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Bevezetés 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a 
megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek, fejlesztési stratégiáknak. 

Ezen tervezési folyamat keretében kerül kidolgozásra Újfehértó Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő 
fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás 
eszközeit. A dokumentum alapjaiban meghatározza a város jövőbeli fejlődési irányait, 
lehetőségeit, ezért fontos egy reális célokat kitűző, jól megtervezett, megvalósítható stratégia 
kialakítása. 

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat 
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzi meg, amely – számszerűsített 
adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági és társadalmi 
folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre 
reagálnak az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások. 

A dokumentumok Újfehértó korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) 
átdolgozásával, aktualizálásával, valamint az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók 
figyelembevételével készült el. 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről, 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2014. 12. 11.), 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, NFGM, 2009. január 28.). 

A megalapozó vizsgálat és az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése 
és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Újfehértó Város Önkormányzata 
Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történt. 

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 

1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok 

1.1.1 A település térségi szerepe 

Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén elhelyezkedő kisváros. A város a 
megyehatáron, a Nyírség szélén terül el, Nyíregyházától 17 km-re, Debrecentől pedig 34 km-
re. A települést érinti a 4-es számú főút, továbbá a Budapest – Záhony, Budapest – Miskolc 
– Budapest vasúti főútvonal. Újfehértó a Nyíregyházi járáshoz tartozó település, 
Nyíregyháza, Mátészalka és Kisvárda után a megye negyedik legnépesebb városa. 

A város gazdasági jelentősége kiegyenlített a népességszámhoz mérten, ugyanis Újfehértó 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának (2011-es népszámlálási adatok alapján) 
megközelítőleg 2,3 %-át teszi ki. A megyében és a városban működő vállalkozások aránya 
szintén 2,3%, így Újfehértó kapacitásához mérten azonos gazdasági aktivitással bír. 

 

A település regionális szerepe:  

Újfehértó méretéből adódóan korlátozott regionális szerepkörrel rendelkezik. Két intézmény 
esetében van járáson, megyén átnyúló hatása a településnek, azonban regionális 
szerepkörrel ezek sem rendelkeznek, pl. az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ, 
amelynek funkciói a település közigazgatási határain belül és kívül a következők: étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása. A Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területén és azon túl pedig 
az alábbi feladatkörrel bír pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali 
ellátása, időskorúak gondozóháza vonatkozásában. 
 

A település megyei és térségi szerepköre:   

Újfehértó megyei szerepköre sem tekinthető jelentősnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési Koncepció a „megye stratégiai térstruktúrája” című fejezetben tesz említést 
a településről, mint a Nyíregyháza-Debrecen agglomerációs tengely része. Ezzel a város 
része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és iparfejlesztési tengely észak-déli 
növekedési és iparfejlesztési folyosónak, amely a Nyíregyházi agglomeráció, Kisvárda és 
Záhony térségét jelenti. Határon túli kapcsolódási pontja pedig Ungvár, Munkács, 
Beregszász. Újfehértó tehát a megye gazdasági potenciáljának integráns eleme. 

A járások létrehozásával a Nyíregyházai kistérségbe tartozó települések mindegyike maradt 
a megyeszékhely közigazgatása alatt, azonban jelentős bővülés történt, ami logikus döntés, 
hiszen Nyíregyháza óriási túlsúlyban volt lakosságszámát tekintve a kistérség többi tagjához 
képest. A járáshoz csatolt települések a következők: Apagy, Rakamaz, Szabolcs, Timár, 
Tiszanagyfalu, továbbá Újfehértó is, amely korábban a Nagykállói kistérség részét képezte. 
A járás lakosságának (1. táblázat 2013-as adataira alapozva) 77,65%-a él városokban, ez 
az érték jellemzi a terület urbanizációs indexét is. A viszonylag magas értéket Nyíregyháza 
határozza meg, amely óriási hatással bír a járás minden településére. 

Újfehértó excentrikus fekvéséből adódóan a járáson, megyén túl is hatnak funkcionális 
szerepkörei. Ezek főként az oktatási, ellátási intézmények, továbbá kereskedelmi-szolgáltató 
funkciók. 
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1. térkép Újfehértó elhelyezkedése 

 

Forrás: OpenstreetMap alapján saját szerkesztés 

 

1. táblázat: A Nyíregyházi járás települései 

Település jogállás terület (ha) népesség (fő) 

Apagy község 3 204  2 279 

Kálmánháza község 3 724  1 905 

Kótaj község 2 593  4 496 

Nagycserkesz község 4 148  1 785 

Napkor község 3 735  3 679 

Nyíregyháza megyei jogú város 27 455  118 185 

Nyírpazony község 1 505  3 403 

Nyírtelek város 6 792  6 730 

Nyírtura község 2 148  1 774 

Rakamaz város 4 264  4 512 

Sényő község 1 830  1 414 

Szabolcs község 588  372 

Timár község 2 182  1 345 

Tiszanagyfalu község 2 705  1 826 

Újfehértó város 14 088  12 979 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf 

  

http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf
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1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése 

Funkcionális vonzáskörzet lehatárolás 

A város funkcionális vonzáskörzete korlátozott a környező településeken. A térség községei 
számára az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján 
a köz- és szakigazgatási funkciókat nem Újfehértó látja el. A megyeszékhely közelsége miatt 
kifejezetten városi szintű vonzáskörzet nem mutatható ki, de természetesen a környező 
települések lakossága bizonyos funkciókat részben itt is igénybe vesz. 

Települési funkciók bemutatása 

A településnek viszonylag korlátozottak a városi funkciói, a járáson belül Nyíregyháza 
dominanciája az elsődleges. A szomszédos településekre gyakorolt hatása az oktatásban 
(középiskola) és alapvető szociális ellátásokban (Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ) 
mérhető. 

A város jelentős kereskedelmi funkcióval bír, az élelmiszer-kereskedelemben nagyobb 
alapterületű bevásárló központok is találhatóak. Ezen felül szaküzletek, pénzügyi 
szolgáltatásokat ellátó üzletek is megtalálhatóak a városközpontban. Újfehértó települési 
funkcióinak összegzését a 2. táblázat tartalmazza. 

 

2. táblázat: Újfehértó települési funkciói 

Funkció Települési Településen túlnyúló 

Igazgatás Újfehértói Polgármesteri Hivatal Rendőrség 

Oktatás 

ÁMI Vasvári Pál Tagintézmény 
ÁMI Erkel Ferenc Tagintézmény 
Református Általános Iskola és Óvoda 
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög 
katolikus Óvoda és Iskola 

Középiskola 

Kultúra 
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 
Művelődési Központ és Könyvtár 

Egyházak 

Egészségügy 
Háziorvosi rendelő 
Fogorvosi rendelő  

Thermárium Városi Uszoda és 
Sportcsarnok 

Szociális Szociális szolgáltatások 
Újfehértói Szociális Szolgáltató 
Központ 

Kereskedelem Élelmiszer-kiskereskedelem 
Szaküzletek, vendéglátóhelyek, 
pénzügyi szolgáltatások 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A település tagja a Nyíregyházi agglomerációnak, kedvező elhelyezkedésének 
köszönhetően több nagyobb vállalat számára is megfelelő telephelyet nyújt, ami kedvezően 
hat a város foglalkoztatási viszonyaira (méreteihez viszonyítva azonos mennyiségű 
munkahelyet biztosít). A KSH népszámlálási adatai szerint megközelítőleg 1200-1300 fő jár 
be dolgozni a településre, ami a lakónépesség 9,5%-a. Ezt a viszonylag kedvező adatot 
árnyalja, hogy az eljárók száma 1974 fő volt 2011-ben. 
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1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz 
(OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés, 1/2014 (I.3.) 
határozatával fogadta el. Az integrált jellegű dokumentum, a korábban bevett gyakorlattól 
eltérően, az Országos Fejlesztési Koncepciót és a Területrendezési Tervet egységesen 
megjelenítve, integráltan kezelve készült el. A tervdokumentum a fenntartható fejlődés, a 
jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú 
felelős gazdálkodás jegyében készült. A koncepció a megyei jogú városok szintje alatt 
többnyire nem említ településneveket. Újfehértó szerves része a Nyíregyházi 
agglomerációnak, de a városra vonatkozó releváns tartalmak csak közvetett formában 
találhatóak. 

Magyarország gazdasági magterülete egyértelműen Budapest központú, amelyet az 1. 
térkép is jól mutat. Egyetlen mérhető elkülönült ellenpólusa a Nyíregyházi-Debreceni 
gazdasági tengely, amelyből hosszútávon kialakulhat a Nyíregyháza-Debrecen 
agglomeráció. 

 

2. térkép: Magyarország funkciónális térségei 

 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Az agglomerálódást a közlekedés földrajzi, közösségi közlekedési, munkaerő-piaci, oktatási, 
gazdaságfejlesztési tényezők egyaránt generálják. Ebben a formálódó gazdasági tengelyben 
fontos szerepet játszik Újfehértó települése. A formálódó gazdasági magterület az 
országhatáron túlnyúlva fontos regionális társadalmi, gazdasági együttműködéseket 
eredményezhetnek. A terület természeti adottságai is kedvezőek, így azok megőrzése, 
mezőgazdasági és turisztikai hasznosításuk fontos szerepet játszhat a térség fenntartható 
fejlődésének elérésében. 
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1.2.2 Kapcsolódás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési 
Koncepciójához és Programjához 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója a 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet (a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk 
és közzétételük részletes szabályairól) alapján került kidolgozásra, amely meghatározza a 

koncepció tartalmi követelményeit, struktúráját. A megye átfogó jövőképét, valamint 
célrendszerét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 27/2013. (IV.24.) számú 
önkormányzati határozatával fogadta el. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz 
meg, amelyek tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát. 

 Az aktív megye: értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése, 

 A szolidáris megye: a mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek 
felzárkóztatása, 

 A vonzó megye: vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági 
környezet megteremtése. 

Újfehértó városának a vastagon szedett célkitűzések elérésében van releváns 
szerepköre. Vállalkozásbarát környezet kialakításával fontos szerepet tölt be a 
foglalkoztatás és az aktivitás növelésében, ezzel pedig vonzó gazdasági környezetet 
alakít ki a természeti és társadalmi értékek, érdekek figyelembevétele mellett. 

A fejlesztési program stratégiai célrendszere alapján a koncepció az eltérő jellegű 
térségekhez mérten három kategóriát különített el. 

1. Fejlett centrum: tagjai a nyíregyházi agglomeráció, melyet foglalkoztatási, gazdasági, 
kulturális és közszolgáltatási centrum fejlesztéseként definiál a megyei fejlesztési 
koncepció. Fejlődése felülreprezentált, hiszen a megyei társadalmi, gazdasági 
viszonyok közt egy szigetet képez, mint egy élhető magas szintű szolgáltatásokkal 
és munkahelyekkel rendelkező megyei jogú város. Újfehértó fontos szerepkört tölt be 
ezen agglomerációban.  

2. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok: cél a megyei gazdasági 
decentrumainak, továbbá a járásközpontoknak funkcióbővítése és összehangolt 
fejlesztése a megyei differenciák mérséklése érdekében. 

3. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák: célkitűzés a megye külső perifériáinak 
felzárkóztatása, továbbá a vidéki térségek integrált fejlesztése.  

Az 3. térkép alapján jól látható Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében betöltött 
gazdasági szerepköre. Gyakorlatilag egy tranzitzóna fontos „központjaként” értelmezhető 
Nyíregyháza és Debrecen között. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térstruktúrájában három 
gazdaságfejlesztési tengely, csomópont jelölhető ki, amelyek egyértelműen a legfontosabb 
növekedési tengelyei a térségnek. Mindhárom növekedési tengely, csomópont 
Nyíregyházáról indul ki, északi, kelet-nyugati és déli irányba. 
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3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyi, csomópontjai 

 
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési koncepció  

 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Innovációs Stratégiai Programja 2003-ban készült el. A 
stratégia keretében kijelölésre kerültek az innovációs infrastruktúra kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos legfontosabb feladatok. Fontos eredménye továbbá, hogy 
felhívja a gazdaságfejlesztési szervezetek döntéshozóinak figyelmét az innováció, mint 
kulcsfontosságú versenytényező központi szerepére, s növeli ezen szereplők aktivitását, ami 
a stratégia végrehajthatóságának minimális feltétele. A stratégia keretei közt Újfehértó a 
megyei tudásközpontok fejezetnél szerepel, ugyanis a Gyümölcstermesztési Kutató és 
Szaktanácsadó Kht. a város területén tevékenykedik. Ezzel az alap- és alkalmazott kutatási 
eredmények létrehozója, másrészt pedig innovatív és humánerőforrás-fejlesztéssel 
kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt a térség számára. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-ban készült el. A 
2011. évi CLXXXVII. törvény alapján kezdték meg működésüket a megyei fejlesztési és 
képzési bizottságok, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 
(röviden: MFKB) is. Az említett törvény 81-83. §-a kimondja a megyei szakképzésfejlesztési 
koncepció kidolgozását. 

A fejlesztési koncepció alapelvei, céljai a következők, amelyek megvalósításában Újfehértó 
oktatási intézményei is részt vesznek: 

 elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, azon túl pedig a hazai gazdaság 
igényeinek kielégítésére alkalmas szakképzési struktúra kialakítása; 

 a szakképzés társadalmi szerepvállalásának további erősítése; 

 a szakképzésben is hangsúlyosan jelentkező társadalmi különbségek mérséklése a 
horizontális elvek érvényesítésével; 

 a szakképzés modernizációjának megvalósítása, hatékonyságának növelése; 

 az alapfokú oktatás követelményrendszerének megerősítése; 
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 a szakképzés tartalmának újraértelmezése, a jelenlegi társadalmi igényekhez való 
hozzáigazítása. 

Újfehértó járási/kistérségi szinten igen sajátos helyzetben van, hiszen korábban a Nagykállói 
kistérség részét képezte, amely a jelenlegi Nyíregyházi járáshoz képest teljesen más 
társadalmi, gazdasági viszonyokkal bír. Így jelen fejezetben a releváns komplex kistérségi 
programok elavultnak minősíthetők, ezért nem is kerülnek bemutatásra. 

