítő
integrált települési
fejlesztések
GOP 2.1.1-08/A Mikro- és
kisvállalkozások technológia
fejlesztése

Forrás: www.palyazat.gov.hu
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5.2

Nagyecsed városrészeinek statisztikai adatai
Nagyecsed
összesen

Mutató megnevezése

Városközpont

Lakóövezet

Lakónépesség száma

6374

2316

4058

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,8

13,7

21,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,3

62,1

62,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

18,9

24,2

15,9

36,4

20,9

45,1

5,8

8,8

3,8

Lakásállomány (db)

2379

1024

1355

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

24,0

18,7

28,1

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

58,1

51,7

61,7

28,2

15,2

35,6

39,0

44,2

35,9

51,6

49,7

52,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település
egészére állítható elő, szegregátumokra nem

6756

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

51,0

42,3

57,2

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

63,7

58,0

66,9

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

27,0

27,1

26,8

12,6

13,9

11,7

21,4

13,1

27,0

5,7

1,5

8,6

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, 2011
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