 

1.3 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.3.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 
vonatkozó megállapításai 

Településfejlesztési Koncepció 

A város Településfejlesztési Koncepciója 2004-ben készült el, amelynek célrendszere az IVS 
tervezésének is az alapját jelentette. A koncepciót a képviselő-testület 2004-ben a 12/2004. 
(I. 27.) számú határozatával fogadta el. A területi stratégia már több mint 10 éves, így annak 
tartalma, célrendszere mára már nem hordoz számottevő relevanciát. A koncepció által 
lefektetett stratégiai fejlesztési irányok, azonban a mai napig is fontos hosszú távú fejlődési 
irányvonalat jelölnek ki. Ezek a következők: a gazdasági potenciál fejlesztése, 
vállalkozásbarát környezet megteremtése, humán erőforrás fejlesztése, rekreációs potenciál 
fejlesztése, intézményfejlesztés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése, természeti környezet 
védelme, épített környezet védelme és a társadalmi kohézió erősítése. 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Újfehértó Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által 2009. 
január 28-án közzétett „Városfejlesztési Kézikönyv” elnevezésű módszertani útmutató 
alapján, annak teljes mértékben megfelelve dolgozta ki a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó 
Iroda. A tervdokumentumot a képviselő-testület 2013-ban a 44/2013. (II. 27.) számú 
határozatával fogadta el. 

 

1. ábra: Újfehértó IVS célrendszere  

 
Forrás: Újfehértó Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

Újfehértó Integrált Városfejlesztési Stratégiája a város egészének, továbbá az egyes 
városrészeknek a funkcionalitás javítását szem előtt tartó célrendszer került 
megfogalmazásra. Az IVS általános céljait és azok megvalósulását az 1. ábra szemlélteti. 
Ennek alapján a város elsődleges célja egy élhető, emberközpontú település kialakítása, 
amely magas szintű szolgáltatásokkal és kellő mennyiségű munkahelyekkel rendelkezik. A 
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város a kitűzött jövőképét a gazdaságának élénkítésével, szolgáltatások fejlesztésével, 
bővítésével, társadalmi kohézió erősítésével, továbbá az épített környezett rehabilitációjával 
kívánja elérni. Jelen fejlesztési tervdokumentum is ezen alapelveken kívánja továbbvinni és 
a céljait megvalósítani. 

A városrészek funkcionálisan és településmorfológiailag homogén módon került kijelölésre, 
így a fejlesztési irányaik meghatározásakor a lehető legnagyobb mértékben érvényesült a 
koncentráció elve.  

A fenti keretfeltételek, a településrendezési 
terv, a korábbi elemzések és az előzetes 
egyeztetések alapján Újfehértón négy 
városrész került kijelölésre, melyeket az 4. 
térkép szemléltet. 

A város leromlott részeinek, 
szegregátumainak lehatárolása a 
Városrehabilitációs Kézikönyvben 
meghatározott ún. szegregációs mutatók 
alapján történt. A Kézikönyvben foglaltak 
szerint azon területek nyilvánulnak 
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A 
szegregációs mutató a 2001-es 
népszámlálási adatokból állítható elő. Ez 
alapján, Újfehértón öt terület nevezhető 
szegregátumnak, amelyeket az 5. térkép 
jelöl. 

 

4. térkép: Újfehértó azonosított városrészei  

 
Forrás: Újfehértó IVS 

 

5. térkép: A szegregátumok elhelyezkedése a 2001-es népszámlálás alapján 

 

Forrás: Újfehértó Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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1.4 A település társadalma 

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

Újfehértó 140,89 km2-en elterülő városi rangú település. 2013-ban 12 846 fő lakott a 
településen a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A népsűrűség 91.18 fő/ km2 volt. 
Újfehértó népességfejlődése az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat (3. táblázat, 2. 
ábra). 2013-ben 13 183 főnyi lakónépességnek adott otthont. A vizsgált időszak alatt – 2001 
és 2013 között – az érték jelentős mértékben, 4,69%-kal csökkent. A 2005 óta tartó tendencia 
megfigyelhető az állandó és a lakónépesség esetében is. 

 

3. táblázat: Újfehértó népességszám változása 2001-2013 

Adattípus 2001 2013 
Lakónépesség 

2013/2001  
(%) 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2013 

Állandó népesség 
(város) 

13 831 13 183 95,31% 

98,74% 97,44% 
Lakónépesség 
(város)  

13 657 12 846 94,06% 

Állandó népesség 
(megye) 

597 582 578 004 96,72% 

98,40% 97,12% 
Lakónépesség 
(megye) 

587 994 561 379 95,47% 

Állandó népesség 
(ország) 

10 270 425 10 051 837 97,87% 

99,07% 98,26% 
Lakónépesség 
(ország)  

10 174 853 9 877 365 97,08% 

Forrás: KSH 

 

2. ábra: Újfehértó népességének változása (2000-2013) 

 

Forrás: KSH 
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Népsűrűség 

A város népsűrűsége a 2013. évi adatok alapján 93,57 fő/km2, ami 2001-hez képest 4,61 %-
kal csökkent; ez az érték a megyei (94,57 fő/km2) és az országos (106,17 fő/km2) értékhez 
képest alacsonyabb. Az alacsony népsűrűség népességcsökkenéssel magyarázható. 

Népmozgalom 

Mint megfigyelhető a népmozgalmi adatokból, a népszámláláshoz képest jelentősebb 
fogyást figyelhetünk meg. A természetes szaporodás is negatív mutatókat ad, nemcsak a 
vándorlási különbözet. Ennek az egyik oka lehet, hogy a – szülőképes korban lévő – 
népesség a környező nagyobb városokba költözött (Nyíregyháza, Debrecen). Megfigyelhető, 
hogy csökkent az élve születések és a halálozások száma.  

 

4. táblázat: Újfehértó város népmozgalmi adatai (2001-2013) 

Adattípus 2001 2013 

Élveszületések (előző népszámlálás óta, fő) 167 120 

Halálozások (előző népszámlálás óta, fő) 138 126 

Természetes szaporodás (előző népszámlálás óta, fő)  29 -6 

Vándorlási különbözet (előző népszámlálás óta, fő) -7 -148 

Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás) (előző 
népszámlálás óta, fő) 

22 -154 

Forrás: KSH 

 

Korösszetétel 

A népesség korösszetétele 2001 és 2011 közötti népszámlálási adatokkal lett szemléltetve. 
Mint megfigyelhető, a legnagyobb arányt a 2001-es népszámláláskor a 14 év alattiak tették 
ki, míg a 2011-es népszámláláson már csak alig egy százalékkal nagyobb a 30-39 éves 
korosztálytól. A munkaképes korúak aránya 2/3-a a település össznépességnek 2001-ben, 
míg ez az arány kicsivel magasabb 2011-ben. 

 

3. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011  

  

Forrás: Népszámlálás 2011 és 2011 
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5. táblázat: A népesség korösszetétele  

Korosztály 
2001 2011 

Fő % Fő % 

 -14 3 078 22,76 2234 16,73 

15-19 1014 7,50 981 7,35 

20-29 2 132 15,76 2094 15,68 

30-39 1937 14,32 2108 15,79 

40-49 1 914 14,15 1848 13,84 

50-59 1317 9,74 1840 13,78 

60-64 598 4,42 640 4,79 

65- 1536 11,36 1607 12,04 

Összesen 13 526 100% 13 352 100% 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

 

A városban az eltartott népesség 2001-ben 51,77%, míg 2011-ben 40,38% volt. 
Megfigyelhetjük tehát, hogy a településen csökkent az eltartottak aránya, ami kedvező 
munkaerő-piaci folyamatokat jelez. 

A város öregedési indexe 2001-ben 49,90 %, míg 2011-ben ugyanez a mutató 71,93 % volt. 
Jóllehet az időskorúak száma és aránya nőtt, ezzel együtt Újfehértó még mindig nem 
nevezhető öregedőnek a megyei (114,10%) és az országos öregedési indexhez képest 
(114,7 %).  

A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 51.51 % nő, 48.49 
% férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest nem történt változás. A korfákon 
megfigyelhetjük, hogy az idősebb korosztálynál jelentősebb arányban a nők vannak, a 
fiatalabb korosztályoknál viszont a férfiak, és ezt mind a két népszámlálásnál láthatjuk.  

 

4. ábra: A lakónépesség kor és nem szerinti összetétele 2001, 2011  

 

Forrás: KSH 

 

1.4.1.1 Nemzetiségi összetétel 

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (103 fő), 
német (17 fő), román (13 fő), ruszin (3 fő) és ukrán (14 fő). 2001 óta a cigány és a német 
nemzetiség létszámában állt be jelentőseb változás, ami növekedést (német nemzetiség 7 
volt, cigány 39 fő) jelent. A nemzetiségi hovatartozás önbevallás alapján történő 
megállapítása miatt az adatok bizonyos szakmai fenntartással kezelendő. 

A városban jelentősebb számban jelen lévő jelentős kulturális örökséggel bíró nemzetiség, 
pl. a sváb lakosság a korábbi betelepüléseknek köszönhető. A cigány nemzetiségi csoport 
önkormányzattal rendelkezik. Nem hazai nemzetiségek nincsenek jelen a városban. 
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1.4.1.2 Képzettség 

Az adatok alapján megfigyelhetjük, hogy arányaiban jelentősen növekedett a 2001-es 
népszámláláshoz képest az iskolázottság Újfehértón. A megyei és az országos viszonylathoz 
képest teljesen más képet mutat, itt elsősorban az iskolai továbbfejlődés valamint a népesség 
növekedése az indok. A táblázat mutatja továbbá, hogy az általános iskolai végzettséget 
szerzettek száma növekedett meg a legnagyobb mértékben. Arányaiban a felsőfokú 
végzettségek szerzettek vannak a legkevesebben, ennek az oka, hogy a középiskolai végzés 
után többen inkább a munkaerőpiacon folytatják életútjukat. 

 

6. táblázat: Újfehértó város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011) 

 2001 2011 
Változás 2011/2001 
viszonylatában (%) 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya 

városi 1071 1836 171,43 

megyei  81 588 91193 111,77 

országos  63 116 1149200 1820,77 

15-X éves korosztályban legalább 
általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

városi 852 6879 807,39 

megyei  123 676 258055 208,65 

országos  7 553 093 4124370 54,6 

18-X éves korosztályban legalább 
középiskolai érettségivel rendelkezők 
aránya 

városi 1288 2228 172,98 

megyei  50028 105443 210,77 

országos  3 097 032 2314718 74,74% 

25-x éves korosztályban egyetemi 
vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők 
aránya 

városi 300 965 321,67 

megyei  22575 62174 275,41 

országos  888 345 1676174 188,68 

Forrás: KSH 

 

1.4.1.3. Foglalkoztatottság 

Újfehértó városban 2011-ben a 
munkaképes korúak száma 9196 fő volt, 
ennek 48,1% a volt foglalkoztatott. Ez az 
arány, a 2001-es adatokhoz képest 
kedvezőbb értéket mutat (8613 fő, a 
munkaképes korúak 40,76%-a volt). 
Jóllehet a szolgáltatások jelenléte 
domináns, de jelentősége az országos 
vagy megyei értékekkel összehasonlítása 
lényegesen alacsonyabb. Ezzel szemben 
mind az ipar, mind a mezőgazdaság 
felülreprezentált. Többségében férfiak 
vannak foglalkoztatva, és a legnagyobb 
arányban helyben, bár a 45%-os ingázás 
jelzi, hogy nem csak a helyi foglalkoztatás 
jelentős. 

5. ábra: Foglalkoztatottak ágazatok szerint 

 

Forrás: Népszámlálás 2011 

 

  

40%

9%

51%

Nemzetgazdasági ágak

Foglalkoztatottak
száma - Ipar, építőipar
2011 (fő)

Foglalkoztatottak
száma - Mezőgazdaság
és erdőgazdálkodás
2011 (fő)

Foglalkoztatottak
száma - Szolgáltatási
jellegű ágazatok 2011
(fő)



 Újfehértó Város Önkormányzata   MEGAKOM Tanácsadó Iroda 18 

 

6. ábra: Foglalkoztatottak nemek szerint 
 

 

Forrás: Népszámlálás 2011 

7. ábra: Ingázó és helyben foglalkoztatottak 
aránya 

 

Forrás: Népszámlálás 2011 

2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya foglalkoztatottakon belül 54,92 % volt, míg a 
településről ingázók aránya 45,07 % volt. a helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 
óta nőtt, ami település népesség növekedésének köszönhető. Az ingázók aránya magasabb, 
aminek oka, hogy a népesség növekedését nem követte arányosan a munkahelyek 
számának növekedése. 

A munkanélküliek száma esetében növekedését figyelhetjük meg a 2000-es években, mely 
a 2011-es évben csúcsosodott ki, viszont innentől fogva csökkent a számuk – részben a 
közfoglalkoztatási programoknak, részben pedig a pénzügyi-gazdasági válság utáni 
fellendülésnek köszönhetően. 

 

8. ábra: Munkanélküliek számának változása 

 

Forrás: KSH 

 

A nyilvántartott álláskeresők éves átlagos zárónapi száma 808 fő volt 2014-ben, míg a 
munkavállalási korú népesség száma 9509. Így a relatív mutató 8,5%. Ez az országos 
átlagtól -2,4 százalékkal tér el, tehát alacsonyabb. Az értékelhető települések között 1920. a 
legalacsonyabb relatív mutatóval rendelkező települések listáján. 
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9. ábra: Nyilvántartott munkanélküliek havi eloszlása 2014-ben 

 

Forrás: KSH 

 

Miközben korábban egy bizonyos éves ciklikusság kimutatható volt a munkanélküliek 
nyilvántartásában, az elmúlt időszakban ez kevésbé jellemző. Ennek elsődleges oka szintén 
a közfoglalkoztatás: sok esetben télen is kínálnak közfoglalkoztatási (esetleg képzési) 
lehetőséget az álláskeresőknek. A 365 napnál több időt munka nélkül töltők száma év végére 
csökkent, 338 főről 267 főre. 

 

1.4.1.3 Jövedelmi viszonyok 

Jövedelem 

A jövedelmi szintet közvetlenül (pl. a személy jövedelem adó alapján) és közvetetten (pl. a 
tartós használati tárgyak megléte alapján) lehet mérni. Újfehértó városában 2012-ben 5519 
fő volt adófizető, amely 225 fővel több, mint 2010-ben.  

 

7. táblázat: Újfehértó város befizetett SZJA értéksávonként (2012, Ft) 

Sáv Adó összege 

Összes adó 0-300 000 Ft sávon  27 254 361 

Összes adó 1 000 001-1 200 000 Ft sávon  62 839 544 

Összes adó 1 200 001-1 500 000 Ft sávon  133 743 476 

Összes adó 1 500 001-1 800 000 Ft sávon  99 024 412 

Összes adó 1 800 001-2 000 000 Ft sávon  55 226 337 

Összes adó 10 000 001-20 000 000 Ft sávon  14 859 616 

Összes adó 2 000 001-2 500 000 Ft sávon  132 231 109 

Összes adó 2 500 001-3 000 000 Ft sávon  89 212 565 

Forrás: TEIR 

 

A legtöbb befizetett adó a 1 000 001 – 1 200 000 sávon érkezett be, amely jellemzi a 
településen az átlagbér nagyságát. A második legtöbb adó a 2 000 001 – 2 500 000 forintos 
sávon érkezett be (hiába a duplája az értéksáv). 

Újfehértón az 1000 főre jutó személygépkocsik száma 2013-ban 241 darab volt, mely a 2010-
es értékekhez képest folyamatos növekedést mutatott.  
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Segélyezés 

A KSH adatai alapján a következő táblázatban foglaljuk össze, hogy Újfehértó városában 
milyen típusú és mekkora a segélyezés mértéke. Közgyógyellátási igazolvánnyal 534 fő volt 
2011-ben, ápolási díjban 171 fő részesült mintegy 66 285 000 forint összeggel. Rendszeres 
szociális segélyt 34 fő részére fizetett ki a hatóság 9 720 000 forint értékben. Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatáshoz 254 fő jutott összesen 69 550 000 forintnyi összegben. 
Óvodáztatási támogatást 40 fő kapott, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 22 
esetben volt szükség. 

 

8. táblázat: Újfehértó város segélyezése 

Segély típusa Érték 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (2) (fő) 534 

Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma (fő) 171 

Ápolási díjra felhasznált összeg (1000 Ft) 66 285 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási 
támogatásban részesülők adatai nélkül)  (fő) 34 

Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (rendelkezésre állási támogatásban 
részesülők adatai nélkül) (1000 Ft) 9 720 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma (fő) 254 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra felhasznált összeg (1000 Ft) 69 550 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg (2) (1 000 Ft) 11 623 

Óvodáztatási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 40 

Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) (1 000 Ft) 520 

Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) (1000 Ft) 26 417 

Ámeneti segélyezés esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 64 

Átmeneti segélyre  felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) (1000 Ft) 253 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 22 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni) 
(1000 Ft) 115 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül foglalkoztatásban részt vettek 
száma (fő) 166 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 571 

Forrás: KSH 

 

1.4.1.4 Életminőség 

Az életminőséget számos tényező befolyásolhatja, illetve több mutató is utalhat rá közvetett 
vagy közvetlen formában. A születéskor várható élettartam a megyében a nők esetében 
77,0-77,7 életév közé tehető, míg a férfiak esetében 68,6 életév a maximum (városi szinten 
ez az adat nem áll rendelkezésre). 

A háztartások, illetve a lakások száma növekedett 2001 és 2011 között. A lakóingatlanok 
nagy része összkomfortos (47,19%), de jelentős arányú még a komfortos is (38,3%). A 
lakások felszereltsége javuló tendenciát mutatott. Hálózati vízvezetékek aránya ugyan 
csökkent, de helyettesítve lett házi vízvezetékkel, így nem volt olyan lakás, amely víz nélkül 
lenne. Közcsatornával 15,2% rendelkezett 2001-ben, ez az arány 2011-re 
megháromszorozódott. 
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1.4.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A városrészek lakónépessége egyenetlenül oszlik meg, melynek hátterében elsősorban a 
lehatárolást meghatározó városi morfológia és az ebből fakadó méretbeli különbségek állnak 
(4. térkép). A lakosság legnagyobb arányban, az Északi városrészben, míg legkisebb 
arányban a Városközpontban, illetve a külterületen él.  

Az alábbi térbeli jelenségek befolyásolják a városszerkezet alakulását és a városi funkciók 
használatát. 

 A hagyományos városszerkezet eltolódása: Újfehértón jelenleg az igazgatási terület 
15 127 ha, a belterülete 1039 ha, mely a természetföldrajzi adottságok révén erősen 
a keleti irányba tolódott el, ami a 4. számú főút megépítése után tovább folytatódott. 
Ugyanezen ok miatt a település erős észak-déli irányú elnyúlást mutat. A nagy 
távolságoknak tudható be az is, hogy elsősorban ezek a területek szorulnak a mainál 
gazdagabb alapintézmény-ellátásra, mivel a meglévő, döntően a városközpont 
területén lévő intézmények elérhetősége nem mindenhonnan kedvező. 

 „Kettéosztott” belterület: A 4. számú főút közelségének felértékelődése fokozatosan 
kétfelé osztja a belterületet is. Az út keleti oldalán egyre több és nagyobb terület-
igényű vállalkozás telepszik meg, ami egyre rosszabb feltételeket szab a 
lakóterületek működésének, melyek fokozatosan kénytelenek átadni helyüket. A 
vállalatok nagyarányú megtelepedése következtében a vasútállomás mellett, a 
Nagykállói út és a Móricz Zsigmond utcák által határolt területen kialakult háromszög 
alakú „tömbösödést” 2003-ban gazdasági területté nyilvánítottak. Ugyanakkor az úttól 
nyugatra lévő területek nagyrészt a város belső működését meghatározó, döntően 
lakóterületek, amelyek a már említett városszerkezeti eltolódás miatt távol esnek a 
városközponttól. Az intézmény-ellátottság hiánya ezért ezeken a területeken is 
fokozottan jelentkezik.  

 A települési tér ellentmondásos vizuális megjelenése: A fentiekből következik, hogy 
míg a főút-menti területek a legújabb kor diktálta gazdasági érdekek igénye szerint, 
az aktuális trendek által befolyásolt, eklektikus elemekkel ellátott, környezetéhez nem 
illeszkedő épületekből állnak, addig a nagyterületű, történelmi városrészekre inkább 
jellemző a következetesség és egységesség. 

 

1.4.3 Települési identitást erősítő tényezők  

1.4.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

Településtörténet 

Az írásos források 1608-ban említik először az Uj Fejertho-nak nevezett falut, melynek 
népessége a XVI-XVII. század fordulója táján szerveződött a törökkori pusztításoknak 
áldozatul esett Árpád-kori előtelepülések – Bolt, Micske és Szegegyháza – elmenekült 
lakosaiból. A megtelepedést a kiváló földrajzi adottságok motiválták, hiszen az erre alkalmas 
észak-déli irányú homokhátat minden oldalról tavak övezték, melyek egyúttal kiváló 
rejtőzködési, védelmi lehetőséget nyújtottak. Fontos szerepet kaphatott a település 
megszervezésében az is, hogy itt ágazott el az Erdélyből Debrecenen át Kálló, illetve Tokaj 
felé vezető úgynevezett Sóút, melyen jelentős kereskedelem bonyolódott. A legelső lakók 
magyar etnikumú reformátusok voltak, akik a falu középső és déli részén telepedtek meg. E 
településrészt a köznyelv ma is "Magyarvég" elnevezéssel illeti. 1630-ban Rákóczi Pál 
országbíró Hajdúböszörményből 100 rác (szerb) lovashajdút telepített családjukkal együtt 
újfehértói pusztabirtokára, akik kezdeti kiváltságaikat elveszítve maguk is jobbágyokká lettek, 
miközben megtartották görögkeleti vallásukat. A betelepülés a XVII. században folytatódott 
a görögkeleti ruszinok, majd az 1760-as években érkező görögkatolikus románok 
megjelenésével. Ez a vegyes összetételű, nem magyar származású népesség képezte a 
település északi részén kialakuló úgynevezett "Oláhvég" lakosságát. Az 1740-es években 
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jelentek meg az első Galícia felől érkező zsidó családok, akiknek szerepe a későbbiekben 
különösen a kereskedelemben vált meghatározóvá. A reformátusok ma is álló és országos 
műemléki védettséget élvező templomukat 1754-ben emelték. A római katolikusok 
kőtemplomát 1812-ben szentelték fel, az 1820-as években készült el a zsidók zsinagógája, 
1832-ben pedig a görögkatolikusok is megépítették az akkora már elenyésző számban jelen 
lévő görögkeletiekkel közös templomukat. A település történetének legintenzívebb szakasza 
a mezővárosi időszak volt. Ezt a címet 1836-ban nyerték el az évi négy rendbeli vásártartási 
joggal egyetemben, amely az addig amúgy is jelentős átmenő kereskedelmi forgalmat még 
tovább erősítette. Az anyagi gyarapodás létszámbeli növekedéssel is járt, hiszen a lélekszám 
megduplázódott (1818-ban 3069 fő, 1839-ben 7226 fő). A fellendülés a mezőváros 
küllemében is megmutatkozott. A helyi zsidó polgárság ízlését és életmódját tükrözve a múlt 
század derekára megépült a városias hangulatot kölcsönző üzlet- és épületsor, az 
úgynevezett "sorbót", de ebben az időszakban épültek a tehetős földbirtokosok kúriái, 
kastélyai is. Bár a település a XIX. század végére elveszítette mezővárosi címét, a polgári 
stílusú építkezés, valamint a kulturális intézmények szervezése tovább folytatódott. 1905-re 
felépült az új községháza, a 20-as évek elejére pedig a helyi kulturális élet színvonalát 
jelképező Kaszinó, melyben létrehozták az első közkönyvtárat és az ugyancsak a 
kulturálódás színhelyéül szolgáló kávéházat, de fenntartottak egy hatalmas színháztermet is, 
ahova előszeretettel jártak a nagyvárosok színtársulatai. 

Kulturális értékek 

 Szent István Gimnázium és Szakközépiskola (régen Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Gimnázium és Szakképző Iskola), 

 Városi Múzeum, 

 A református templom az 1754-as években épült, késő barokk stílusú, műemlék 
jellegű.  

 A "rác" telepesek munkájának eredményeként a görög katolikus egyház temploma 
1832-ben épült.  

 Az utcasorban szabadon álló, késő barokk római katolikus teremtemplomot 1812-ben 
szentelték fel.  

 1911-ben épült fel a Fő téren álló Kaszinó, mely 2000 óta újra régi pompájában 
tündököl.  

 Figyelemre méltó az 1905-ben elkészült arányos, klasszicizáló stílusú Városháza.  

 1995-ben megnyitotta kapuit a Helytörténeti Gyűjtemény, melynek három állandó és 
egy időszaki kiállítása látogatható. Udvarán jeles újfehértóiaknak emléket állító 
szoborpark tekinthető meg.  

 

1.4.3.2 Civil szerveződések 

A városban 2015 áprilisában 15 bejegyzett civil szervezet működött – elsősorban a sport és 
az ifjúság területén. Dinamikusan bővülő és egyre sokszínűbb a város civil szervezeteinek 
köre, akik egyre intenzívebben kapcsolódnak be a város közéletébe, rendezvények 
szervezésébe és lebonyolításába. Részt vesznek helyi és területi bajnokságokon, 
versenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el, és aktív szerepet vállalnak a városi 
ünnepségeken (helyi fúvós zenekar, lovasbarátok egyesülete, néptánccsoport, vegyes 
kórusok stb.). A legjelentősebb civil szervezetek az alábbiak: 

 Újfehértói Körkép Kulturális Egyesület, 

 Újfehértói Fúvósok Kulturális Egyesület, 

 Tükörcserepek Színjátszó Egyesület, 

 Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete, 
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 Újfehértó Lovassport Egyesület, 

 Fehértói Békák Sportegyesület, 

 Újfehértói Nyugdíjas Egyesület, 

 Újfehértói Aranyősz Egyesület. 

A civil szervezetek között több olyan szolgáltató egyesület működik, amely a hasonló méretű 
városokban is megtalálható. Számos esetben foglalkoznak valamilyen hátrányban szenvedő 
polgárral, legyen az betegség, kompetencia hiánya, kevés testmozgás. Emellett jelen vannak 
vallási, politikai és iskolai egyesületek, alapítványok is. 

Jelenleg a településen nem működik civil szervezeteket összefogó központ, amely egy kicsit 
hátrányba helyezi az egyesületek, alapítványok közös összefogáson alapuló komplexebb 
munkáját. 

 

1.5 A település humán infrastruktúrája 

1.5.1 Humán közszolgáltatások  

1.5.1.1 Oktatás-nevelési intézményhálózat  

Óvodai feladatellátás 

Újfehértó városban az óvodai feladatellátás 3 intézményben történik. Az intézmények 
fenntartója és működtetője Újfehértó Város Önkormányzata, az Újfehértói Református 
Egyházközség és a Nyíregyházi Egyházmegye. Az 5 feladat ellátási hely területi 
elhelyezkedése a városon belül egyenletes. Az összes óvodai férőhely száma 535, a városi 
szintű kihasználtság 85,79%-os. A város óvodai intézményeiben a HH-s és a HHH-s 
gyermekek száma 2014-ben 776 fő volt, ami 34,41 %-os arányt jelent ebben a korosztályban 
városi szinten. Ez a tendencia növekvő 2001-hez képest. 

 

9. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai  

Név és fenntartó Feladatellátási hely 
Férőhely 

(fő) 
Csoport-

szobák (db) 

Lengyel Laura Óvoda - 
Újfehértó Város Önkormányzata 

Lengyel Laura Óvoda, 4244 
Újfehértó, Árvácska út 2.sz. 

100 4 

Napsugár Óvoda Újfehértó 
Bocskai utca 2. 

125 5 

Aranykapu Óvoda Újfehértó 
Rákóczi Ferenc utca 2. 

80 4 

Nyíregyházi Egyházmegye 

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett 
Görögkatolikus Óvoda és 
Általános Iskola  
Széchenyi utca 3. 

135 4 

Újfehértói Református Általános 
Iskola és Óvoda, Újfehértói 
Református egyházközség 

Tagóvoda, Debreceni út 206. 90 3 

Forrás: http://www.ujfeherto.hu, KSH, www.oktatas.hu 

 

Az utóbbi években jelentős fejlesztéseket valósított meg az önkormányzat – nagymértékben 
javítva ezzel az óvodai feladatellátás színvonalát és hatékonyságát. 

  

http://www.ujfeherto.hu/
http://www.oktatas.hu/
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10. táblázat: Az óvodai intézményekben megvalósult projektek 

Projekt címe 
Pályázat 

azonosítószáma 

Támogatási 
összeg 

(eFt) 

Teljes 
költségvetés 

(eFt) 

Megvalósítás 
ideje 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda 
Árvácska úti Tagintézményére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0152 

5 233 6 156 
2011.08.01-
2011.11.30 

Újfehértói Lengyel Laura Óvoda 
Napsugár Tagóvoda épületére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0155 

4 769 5  610 
2011.08.01-
2011.11.30 

Az újfehértói, Bocskai u-i 
Napsugár Óvoda épületének 
rekontsrukciója és bővítése 

ÉAOP-4.1.1/A-11-
2012-0001 

199 644 210 152 
2013.05-
2013.12. 

Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. 
alatti "Hancurka" Játszóház és 
Fejlesztrő Centrum kialakítása 

TÁMOP-2.4.5-
12/1-2012-0118 

27 738 27 738 
2013.05.15-
2015.05.14. 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

A legfontosabb fejlesztési igények a következőképpen foglalhatók össze: kapacitás bővítés 
és korszerű technológiai eszközfejlesztések, az óvodai nevelés színvonalának fenntartása 
és javítása, az óvodapedagógiában részt vevők szakmai képzése. 

 

Általános iskolai feladatellátás 

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es tanévben 1 338 
fő volt a KSH adatai alapján. Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája szerint ez a szám 
csökkenő. A város iskoláiba más településről bejáró általános iskolai tanulók száma 347 fő 
volt a 2013/2014-es tanévben, és növekvő tendenciát mutat. A vonzerő oka a környező 
településekről való könnyű elérés és közlekedési lehetőség. 

Az általános iskolai intézmények száma 2 darab, a feladat ellátási helyek száma 5. Ezen 
belül a KLIK a fenntartó 4 esetben és egy esetben a Nyíregyházi Egyházmegye. 

 

11. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév) 

Név és fenntartó Feladatellátási hely 
Férőhely 

(fő) 
Tanterem 

(db) 
Torna-
terem 

Újfehértói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
KLIK  

Újfehértói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Debreceni út 10. 

312 2 Nem 

Erkel Ferenc Tagintézménye, 
Kodály Zoltán utca 1. 

810/360 14 Igen 

Vasvári Pál Tagintézménye, 
Kökény utca 22. 

782/672 16 Igen 

Széchenyi utca 3. Telephelye  120 0 Nem 

Nyíregyházi Egyházmegye 
Istenszülő Oltalmáról 
Elnevezett Görögkatolikus 
Óvoda és Általános Iskola 

340 16 Nem 

Újfehértói Református 
Általános Iskola és Óvoda, 
Újfehértói Református 
egyházközség 

Általános iskola, Debreceni út 
204. 

270 15 Igen 

Forrás: www.oktatas.hu KSH 

http://www.oktatas.hu/
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Az iskolában művészeti oktatás is folyik, a diákoknak a hangszeres oktatás keretein belül 
lehetőségük van többek között zongora, fuvola, furulya vagy gitár oktatáson részt venni. A 
művészetoktatási intézményhez társművészek is csatlakoztak, így a növendékek 
színjátszás, tánc, kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Az iskolaépületeket Újfehértó 
Város Önkormányzata működteti. 

A Kodály Zoltán utcai épület régi építésű, felújításra szoruló, korszerűtlen lapos tetejű épület, 
mely a kisebb javítási munkálatok ellenére is fokozatosan romló állapotban van. 
Korszerűtlen, elavult tetőszigetelés, felszíni vakolati repedezettség, málló falak, hiányzó 
falszigetelés, korszerűtlen fűtési rendszer jellemzi. A Debreceni út 10. szám alatti épület új 
építésű (2000-2001-ben épült), korának megfelelő állapotban van. A Vasvári Pál 
tagintézmény épületén kisebb javítási munkálatok (vakolatjavítás, külső-belső festési javítás) 
szükségesek. 2011. évben a rezsi költségek csökkentése és az energia racionalizáció 
érdekében napkollektoros rendszer kiépítésére került sor a használati melegvíz igény 
részbeni kielégítésére. 

A Görögkatolikus Egyház fenntartásában működő Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola épülete korszerű, felújított. A Református Egyház 
fenntartásában lévő általános iskolai épület felújításra szorul. 

 

12. táblázat: Az alapfokú oktatási intézményekben megvalósult projektek 

Projekt címe 
Pályázat 

azonosítószáma 
Támogatási 
összeg (eFt) 

Teljes 
költségvetés 

(eFt) 

Megvalósítás 
ideje 

Tanulói laptop program 
Újfehértón 

TIOP-1.1.1-09/1-
2010-0168 

16 930 16 717 2010 

Újfehértói Vasvári Pál 
Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0151 

11 288 13 280 
2011.10.21-
2012.01.09. 

Újfehértói Mályváskerti 
Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/L/11-
2011-0156 

5 697 6 702 
2011.10.21-
2012.01.09. 

 

A tanulós laptop program 2010-ben valósult meg 16 millió forintos támogatással. A lényege, 
hogy a tanulóknak biztosítsanak számítógépeket, így fejlesztve az IKT ismereteiket. A másik 
két pályázat energetikai fejlesztés, mellyel a vízmelegítőt cserélték le hagyományosról 
napkollektor alapúra. A támogatásokhoz összesen 3 millió forint önerőt biztosítottak. 

Az általános iskolai oktatásban elsősorban a szakmai módszertani megújulás folytatásán 
lesz a hangsúly. Cél, hogy minden osztályterem rendelkezzen korszerű információs 
eszközökkel, interaktív táblával. Az önkormányzatnak elsősorban az épületüzemeltetés 
hatékonyságára kell hangsúlyt fektetni. 

 

Középfokú oktatás 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által működtetett középfokú 
oktatási intézmény vonzáskörzete mindössze 15 kilométerig terjed, aminek az az oka, hogy 
a nyíregyházi középiskolák erős konkurenciát jelentenek. Maximális férőhelye az alapító 
okirat szerint 360 fő, akik számára 10 tanterem áll rendelkezésre. 
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13.  táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév) 

Középfokú oktatási 
intézmény  

Tanulók 
2013/2014 (fő) 

Nem 
városi 

lakos (%) 
Képzési kínálat  

KOSZISZ Szent István 
Gimnázium és Szakközép-
iskola, Eötvös J. u. 25. 

229 11,35% 
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-
oktatás 
szakközépiskolai nevelés-oktatás 

Forrás: www.oktatas.hu KSH 

 

A Szakközépiskolában a diákok száma ingadozó, 2007 óta inkább csökken. A képzések 
struktúrája illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez. Az intézmények kapcsolatot ápolnak a 
gazdasági szereplőkkel, a duális képzésben résztvevők száma 160. Kollégiumi ellátást a 
városban intézmény jelenleg nem biztosítja.  

 

1.5.1.2 Egészségügyi ellátás 

Alapellátás 

A városban összesen 6 háziorvos, 3 házi gyermekorvos, 3 fogorvosi praxis működik, 
betöltetlen praxis nincs. Az ügyeleti feladatok ellátása a központi rendelőben történik. A 
városban 2013-ban 77 904 esetben nyújtottak segélyt a házi orvosi ügyeletek. A városban 4 
védőnő és 2 iskolavédőnő dolgozik. A településen az egészségügyi alapellátás 1 
ellátóhelyen történik. A gyógyszertárak száma 3. 

 

14. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői  

Egészségügyi ellátóhely, címe  Ellátás jellege Praxisok száma  

El Ali-Frank Bt., Bartók Béla utca 16. Fogászat 1 

DENTIST-97 Bt., Bartók Béla utca 16. Fogászat 1 

FACE DENT Kft., Bartók Béla utca 16. Fogászat 1 

Orvosi Rendelők, Bartók Béla utca 16. Házi orvosi rendelés 6, 3 

Fehér Kígyó Gyógyszertár, Szent István út 8. Gyógyszertár 1 

Remény Patika, Kossuth Lajos u. 1. Gyógyszertár 1 

Korona Gyógyszertár, Petőfi út 52. Gyógyszertár 1 

Forrás: www.ujfeherto.hu 

 

2008-ban jött létre az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., melynek feladata a 
háziorvosi rendelő épületének felújítása, és működtetése, a helyi egészségügyi feladatok 
összehangolása, a fejlesztési irányok meghatározása, prevenciós szűrések szervezése, 
diagnosztikai eszközök beszerzése, befektetői háttér szervezése, valamint az 
érdekképviselet. Az ÉÁOP-4.1.2. pályázat nyerteseként több mint 74 millió Ft-ot nyert a Kft. 
Az épület felújítása 2010 elején elkezdődött és 2010. szeptember 30-án befejeződött. 2010. 
november 11-től a betegellátás az új épületben folyik.  

Szakellátás: A pályázatban vállalni kellett egy meglévő szakrendelés további fenntartását, és 
egy újabb szakrendeléssel való bővítését. A Diabetológia fenntartását, újabb 
szakrendelésként pedig Pszichiátria befogadását vállaltuk, jelenleg nem működik a 
pszichiátriai szakrendelés a városban. A beutalás a környező nagyobb területi kórházakba 
történik, elsősorban a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházba, mint befogadó intézménybe 
viszik az eseteket.  

Ügyeleti ellátás: A folyamatos ellátás érdekében az ügyelet 19 órától reggel 7-ig és hétvégén 
24 órában vehető igénybe. Az ügyeletben helyettes orvosok is dolgoznak. Az önkormányzat 
2014. július 10-én beszerzései eljárás keretében vásárolta meg a Dacia Duster típusú 

http://www.oktatas.hu/
http://www.ujfeherto.hu/
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ügyeleti gépkocsit. A közszolgáltatáshoz kapcsolódó gépjárművezetői létszámot az 
ÚJFEHÉRTOUR Kft. biztosítja. 

Kislabor: Az Újfehértó, Bartók Béla u. 20. sz. alatti telephelyen biztosított az általános 
laboratóriumi diagnosztika szakmán belül a vérvétel, valamint a vizelet vizsgálatra történő 
átvétele. Nagy forgalmat bonyolít le a laboratórium. Az átlagos napi betegforgalom 40 fő. 

Fizikoterápia: A fizikoterápiás kezelő helyiséget Újfehértón a Bartók Béla u. 20. sz. alatti 
Orvosi Rendelő első emeletén alakítottuk ki. Az újonnan kialakított helyen korszerű, modern 
gépekkel kezeljük a betegeket. Jelenleg ultrahang, galván és TENS készülékek, valamint 
lézeres kezelések igénybevételére van lehetőség. 

Újfehértón 2007. elején kezdte meg működését a mentőállomás, a Százados u. 21. sz. alatt. 

 

1.5.1.3 Szociális ellátás 

Intézmények, szolgáltatások 

A kedvezőbb finanszírozási szabályok miatt 2007-től a szociális feladatok jelentős részét a 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartásában működő Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 
Szociális Szolgáltató Központja (SZOSZOK) látja el. Az intézmény ellátási területe: 

 Újfehértó közigazgatási területe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki 
szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása. 

 A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek 
közigazgatási területén: pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 
nappali ellátása, időskorúak gondozóháza. 

A családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást a városban a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központja (SZOSZOK) 
látja el az Újfehértó, Petőfi Sándor u. 37. sz. alatti telephelyen. A Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatának keretében az Újfehértó, Kodály Zoltán u. 
39. szám alatt található Időskorúak Gondozóháza került felújításra és 10 férőhellyel történő 
bővítése is megvalósult 2015-ben. A SZOSZOK telephelyein további infrastrukturális 
fejlesztésre lenne szükség a közeljövőben. Szociális és gyermekvédelmi alapellátás és 
szakosított ellátás és intézményei a városban: önállóan biztosított alapszolgáltatások: 3, 
társulásban fenntartott alapszolgáltatások: 1. 

Két önkormányzati fenntartású bölcsőde működik a városban, összesen 92 férőhellyel. Az 
intézmények kihasználtsága városi szinten100 %-os. A városban igény mutatkozik további 
férőhelyek kialakítására, ami előrevetíti az intézmények esetleges bővítését. Az elmúlt 
időszakban fejlesztés nem valósult meg. 

 

15. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői  

Intézmény Feladatellátási hely Szolgáltatások 
Férőhely 

(fő)  
Kihasználtság 

(%) 

Játékvár Bölcsőde és 
Hancurka Játszóház 

Játékvár Bölcsőde, 
Bartók Béla u. 5. 

Bölcsőde 

52 83,7% Hancurka Játszóház és 
Fejlesztő Centrum, 
Kodály Zoltán u. 33. 

Bölcsőde 

Görögkatolikus 
Oltalom Bölcsőde 

Mártírok útja 19. Bölcsőde 40  

Újfehértó Családjaiért 
Alapítvány Gyermek-
jóléti és Családsegítő 
Szolgálat 

Eötvös József u. 26. Jóléti szolgálat 138 100% 
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Szociális Szolgáltató 
Központ  

Kodály Zoltán utca 39 Idősgondozás 16 100% 

Forrás: KSH, www.ujfeherto.hu 

 

A következő táblázat azt mutatja, hogy Újfehértó városában milyen természetbeni és 
pénzbeni szociális juttatásokhoz jutnak a helyiek, valamint azt, hogy hányan vették igénybe 
2013-ban a KSH adatai alapján. A szociális étkeztetésben 292 fő vesz részt, főleg 
időskorúak. Az idősek nappali ellátását csak 60 fő veheti igénybe (sokan házi 
segítségnyújtásban részesülnek), ez a teljes idős korosztálynak mindössze 3,67 százaléka. 
A családsegítő szolgálat kapacitása 170 fő. A megváltozott munkaképességű rászoruló 882 
fő a településen.  

 

16. táblázat: Szociális ellátásban részesülők 

Ellátás 
Résztvevők 

száma 

Szociális étkeztetésben részesülők (fő) 292 

Házi segitségnyújtásban részesülők (fő) 355 

Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek (db) 60 

Idősek nappali ellátásában részesülők (fő) 63 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (fő) 170 

Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő férfiak/nők (fő) 9/281 

Árvaellátásban részesülő férfiak/nők (fő) 69/72 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban részesülő férfiak/nők (fő) 1228/1885 

Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak/nők (fő) 684/949 

Életkoron alapuló ellátásban részesülő férfiak/nők (fő) 31/25 

Megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülő férfiak/nők (fő) 410/472 

Forrás: KSH 

 

1.5.1.4 Közművelődés, sport, szabadidő 

Intézmények 

A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár látja el a főbb 
múzeumpedagógia és gyűjteményi feladatokat. Az intézetben működik helytörténeti 
gyűjtemény, múzeumként funkcionáló helyiség, 20844 kötetes állománnyal rendelkező 
könyvtár és a művelődési központ. Az alapfeladatok jó fejlesztési lehetőséget adnak az 
intézmény továbbfejlesztésére. Pl. felnőtt lakosság és gyermekek részére szakmai jellegű 
szakkörök és tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, rendezvények szervezése és 
bonyolítása, a lakossági igényekhez igazodó, azoknak megfelelő szórakoztató és rekreációs 
kezdeményezések: műsorszolgáltatás, találkozók, fesztiválok, kiállítások szervezése, 
művészeti-művelődési csoportok, közösségek támogatása. 

Színvonalas Nonprofit Közösségi - Szolgáltató Ház került a volt kollégium épületében 
kialakításra, mely egyfajta közösségi-kulturális központot is teremt a városban, és lehetővé 
teszi az idényjellegű rendezvények, kiállítások megrendezését, valamint otthont ad a 
városban lévő és önszerveződő civil szervezeteknek. A létesítmény elsősorban diákok, 
fiatalok részére épült, de természetesen minden korosztálynak megfelelően került 
kialakításra. A létesítmény a városba érkező turisták, látogatók információs, szórakozási 
igényeit is kielégíti, valamint segítséget nyújt az új információs rendszerekben való 
eligazodásban a városlakóknak is. 

  

http://www.ujfeherto.hu/
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Rendezvények 

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei: 

 „Pilvax Kávéház Emlékezés az 
1848-49-es Forradalom  és 
Szabadságharcra 

 Színházi Világnap alkalmásból 
színházi előadás 

 Lengyel Laura Napok 

 Költészet napja 

 Városi Sportnap 

 Tavaszköszöntő Hangverseny és 
Színjáték Bemutató 

 Fogathajtó verseny 

 Újfehértói Kórustalálkozó 

 Tavaszi Kulturális Napok 

 Városnap 

 Lakodalmas Zenész Fesztivál, 
Majális 

 Kemencés Napok 

 Májusi Hangverseny 

 Ünnepi könyvhét rendezvényei 

 Díjugrató verseny 

 Zene és Tánc Gála 

 Múzeumok éjszakája 

 Országos Gépészkovács Találkozó 

 Fogathajtó verseny 

 Államalapító ünnepe   

 Lovastalálkozó 

 Díjugrató verseny 

 Autómentes nap 

 Mihálynapi Vásár 

 Őszi könyvtári napok 

 Nemzetközi Egyházzenei 
Kórustalálkozó 

 Vers és prózamondó verseny 

 Télköszöntő Növendékhangverseny 

 Karácsonyi forgatag 

 Karácsonyi hangverseny 
Az események többsége helyi, térségi hatókörű, egyes esetekben országos szinten is 
érdeklődésre tartanak számot. 

 

Sport 

2009-ben került átadásra a Városi Uszoda és Tornacsarnok, amely egyéb szolgáltatásokat 
is magába foglaló sport és szabadidős komplexum, mely folyamatosan bővülő 
szolgáltatásokkal és kedvező árakkal várja a sportolni és kikapcsolódni vágyókat. A projekt 
az állam, az önkormányzat és magánbefektető közreműködésével valósult meg. A 
létesítmény üzemeltetése rendkívül nagy anyagi terhet ró az önkormányzatra.  

Elsősorban az alábbi egyesületek vesznek részt a verseny-, a közösségi és a tömegsport 
szervezésében: 

 Újfehértó Sportegyesület – labdarúgás és tömegsport, 

 Újfehértói Lovassport Egyesület – lovassport, 

 Mályváskerti Diáksport Egyesület – tömegsport, 

 CSUKI Tömegsport Egyesület – tömegsport. 

Újfehértó város 2015-ben fogadta el a település sportkoncepcióját, amelyben fontos célként 
fogalmazták meg a sportoláshoz szükséges infrastruktúra biztosítását. 

 

17. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői – nem csak 
önkormányzati  

Intézmény neve  
Kihasználtság/ 
látogatottság 

Beavatkozási szükségletek 

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 
Művelődési Központ és Könyvtár  

316 fő látogató 
program és kapacitás 
fejlesztés 

Városi Múzeum Újfehértó 
6 kiállítás 
3438 fő látogató 

program és kapacitás 
fejlesztés 

Újfehértói Sportpálya, Edzőpálya 
1 sportegyesület 
használja rendszeresen 

bővítése a sportolási 
igényeknek megfelelően 

„THERMÁRIUM” Városi Tanuszoda és 
Sportcsarnok 

  

Forrás: KSH, www.ujfeherto.hu 

http://www.ujfeherto.hu/
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1.5.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Újfehértó Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Újfehértó település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program 2013-as elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel). 

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés kérdésköréről az alábbi 
megállapítások tehetők Újfehértót illetően. 

 Települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége: a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az intézménybe történő bejutást megkönnyítik a 
kiépített rámpák, az épületekben megtalálható lift, az akadálymentesítés nagy 
részben megoldott.  

 A fogyatékos személy számára a Fot-ban meghatározottak szerint - figyelembe véve 
a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell 
a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális 
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített 
helyszínen érhetőek el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, 
felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az akadálymentes 
intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel.  

 Munkahelyek akadálymentesítettsége: a munkahelyek részben vagy egészben 
akadálymentesítettek a jogszabályi követelményeknek eleget téve. 

 Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: a kerékpárutak 
akadálymentesítése megoldott, a járdák csak részben akadálymentesítettek, a 
parkok nagy százalékban akadálymentesen megközelíthetők. Az önkormányzat a 
tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodik a 
hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 
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 Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások: a 
fogyatékkal élők számára szolgáltatást nyújt a városban az ÉFOÉSZ helyi 
szervezete, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportja. 

 

1.6 A település gazdasága 

1.6.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Egy település gazdasági szerkezete a település gazdasági-társadalmi fejlettségét tükrözi. 
Bár napjainkra az egyes nemzetgazdasági ágak súlypontjai globális méretekben is a 
mezőgazdaság rovására és a tercier/szolgáltató szektor javára tolódtak el, az ún. gazdasági 
szerkezetváltás nem minden térségben/településen zajlott le azonos intenzitással. 

Újfehértó város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei 
területfejlesztési programban, a város lakosságszámához viszonyítva megfelelő mértékben 
járul hozzá a megye gazdasági teljesítményéhez. A városban a regisztrált vállalkozások 
száma 607 darab, a működő vállalkozások száma 2782 darab (2012). Ez nagyobb, mint 
2010-ben.  

A vállalkozássűrűség országos szinten 65, a megye esetében 46 működő vállalkozás/ 1000 
lakos, Újfehértó város értéke: 46,8, ami a megyétől nagyobb érték, vagyis a város e 
tekintetben jobb helyzetben van a megye egészéhez képest. 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 és az árbevétel szerint is. 

 

18. táblázat: Vállalkozások létszámkategória szerinti helyzete Újfehértón 

 
1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

mikro kis  közép  nagy  

Újfehértó 594 12 3 0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  24 883 878 178 27 

Újfehértó részesedése a megyén 
belül (%) 

2,39% 1,37% 1,69% 0% 

Forrás: KSH 

 

Újfehértó városa a megyén belül méretének megfelelően van jelen a gazdaságban. A 
mikrovállalkozások tekintetében kicsivel több, mint 2 százalékos arányban vesz részt a 
megyében, amely a megye további településeihez képest arányos. A foglalkoztatási 
potenciál szempontjából hátrányos, hogy nem található nagyvállalkozás a településen. 

Térségi összehasonlításban az Újfehértón regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak 
közötti megoszlása a megyében jellemző trendnek megfelelően alakul: az ipar, építőipar 
mellett továbbra is a hagyományos mezőgazdasági ágazat a meghatározó. Országos szinten 
épp az ellenkezője figyelhető meg: a szolgáltatásokat nyújtó regisztrált vállalkozások magas 
száma mellett a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalatok száma csekély. Azonban az 
utóbbi években a tercier szektor szerepe egyre erősödik Újfehértón is. Az ipar, építőipar 
szerepe mindhárom vizsgált területi szinten közel azonos értéket mutat. 
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10. ábra: A regisztrált vállalkozások megoszlása az összevont nemzetgazdasági ágak szerint 
térségi összehasonlításban (2012) 

 

Forrás: KSH T-Star 

2012-ben a tercier szektoron belül a legtöbb regisztrált vállalkozás a kereskedelem, 
gépjárműjavítás (280 db) nemzetgazdasági ágban volt jelen, ezt követte az ingatlanügyletek 
(88 db), majd az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (54 db), mint 
nemzetgazdasági ág. 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megoszlása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása 
a megyei jellemzőkkel.  

A városban elsősorban a kereskedelem és a gépjárműjavítás szektor a meghatározó, de az 
építőipar és a mezőgazdasági szektor is jelen van. AZ ipar nem jelentős. Az egyéb 
szolgáltatási szektorról el lehet mondani, hogy főképp mikro vállalkozások foglalkoznak ezen 
tevékenységgel. 

 

19. táblázat: Vállalkozások szektorok szerinti bemutatása Újfehértón (db) 

Gazdasági ág Újfehértó  
Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye  

Mezőgazdaság  54 1 824 

Ipar 0 1 959 

Építőipar 51 2 230 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 218 6 610 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 29 2 798 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

30 1 137 

Egyéb szolgáltatás 32 1 130 

Forrás: KSH 
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1.6.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.6.2.1. Mezőgazdaság 

A regisztrált vállalkozások összevont nemzetgazdasági ágak szerinti vizsgálatakor a mező-, 
erdő- és halgazdálkodás dominanciája rajzolódik ki, mely igazolja a mezőgazdasági 
vállalkozások tömeges megjelenését. 2012-ben kis mértékben ugyan, de tovább növekedett 
a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat aránya más ágazatokhoz képest. A 
mezőgazdaságban a működő vállalkozások jelentős része mikrovállalkozás (őstermelő). 
Méret és árbevétel szerint néhány kivételtől eltekintve nincsenek jelentős különbségek. A 
külföldi tulajdon nem jellemző.  

20. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként 

Művelési ág 
Földrészletek 

száma 
Alrészletek 

száma 

Összes 
alrészlet 
terület 

(m2) 

Legkisebb 
alrészlet 
terület 

(m2) 

Legnagyobb 
alrészlet 

terület (m2) 

Átlagos 
alrészlet 
terület 

(m2) 

erdő 310 341 9570017 430 756443 28065 

fásított 
terület 

6 6 7684 428 2310 1281 

gyümölcsös 459 481 10446702 314 655284 21719 

kert 69 69 72928 432 1646 1057 

kivett 7391 7414 18970759 7 592791 2559 

legelő 47 56 2907743 357 357316 51924 

nádas 34 37 1328917 862 491521 35917 

rét 599 724 8026714 190 328431 11087 

szántó 4622 7967 88766054 74 497667 11142 

szőlő 317 324 781047 409 41380 2411 

Forrás: www.takarnet.hu 

 

Újfehértó külterületeit tekintve a szántó besorolású területek mérete a számottevő, de 
megfigyelhető, hogy számos területet vettek ki művelés alól. 

Városban működik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központjának 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Újfehértói Kutató Állomása. A mezőgazdasági kultúra 
helyi erejét és színvonalát tükrözi az Európában is ismert Gyümölcskutató Intézet. Az itteni 
gyümölcsnemesítés eredménye például az Újfehértói fürtös meggy, vagy a Jonagold alma. 
A kutatóállomáson biotechnológiai, természettudományi alapkutatásokat végeznek, 
génmegőrzéssel, fajtakutatásokkal foglalkoznak. 

A tulajdonviszonyok változásával a meglévő majorok területén továbbra is a mezőgazdasági 
termelés nagy részét bonyolítják le, és további szaporodásuk várható. A mezőgazdaság 
kollektivizálása után a rendelkezésre álló kézimunkaerő és állami támogatottság arányában 
igyekeztek megőrizni és fejleszteni az intenzív kertészeti és gyümölcsös kultúrákat, ám az 
évek során a leépülés volt a jellemző rájuk, mára már csak a ház körüli kertekben maradtak 
fel nyomokban. Az állattartás jelen van a település agrártevékenységei között. A térségben 
termelt agrártermékek feldolgozása mára már nem tipikus tevékenység. A térségben termelt 
gyümölcsnek jelentős hányada a feldolgozás nélküli belföldi és külföldi kereskedelembe 
kerül. 

http://www.takarnet.hu/
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Újfehértón jelenleg 1 500 őstermelő van, és jóllehet 2014-ben történt részleges 
piacfejlesztés, de egy fedett piaccsarnok létrehozásával az őstermelőknek lehetőségük 
nyílna a lakosságot egész évben, megfelelő körülmények között helyi termékekkel ellátni. Ezt 
segítheti az a tervezett hűtőház építése is, amely biztosítja a helyben megtermelt gyümölcsök 
és zöldségek megfelelő tárolását a feldolgozásig, illetve az értékesítésig. 

 

1.6.2.2. Ipar 

Az iparban működő vállalkozások aránya 10,8%- a az összes vállalkozásból. Elsősorban a 
mikro- és kisvállalkozások dominálnak, nagyvállalkozás nem működik, a külföldi tulajdon 
nem jellemző. A feldolgozóipar és az építőipar egyaránt viszonylag nagy arányt képvisel a 
vállalkozások megoszlásában. További vállalkozások betelepülését, illetve a helyi vállalkozói 
szektor megerősödését nehezíti, hogy a településen nem működik ipari park és 
inkubátorház. 

 

11. ábra: A vállalkozások ágazati megoszlása (2013)  

 

Forrás: KSH 

 

A település jelentősebb foglalkoztatói és azok tevékenységi területei jelenleg a következők: 

 Csongor Szivargyár Kft. (dohányipar – kézműves szivargyártás), 

 PA-Comp Kft. (Malomipari és édesipari termékek gyártása, csomagolása és 
forgalmazása), 

 Frühwald Beton és Építőanyag-gyártó Kft. (építőipar – térburkolatok és beton-
elemek), 

 MAGA Bt. (élelmiszeripar – puffasztott édesipari termékek), 

 Nyír-Print Kft. (nyomdaipar), 

 Takács Kerámiaüzem Kft. (építőipar – cserépkályha és kandalló), 

 Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(mezőgazdasági kutatóintézet, 2014. 07. 01-től a Szent István Egyetem 
fennhatósága alá került), 

 Újfehértour Kft. (szolgáltatási szektor – helyi közösségi közlekedés üzemeltetése), 
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J=  INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

K=  PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

L=  INGATLANÜGYLETEK

M=  SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

N=  ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ
TEVÉKENYSÉG
P=  OKTATÁS

Q=  HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

R=  MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ
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 Zsindelyes-Ház Kft. (szolgáltatási szektor – ingatlanforgalmazás, rendezvény-
szervezés). 
 

1.6.2.3. Szolgáltatások 

A szolgáltató ágazatban működik a vállalkozások 71%-a, amelyek jelentős része a 
kereskedelem, gépjárműjavítás alágazatban tevékenykedik. A külföldi tulajdon nem jellemző. 
A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások alszektorok szerinti közötti megoszlása 23. 
táblázatban található. 

 

21. táblázat: Szolgáltatói alszektorok Újfehértón 

Szolgáltatói alszektorok Vállalkozások száma 

G = kereskedelem, gépjárműjavítás 218 

H = szállítás, raktározás 18 

I = szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 34 

J = információ, kommunikáció 14 

K = pénzügyi, biztosítási tevékenység 14 

L = ingatlanügyletek 8 

M = szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 29 

N = adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 30 

P = oktatás 18 

Q = humán-egészségügyi, szociális ellátás 15 

R = művészet, szórakoztatás, szabad idő  6 

S = egyéb szolgáltatás 32 

Forrás: KSH 

 

Újfehértón a vállalkozási szerkezet elaprózódott: a szolgáltató vállalkozások legáltalánosabb 
jellemzője a kis méret, a vállalkozások döntő többsége egyszemélyes vagy mikrovállalkozás.  

A város gazdasági életében a turizmus nem játszik meghatározó szerepet, ugyanakkor 
közvetlen környezetében számos természeti érték és kulturális élményt nyújtó látnivaló 
található. Újfehértó számos helyi jelentőségűnek tekinthető vagy potenciálisan kialakítható 
turisztikai vonzerővel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedően magas a szabadidős és 
kulturális turizmus területén elérhető lehetőségek száma, azonban turisztikai kínálatában 
leginkább az épített örökségelemek dominálnak. A falusi turizmus lehet egyik főbb húzó 
ágazat, valamint a rendezvények esetén lehet attrakciót fejleszteni. Szálláshelyet jelenleg a 
Kerékpáros Ökoturisztikai Turistaház kínál, amelynek üzemeltetéséért az önkormányzat 
felelős. 

A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban a profitorientált vállalkozások 
jelenléte elhanyagolható. A városban visszafogott a fizetőképes kereslet ezekre a 
szolgáltatásokra. 

 

1.6.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

Újfehértó gazdasági jelentősége elsősorban a Debrecen és Nyíregyháza közötti 
lhelyezkedésnek köszönhető. Önkormányzati adatszolgáltatás alapján az iparűzési adó 
folyamatos emelkedése figyelhető meg (kivéve 2014-ben). 
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Jelentősebb munkahelyteremtő beruházás nem történt a városban, viszont a járási 
munkaügyi központok számos olyan továbbképzési és foglalkoztatási lehetőséget biztosított 
a vállalkozások és nonprofit szervezetek részére, amellyel serkentették a 
foglalkoztatottságot. Az önkormányzat is jelentős foglalkoztató. 

 

22. táblázat: Újfehértó városának iparűzési adó alakulása (eFt) 

Év Iparűzési adó 

2009 106169 

2010 119263 

2011 152348 

2012 142408 

2013 182408 

2014 172724 

Forrás: Újfehértó Város Önkormányzata 

 

1.6.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

A település külső elérhetősége:  

Nyíregyházától körülbelül 17 kilométerrel délre, Debrecentől 34 kilométerrel északra 
található. Közúton a 4-es főúton; vonattal a Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony 
vasútvonalon lehet elérni. Az M3 autópálya Nyíregyháza irányában 6 km-re fut a várostól, 
így Budapestről két óra alatt elérhető. A két megyeszékhely közelsége és a kedvező 
elérhetőségi viszonyok egyértelmű előnyt jelentenek a hasonló méretű és szerepkörű 
városokhoz viszonyítva.  

Munkaerő képzettsége:  

Gazdasági szempontból gyengeségnek mondható, hogy alacsony a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya a település össznépességéhez képest (számukra sok esetben a két 
közeli megyeszékhely kínálhat munkalehetőséget). A legtöbben középfokú (részben 
szakmai) végzettséggel rendelkeznek, amely jó kereskedelmi és ipari adottságot jelent a 
város szempontjából. A helyben működő vállalkozásokat vizsgálva ez inkább előnyként 
értelmezhető, ugyanis a legtöbb vállalkozás a kereskedelmi szektorban és az egyéb 
szolgáltatásokkal foglalkoznak, nem találhatunk olyan K+F szektorú vállalkozást, amely 
megkövetelné a magas számú felsőfokú végzettséggel rendelkezők magas számát. A jelen 
lévő ágazatok nem igénylik a magasabb kvalifikációs tudás jelenlétét, de fordítva is igaz: a 
munkaerő viszonylag alacsony képzettsége nem teszi lehetővé magas hozzáadott értéket 
előállító termelési struktúrák meghonosítását. 

 

1.6.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 4815 db, ami 2001-hez képest 3,9%-kal bővült (4634 db). 
Komfortokozat és felszereltség szerinti megoszlás szerepel az életminőséget bemutató 
fejezetben. A paneles lakásépítés 60 darab bérlakással jelenik meg a városban. Ebből 55 
darab összkomfortos, 4 darab komfort nélküli és 1 darab szükséglakás. A városban 
viszonylag kevés az eladóvá vált ház és lakás, ezek elsősorban a kertvárosi részeken 
helyezkednek el.  
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23.  táblázat: Újfehértó lakásállománya (2011, db) 

Időszak darabszám 

1946-ban és korábban épített lakások száma 406 

1946 - 1960 között épített lakások száma 566 

1961 - 1970 között épített lakások száma 708 

1971 - 1980 között épített lakások száma 1060 

1981 - 1990 között épített lakások száma 1053 

1991 - 2000 között épített lakások száma 508 

2001 - 2005 között épített lakások száma 322 

2006 - 2011 között épített lakások száma 192 

Forrás: TEIR 

 

A táblázatból jól látható, hogy az utóbbi 5 évben 192 lakás épült, míg a legtöbb lakást 1971 
és 1990 közötti korszakban építették, Újfehértó ekkor érte el a jelenlegi lakásállományának 
a 2/3-át. 

A városban az ingatlanpiac nem túl élénk, a KSH által nyilvántartott ingatlan eladási ügyletek 
éves száma folyamatosan csökkent 2008 és 2012 között (39 darabról 21 darabra). Az átlagos 
négyzetméter árak alakulása szintén csökkenő (93 000 Ft/m2 illetve 82 000 Ft/m2). 

 

1.7 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.7.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Költségvetés 

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. Ez megmutatkozik az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási 
főösszegének mérséklődésében is: 2011-hez képest mintegy 1 milliárd forinttal, 41%-kal 
csökkent.  

Emiatt megnőtt az önkormányzati saját bevételek jelentősége. Az önkormányzat éves 
költségvetését önkormányzati rendelet rögzíti, amelynek hatálya kiterjed Újfehértó Város 
Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-
testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére. A bevételek és 
kiadások 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. Újfehértó 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. Fontos figyelembe venni a közteherviselés alapelvét is (indokolatlan 
mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál 
javítása). 
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Az önkormányzat törzsvagyonát tekintve az adatok szerint 2007 és 2014 között nagyjából 
kétszeres növekedés ment végbe (26. táblázat). A vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi 
eszközök, az üzemeltetésre átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik. Az 
önkormányzat kötvény- és hitelállománya jelentős. 

 

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

Év Törzsvagyon Üzleti vagyon 
Kötvény és 

hitelállomány 

2005  -  -  - 

2006  - 418.467 3.358.379 

2007 95.202 711.918 3.628.296 

2008 107.392 1.369.505 3.465.761 

2009 106.169 1.334.198 3.937.784 

2010 119.263 1.528.265 3.466.577 

2011 152.348 1.208.084 4.106.776 

2012 142.408 1.343.063 4.031.651 

2013 182.408 321.480 4.396.738 

2014 172.724 0 5.222.848 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Gazdasági Program 

Újfehértó a 2015-2019-es ciklusra gazdasági programot dolgozott ki, amely Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ának előírásai szerint a 
gazdasági program a képviselő-testület megbízásának időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A program helyi szinten meghatározza mindazon alapelveket, célkitűzéseket, 
feladatokat, tervezett fejlesztéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 
a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a megyei 
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – az önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A város képviselő-testülete gazdasági programjának 
keretében lefektetett célkitűzéseket figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a 
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. Az éves 
költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során tekintettel van a programban 
foglaltakra. 

 

1.7.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat városfejlesztési tevékenysége három szinten szerveződik: stratégiai 
menedzsment, operatív menedzsment és fenntartásban közreműködők. 

A településfejlesztéssel kapcsolatos döntési hatáskörrel a 12 tagból álló képviselő-testület 
rendelkezik. A stratégiai menedzsment funkciót ellátó képviselő-testület az általa elfogadott 
rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló 
pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű 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 képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet 
játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai: Ügyrendi Bizottság (3 fő), Pénzügyi 
Bizottság (4 fő), Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (3 fő). 

Az operatív menedzsmentet a polgármesteri hivatal fejlesztések megvalósításában 
közreműködő szervezeti egységei, valamint az érintett intézmények vezetői alkotják. Ezek a 
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szakemberek saját területükön végzik a stratégiai célok végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

A városfejlesztési programok operatív megvalósítása elsősorban a Gazdasági Osztály 
feladata – ezen belül működik a pályázati, közbeszerzési részleg, de szükség esetén 
valamennyi osztály közreműködik a fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. 
Fontos, hogy a döntéshozók részére rendszeresen jelentést kell készíteni az ITS 
megvalósításáról, a változó külső, belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények 
változásáról. 

A fenntartásban közreműködő személyek a település, az önkormányzati intézmények 
munkavállalói, illetve mindazon személyek és szervezetek, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak a fejlesztéshez. A stratégia megvalósítása tekintetében ők azok, akik 
mindennapi munkájukkal, tevékenységeikkel működő egységgé kovácsolják a fejlesztések 
eredményeit, és a település lakosságának mindennapjaiban a kapcsolódási pontot jelentik a 
város irányába. 

 

12. ábra: A városfejlesztés intézményrendszerének három szintje 

 

 

Újfehértó város tekintetében mindhárom szinten elegendő számú, megfelelő tudással, 
tapasztalattal és konstruktív, fejlesztések iránt elkötelezett ambíciókkal rendelkező 
személyek találhatóak, amelyhez a hivatalban a feladatvégzés és a működés 
hatékonyságának további javítása érdekében 2009-ben lezajlott szervezetfejlesztés is 
hozzájárult. 

A városfejlesztés jelenlegi formájában, szervezeti rendszerében is jól működik, így alkalmas 
a jövőben tervezett fejlesztési tevékenységek átgondolt, ütemezett és eredményes 
megvalósítására. 

  

Stratégiai 
menedzsment

Fenn-
tartás

Operatív 
menedzs-

ment
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1.7.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket 
hajtott végre.  

Közvetlen eszközök: Újfehértó Város Önkormányzata a kedvező közlekedés földrajzi 
helyzetet kihasználva további vállalkozások betelepítése érdekében a legutóbbi rendezési 
terv módosításakor területet jelölt ki ipari területnek a város északi részén, külterületen, a 4. 
számú főút mentén. A jövőben a további gazdaságélénkítő célkitűzések megvalósítására a 
2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban számos pályázati felhívás elérhető lesz 
ezen célok megvalósítására. 

Közvetett eszközök: Újfehértón „Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 
elnevezésű projekt kapcsán gazdaságélénkítést is célzó fejlesztés valósult meg, amely a 
városközpont funkcióbővítő rehabilitációját jelentette. Ennek révén nem csak a városrészben 
található intézményi infrastruktúra újult meg, de egyrészt ezáltal befektetőbarát városi 
környezet jött létre. Ezen kívül a gazdasági programban a következő feladatok is 
szerepelnek: 

 a kialakított vállalkozási telephelyek induló vállalkozásoknak kedvezményes módon 
történő bérbeadásával a városi vállalkozási kedv fellendítése;  

 a város, civil szervezetek és helyi vállalkozók együttműködésének erősítése (közös 
akciók, kampányok szervezése). 

 

1.7.4 Foglalkoztatáspolitika 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a város foglalkoztatottainak több mint fele (2366 fő, 
53%) a szolgáltatási szektorban dolgozik, míg az ipari foglalkoztatottak aránya 40% (1765 
fő), a hivatalosan a mezőgazdaságban dolgozók aránya pedig 7%. Mindezek a város 
munkaerő-piaci kínálatának és keresletének a primer szektorból a szekunder és tercier 
szektor irányába történő eltolódását jelzik, de a hasonló méretű városokhoz képest továbbra 
is fontos szerepet kap a mezőgazdaság és az ipar.  

Pozitívumként értékelhető, hogy az elmúlt években több olyan cég, vállalkozás is letelepedett 
Újfehértón, melyek összességében jelentős munkaerő igénnyel jelentkeztek. Ennek ellenére 
a város munkaerőpiaca korántsem tekinthető kiegyensúlyozottnak. A nyilvántartott 
álláskeresők száma viszonylag magas, aránya 2008-tól 2012-ig jelentősen megemelkedett, 
s bár azóta nagyrészt a közfoglalkoztatási programok eredményeként csökkenés figyelhető 
meg, továbbra sem sikerült a 10 évvel korábbi szintet megközelíteni. 

Újfehértó Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott humánerőforrás képes ellátni a 
szükséges települési funkciókat. Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság, Gazdasági Osztály, 
Igazgatási Osztály és Városüzemeltetési Osztály látja el a település feladatait. Ezen felül 
számos „kiegészítő” feladatkörre is alkalmaznak személyeket (pl. informatikus és építész). 

 

1.7.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Újfehértón 2000 után főként a központi lakástámogatási rendszernek köszönhetően nőtt az 
épített lakások száma, az építkezések 2006-ban érték el csúcspontjukat. Azóta a pénzügyi-
gazdasági válság miatt újra csökkenő tendencia érvényesül. Az új építéssel szemben a 
megszűnő lakások száma jellemzően kisebb volt. Ennek eredményeként 2010-ben a 
lakásállomány 5019 db volt. A változásokat az 13. ábra is jól reprezentálja. 
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13. ábra: Lakásállomány alakulása (2001-2013, db) 

 

Forrás: KSH 

 

A 2001. évi népszámlálás alapján a lakások és épített üdülők építési éve alapján a lakások 
60,4%-a 1970 után épült, 73%-uk 2 vagy 3 szobás, 98,3%-uk természetes személyek 
tulajdona. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 31,6%, az egyszobás lakások aránya 
pedig 13,8%. Utóbbiak száma feltehetően csökkenhetett az előbbiekben bemutatott 
nagyarányú lakásépítések eredményeként. 

Az önkormányzati bérlakások jelenlegi helyzetét a 27. táblázat mutatja: a város 60 db 
bérlakással rendelkezik, melynek mindegyike a település északi részében helyezkedik el. A 
bérlakások állapota és felszereltsége jónak mondható, döntő többségük összkomfortos, 
jellemzően 1,5 szobás lakások. 

 

25. táblázat: Önkormányzati bérlakások 

Bérlakások száma 
komfortfokozat alapján 

 Bérlakások száma 
szobaszám alapján 

Bérlakások száma 
városrészenként 

Összkomfortos 55  1 szobás 11 Északi városrész 59 

Komfortos 0  1,5 szobás 42 Déli városrész-Mályváskert 1 

Félkomfortos 0  2 szobás 7   

Szükséglakás 1  2,5 szobás 0   

Komfort nélküli 4  3 szobás 0 Összesen 60 

Összesen 60  3-nál több szobás 0 

 -ebből szociális bérlakás 0  Összesen 60 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

1.7.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzat kezelésében, fenntartásában lévő intézmények köre az elmúlt években 
jelentős változásokon ment keresztül. A jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által fenntartott intézmény a város esetében az Újfehértói Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola, amely 2013-tól nem 
önkormányzati fenntartású. 
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Jelenleg Újfehértó Város Önkormányzata által fenntartott közintézmények a következők: 

 Polgármesteri Hivatal, 

 Lengyel Laura Óvoda, 

 Játékvár Bölcsőde és Hancurka Játszóház, 

 Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár. 

Önkormányzat által fenntartott intézmények jelentősebb fejlesztései a 2007-2014 között az 
alábbiak. 

 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről, és 
szervezetfejlesztéséről, 

 Az újfehértói, Bocskai u-i Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése, 

 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó város intézményein (részletek a 26. 
táblázatban). 

Az önkormányzati intézmények egy része általános karbantartási és az energetikai rendszer 
korszerűsítésre szorul. A fenntartható városfejlesztés megvalósítása érdekében fontos 
beavatkozási szükséglet Újfehértó zöldfelületeinek növelése. Ezen felül szükséges a városi 
funkciók bővítése a térségi szerepkör erősítése érdekében. 

 

1.7.7 Energiagazdálkodás 

Újfehértó villamos energia ellátását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt., valamint a Magyar 
Villamos Művek Partner Zrt. látja el. A főleg fűtésre használt gáz helyi ellátója a Tigáz Zrt. Az 
energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, 
amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város az elmúlt időszakban 
számos energetikai megújítást hajtott végre az intézményeiben, az alábbi táblázatban 
szereplő adatok értelmében. Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a 
közterületeken hatékony energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. 

 

26. táblázat: Önkormányzati energetikai fejlesztések 

Projekt címe 
Támogatási 
összeg (eFt) 

Teljes 
költségvetés (eFt) 

Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer telepítése 

11.288 13.280 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti 
Tagintézményére napkollektoros rendszer telepítése 

5.233 6.156 

Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítése, 
és szervezetfejlesztése 

14.480 14.893 

Újfehértói Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda 
épületére napkollektoros rendszer telepítése 

4.769 5.610 

Az újfehértói, Bocskai u-i Napsugár Óvoda épületének 
rekontsrukciója és bővítése. 

199.644 210.152 

Újfehértói Mályváskerti Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer telepítése 

5.697 6.702 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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1.8 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A 2001. 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.). 

Újfehértó Város Önkormányzatának képviselőtestülete a településfejlesztéssel, a helyi 
közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével 
szorosan összefüggő hatásköreinek gyakorlására, ill. fentiekkel kapcsolatos feladatok 
ellátására hivatott. A képviselőtestület törvény által előírt önkormányzati feladat- és 
hatáskörei az alábbi területekre terjednek ki:  

 településfejlesztés és -rendezés, 

 az épített és természeti környezet védelme, 

 lakásgazdálkodás, 

 vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

 csatornázás,  

 köztemető fenntartása, 

 a helyi közutak és közterületek fenntartása,  

 a helyi tömegközlekedés szervezése, 

 a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a 29/2003 (XI.06). számú 
köztisztasági rendelet alapján 

 gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, 

 a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában való részvétel, 

 közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységek elérhetővé tétele, az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

Heti egyszeri hulladékszállítás van a településen, a város területén 8 ponton volt szelektív 
hulladékgyűjtő hely. Minden összegyűjtött hulladékot a Nyíregyházán található 
szeméttelepre szállítanak. 

A lakossági szilárdhulladék gyűjtését és szállítását, valamint ártalmatlanítását az Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, amelynek illetékességi területe a megye 
csaknem egész területére kiterjed. Ennek során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: vegyes 
hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása, lomtalanítás, szelektív hulladék gyűjtése. 
Lomtalanítást évente egyszer végeznek rendszerint az őszi hónapokban, a lakossági 
szelektíven gyűjtött műanyag, papír és fém hulladék gyűjtése havi rendszerességgel, 
meghatározott napokon történik. Az ivóvíz-ellátást és a szennyvíz-kezelést a Nyírségvíz Zrt. 
végzi. A település villamos energia ellátója az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és MVM 
Partner Zrt., a vezetékes gázellátást a Tigáz Zrt. biztosítja. 
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27. táblázat: Közszolgáltatásokat ellátó szolgáltatók Újfehértón 

Szolgáltatás Szolgáltató 

Villamos energia ellátás E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., MVM Partner Zrt. 

Vezetékes vízellátás Nyírségvíz Zrt. 

Szennyvízelvezetés és -kezelés Nyírségvíz Zrt. 

Vezetékes gázellátás TIGÁZ Zrt. 

Hulladékszállítás és -kezelés Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

1.9 A táji és természeti adottságok vizsgálata 

A település a Nyírség középtájon, ezen belül az Közép-Nyírség tájegységen található. 
Nyíregyházától délre, nagyjából 17 km-re terül el. 

 

6. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből 

 

Forrás: Nyír-Karta – Földrajzi világatlasz, 15 oldal (Kossuth Nyomda RT., 2001) 

 

A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 1468 
km2 (a középtáj 32%-a, a nagytáj 2,9%-a). A Közép-Nyírség területén futóhomokformák 
fordulnak elő nagyobb számban. A löszös felszínek laposak és kisebb területűek. A homok 
felhalmozódások sokszor szabálytalan alakot vesznek fel, parabolabuckából keveset 
találhatunk. A szélbarázdák az északi részeken elérhetik a 12-16 méteres magasságot is, 
viszont a Nyíregyháza - Nagykálló - Máriapócs vonaltól délre már alacsonyabbak, csak 3-8 
méter magasságúak. 

Domborzat és talajviszonyok 

A kistáj 95,7 és 163 m közti tszf-i magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és löszös 
homokkal fedett hordalékkúpsíkság, amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis relatív 
reliefű (átlagosan 3,5 m/km2), enyhén hullámos síkság, középső és D-i része alacsony 
fekvésű, enyhén tagolt, ill. hullámos síkság (relatív relief 3,5 m/km2) orográfiai 
domborzattípusba sorolható. A nagy relatív reliefű, szélbarázdás felszínek agrárszempontból 
kedvezőtlen adottságúak, felszínüket főként erdőként hasznosítják. 

A főként homok talajképző kőzeten a táj területének több mint felét (57%) a kovárványos 
barna erdőtalaj alkotja, amely gyengén savanyú kémhatású, 0,5–1% szerves anyagot 
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tartalmaz, szelvényében barnás-vörös kolloidkiválásokkal színezett rétegek jellemzőek. 
Természetes termékenységük 25–35 (ext.) földminőséget eredményez (int. 35–45). 
Hasznosíthatóságuk kb. 50%-ban szántóként, 35%-ban erdőterületként, 5–5%-ban 
legelőként és szőlőként lehetséges. A szántókon a fő termény a rozs és a burgonya. 

További rövid ismertetés a helyi talajokról a 1.14.1 alfejezetben található. 

Éghajlat 

A település és környékének éghajlata a mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvös 
éghajlathoz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en viszont közel van a mérsékelten száraz 
kategóriához. 

Az éves napfénytartam 1850-1950 óra között változik, ezen belül nyáron 750-780, télen pedig 
170-175 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 °C között jellemző. A 
területen a középhőmérséklet nem csökken fagypont alá általában 190 napon keresztül. 
Újfehértón és környezetében a legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 
34,0-34,5 °C körüli, míg a leghidegebb téli napok minimumainak átlaga -18,0 és -17,0 °C 
közötti. A csapadék évi összege átlagosan 530-580 mm közötti, melyből a vegetációs 
időszakban 350 mm eső valószínű. Újfehértón és környezetében a hótakarós napok száma 
40-42 nap körüli, az átlagos maximális hóvastagság 18 cm. Az uralkodó szélirányok az ÉK-
i, a DNy-i és a É-i. Az átlagos szélsebesség 3 m/s közötti.  

Vízrajz 

A Nyírség középső, É-nak lejtő területe, amelyet a Hajdúhadház–Nyíradony közötti 
vízválasztótól egymással párhuzamosan a Lónyai-csatornához tartó „főfolyások” vagy 
csatornák tagolnak. A főgyűjtő a Lónyai- főcsatorna (91 km, 1958 km2), de tőle É-ra a táj 
pereme eléri a Belfő-csatornának (53 km, 636 km2) a balról beléje torkoló Nagyhalász–
Pátrohai- csatorna (21 km, 118 km2) alatti szakaszát is, sôt Tiszaberceltől Ny-ra néhány km 
hosszon kifut a Tiszáig. 

Növényzet 

A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt, illetve potenciális erdőterület. Az évszázados 
használat során szinte teljesen eltűnt lombos erdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt 
gyepi vegetációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, valamint 
a táj Ny-i felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel 
ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és az üde 
gyepek regenerációja korlátozott. A táj É-i hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete 
volt, növényzete a Rétközéhez hasonló. A természetszerű homoki erdőmaradványok 
gyöngyvirágos és gyertyános-kocsányos tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és 
pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű mocsárrétek és 
sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és leromlott, 
elnádasodott származékaikkal. Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki 
elemek, az erdőssztyep-elemek ritkák. Szikesei pannon és K-i fajokban kissé szegényebbek 
az Alföld többi szikesénél. Fajszám: 600–800; védett fajok száma: 40–60. 

Állatvilág 

A területen 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. 
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1.9.1 Védett, védendő táji, természeti értékek, területek 

1.9.1.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.9.1.1.1 Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Újfehértó város területén és környékén országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete nem lett kijelölve az Országos Területrendezési Terv alapján. 

 

1.9.1.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

1.9.1.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

A település területén és környezetében 
UNESCO közé sorolt terület nem található. 
Viszont a település mellett található 
gyepterület Natura 2000 területnek minősül. 
A belterülettől nyugatra és keletre is 
megtalálható Újfehértói-gyepek (területkód: 
HUHN20106) nagysága 497,05 ha. Ezen 
kívül a Nagy-Vadas nevű terület tartozik a 
fenti kategóriába (területkód: HUHN20107). 

28. táblázat: Közösségi jelentőségű élőhelyek 

Kód 
Közösségi jelentőségű 

élőhelytípus 

1530 Pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak 

6260 Pannon homoki gyepek 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek 
mocsárrétjei 

 

7. térkép: Natura 2000 területek 

 
Forrás: TIR 

1.9.1.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Újfehértó területén ex lege védett a Szikes Sóstó, az Orchideás rét, amit a 4. sz. főút 
keresztez, illetve a Vadas-tó és környezete. Az Ex lege védettségről a 1996. LIII. törvény a 
természet védelméről rendelkezik. Parti fecske fészkelő helye (jégkorszaki löszfal) szintén 
jogi védelem alatt áll. 

 

1.9.1.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek közül a magterületek és 
ökológiai folyosók találhatók meg Újfehértó 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, élőhelykomplexumokat kötik 
össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 
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Pufferterületek: a magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol 
még a természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek 
és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 

 

8. térkép: Település és környékének ökológiai hálózata 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 
 

1.9.2 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A város közigazgatási területe 15.127 hektár, melyből 1039 hektár belterület, 14088 hektár 
külterület.  

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. Az új beépítésre 
szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat szerkezet-
átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, védelemre tervezett 
természeti és természet közeli területek helyzetét, továbbá az egyéb környezeti hatásviselők 
várható állapotát a beavatkozást követően. 

Tájhasználati konfliktusként értelmezhető, hogy egyes esetekben a gazdasági hasznosítású 
területek a lakóövezetek közelében helyezkednek el. Esztétikai konfliktusok tájképi szinten 
jelentkeznek elsősorban a város megközelítésekor, és a 4. számú főútvonal belterületi 
szakaszán. 
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1.10 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.10.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A város zöldfelületi rendszerét, a zöldfelületi rendszer kialakításának lehetőségét elsősorban 
a település természetföldrajzi adottságai és a város szerkezete befolyásolja. A zöldfelületi 
rendszer elemei az alábbi kategóriákba sorolhatók: 

 Korlátlan használatú zöldfelületek: ezek a rendszer legfontosabb elemei, mivel 
kondicionáló, rekreáló és pszichikai hatásukat a város minden lakója élvezi: belterületi 
erdők, közparkok és közterek, lakótelepi zöldfelületek, zöldsávok és fasorok. Ez utóbbiak 
a zöldfelületi rendszer fontos összekötő elemei. Egyes útszakaszok fásítása nem 
megfelelő. 

 Korlátozott használatú zöldfelületek: kondicionáló hatásukat az egész lakosság, egyéb 
(pl. rekreáló, pszichikai) hatásukat csak az érintett lakosság élvezi. Ide tartoznak többek 
között a temető, a fürdő, a szabadtéri sportpályák és az intézményi zöldfelületek. 
Minőségüket tekintve eltérések figyelhetőek meg. 

 Közhasználat elől elzárt területek: nagyságuk miatt a városi zöldfelületi rendszer fontos 
elemeit alkotják. Ilyenek például a kiskertek, falusi és kertvárosi beépítésű lakóterületek, 
valamint a gazdasági területek védelmi célú fásításai. 

 

1.10.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A város összes zöldterülete 35 591 m2-t tesz ki, amelybe beletartoznak a temetők, intézményi 
zöldfelületek, közparkok is. A város területén alapvetően füves, cserjés parkterület található, 
a virágos parkterületek kiterjedése (50 m2) ehhez képest elenyésző. A táblázat adataiból is 
könnyen leolvasható, hogy minőségi és mennyiségi problémák is jelentkeznek a 
zöldterületeket illetően. 

A legfontosabb zöldfelületek szabadon maradt területek parkosításából alakultak ki, főként 
útkereszteződésekben kiépített, kisebb, háromszög alakú területeken, egy-egy telken, 
intézményekhez csatlakozó területrészeken. 

A belterület zöldfelületi rendszere jelenleg nem megfelelő. A város Környezetvédelmi 
Programjának felülvizsgálata (2006) szerint a közhasználatú zöldterület (parkok, játszóterek, 
parkerdő, pihenőerdő és a védőerdők) egy főre jutó közhasználatú zöldterület nagysága 
mélyen az országos átlag alatt van. A város hét belterületi parkkal és két játszótérrel 
rendelkezik. A Fő téren található park vadgesztenyéi dendrológiai szempontból értékesek. 

 

1.10.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

Újfehértó zöldfelületi rendszer konfliktusait és problémáit leginkább azok hiánya és minősége 
generálja, hiszen sem mennyiségük, sem minőségük nem megfelelő a város által betöltött 
szerepkörhöz mérten. Területi eloszlásuk szintén problémás, egyes városrészek esetében 
alulreprezentáltak. 
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1.11 Az épített környezet vizsgálata 

1.11.1 Területfelhasználás vizsgálata 

1.11.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Újfehértó több mint 7 kilométer hosszan elnyúló észak-déli irányú város, szerkezetének 
kialakulását (belterületét) alapvetően morfológiai, vízföldrajzi adottságok határozták meg. A 
belterület harmonikusan alakult a város fejlődésével, a kertvárosi részek növekedésével vált 
egyre több külterület belterületi ingatlanná. 

29. táblázat: Újfehértó területi jellemzői 

Fekvés 
Föld-

részletek 
száma 

Egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

Egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

Összes 
terület 

(m2) 

Legkisebb 
földrészlet 

(m2) 

Legnagyobb 
földrészlet 

(m2) 

Átlagos 
földrészlet 

(m2) 

belterület 6210 19 134 10876605 7 76469 1751 

külterület 5820 1 0 1,29E+08 46 1176922 22125 

zártkert 518 0 0 1235095 409 31303 2384 

összesen 12548 20 134 1,41E+08  

Forrás: www.takarnet.hu 

 

A belvárost is magába foglaló Városközpont tömöríti Újfehértó lakosságának 8,45%-át, ahol 
felülreprezentált az idősebb korosztály. Valódi központ, hiszen itt találhatók a 
közintézmények, illetve kereskedelmi és szolgáltató intézmények, szervezetek. 

A főként kertvárosias és falusias jellegű lakóterületeken (Nyugati városrész, Mályváskert) él 
a lakosság közel fele, melyek arculata hasonlít egymásra – családi házas megjelenés 
szegregátumokkal. 

Újfehértó ipari-kereskedelmi területét lakóterület veszi körül: - az Északi városrész osztott 
funkciójú, keleti felén főként a 4-es számú főút és a vasútállomás környékére koncentrálódik 
az ipari-kereskedelmi terület, nyugati felén családi házas övezet található. 

A külterületek egy sajátos típusát képviselték a szórványtanyák. Ezek lakossága mára 300 
fő alá csökkent. A régi településrészeket ma már csak egy-egy major, régi tanyasi iskola – 
nem ritkán csak tájékozódási pontként – jelzi. Összefüggően csak a vadasi részen található 
épületegyüttes és él nagyobb létszámú lakosság. Egykor sokkal jelentősebb számú szőlős- 
és gyümölcsöskert biztosította a megélhetést, melyek nagy része a jelenlegi belterületre 
estek. Máig fennmaradtak ezek, mint jelentős beépítetlen területek. Ezek egyike az Erzsébet-
kert, ami a város észak felé történő terjeszkedésére ad lehetőséget lakópark-területek 
kialakításával (Nyíregyháza irányába). 

Az egyes városrészek funkcióiról összegzésként elmondható, hogy 

 a Városközpont Újfehértó köz- és humánszolgáltató centruma; 

 a városrészek funkciójukat tekintve homogének, kivételt jelent az Északi városrész 
kétosztatúsága; 

 a középületek eltérő műszaki állapotban vannak, energiahatékonyságuk alacsony, 
nem adnak egységes városi arculatot; 

 a város vonalas és közmű infrastrukturális kiépítettsége – a Városközpontot kivéve – 
hiányos: magas a burkolatlan utak aránya, a meglévő burkolt utak és járdák eltérő 
műszaki állapotúak, a város egyes részein nincs kiépített szennyvízcsatorna-hálózat; 

http://www.takarnet.hu/
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 az ipari-kereskedelmi területek a fő közlekedési utak mentén találhatóak; 

 a közlekedés jellegű problémák az átmenő forgalomból adódnak, melyek 
zsúfoltsággal és környezetszennyezéssel járnak. 

 

1.11.1.2 Funkció vizsgálat 

A települési összefoglaló táblázatban láthatjuk, hogy Újfehértón számos olyan városi funkció 
megtalálható, amely az életszínvonal növeléséhez hozzájárul. A Rendőrség működési 
körzete Újfehértó mellett kiterjed Érpatakra is, míg a tűzoltóság vonulási területe túlmutat a 
városon, hiszen a környező települések mellett az egész kistérségben ellátják feladataikat. 

A helyi középiskola hatósugara a környező települések mellett (Nyíregyháza, Érpatak) a 
megye határ közelségének köszönhetően átnyúl Hajdú-Bihar megyébe is (pl. Téglás, 
Hajdúböszörmény).  

 

30. táblázat: Újfehértó funkcióinak összefoglaló táblázata 

Funkció Alfunkció  Darabszám 

Humán funkciók 

bölcsőde, óvoda 5 

alapfokú középfokú iskola és szakoktatás 5 

egészségügyi ellátás 3 

szociális szakosított ellátás 1 

szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 1 

Közösségi funkciók 

könyvtár 1 

művelődési ház 1 

múzeum 1 

szabadidőpark 1 

közösségi ház 2 

uszoda 1 

Igazgatási funkciók 

rendőrség 1 

tűzoltóság 1 

önkormányzati hivatal 1 

kormányablak 1 

vasútállomás 1 

benzinkút 1 

Gazdasági funkciók 

ipartelep 1 

piac 1 

pénzügyi szolgáltatók és bankok 2 

szálláshely 2 

vendéglátó egységek 6 

Forrás: KSH 
 

1.11.1.3 Alulhasznosított barnamezős, illetve konfliktussal terhelt (szlömösödött, 
degradálódott) területek 

Az alulhasznosított barnamezős vagy szlömösödött területek nem találhatók a városban. 
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1.11.2 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Újfehértó Város Önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel, amelyben a tulajdonában 
lévő földrészletek, valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az 
önkormányzatnak 1184 db névjegyzékbe vett tulajdona van, melyből 1184 db földrészlet; 879 
db önálló épülettel beépített. Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke meghaladja az 5 
milliárd forintot. 

 

1.11.3 Az építmények vizsgálata (beépítési jellemzők, településkarakter) 

Az egyes építési övezetekben az övezeti előírásoknak megfelelően építési telket kell 
kialakítani. Azokon a helyeken, ahol az oldalsó telekhatárok nem merőlegesek az utcai 
telekhatárra, ott az épületet nem kötelező az utcai telekhatárral párhuzamosan építeni, 
hanem az oldalhatára merőlegesen is elhelyezhető az épület a minimálisan megadott előkerti 
méret betartása mellett. Lakózónában olyan rendeltetési egység, vagy melléképület melynek 
elhelyezése a lakófunkciót zavarhatja nem helyezhető el csak az építési hely gazdasági 
zóna-részén. A lakófunkciót nem zavaró, építési övezetben megengedett egyéb rendeltetési 
egység vagy melléképület a lakózónában is elhelyezhető. 

A tetőterek beépítése a megengedett maximális építménymagasságok betartásával 
engedélyezhető, meglévő magastetős épületek tetőtereinek beépítése és lapos tetős 
épületek tetőráépítése esetén is. Egy épületen belül csak egy tetőtéri építményszint 
létesíthető, melyet egy légtérben levő galériaszint kiegészíthet. Zárt- és hézagosan zárt 
épület-elhelyezés esetén a tetőgerincet utcával párhuzamosan kell kialakítani, és az épületet 
előkert nélkül, az utcavonalon kell elhelyezni. Az épületek pinceszintjei a hátsókert irányába, 
terepszint alatti építményei a hátsó- és oldalkertek irányába építési helyen kívül is 
engedélyezhetőek. Az előkert minimális méretén belül pinceszint, illetve terepszint alatti 
építmény és lehajtó rámpa nem engedélyezhető. A hátsókert irányába létesülő pinceszint, 
esetén minimum 3,00 méter hátsókertet kell tartani. 

Új utcai kerítés csak a hatályos településrendezési tervben rögzített szabályozási vonalon 
építhető. Meglévő jogi telekhatáron, amennyiben az nem felel meg a hatályos 
településrendezési tervben rögzített új szabályozási vonalnak, kerítés nem létesíthető. 

Az épületeken elhelyezett reklámok, információs táblák csak a homlokzat részeként arra a 
célra megtervezett és kialakított felületeken helyezhetők el. 

A helyi védelem alól bontás miatt kikerült ingatlanokra építési engedély akkor adható, ha az 
építeni tervezett épület jellegében, tömegében, karakterében, építészeti -, utcaképi 
megformálásában azonos a lebontott épülettel. 

A belterület északi oldalán, a külterületi szabályozási tervlapon ábrázolt, Nyíregyházi-
Széchenyi 4788 hrsz-ú utak által határolt Gk1 jelű építési övezetben: 

A kialakult, maximum 14,0 méter utcavonali telkek, oldalhatáron álló beépítési módú építési 
övezetben a telepítési távolság 4,0 méterig csökkenthető, ha az egymást átfedő szemben 
fekvő homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások helységenként 0,40m2 
nyíló felületnél nem nagyobbak. Ezen előírás maximum 6,0 méteres építménymagasságig 
alkalmazható. 

A szomszédos telkeken meglévő és tervezett építmények közötti legkisebb telepítési 
távolság az I-III. tűzállósági fokozatú – nem éghető anyagú, külső térelhatároló szerkezetű, 
falazatú, burkolatú, illetve héjazatú épületeknél 4,0 méterig csökkenhet, beépítési módtól 
függetlenül, ha az egymást átfedő szemben fekvő homlokzatok közül legalább az egyik 
homlokzaton a nyílások helységenként 0,40m2 nyíló felületnél nem nagyobbak. Ezen előírás 
maximum 6,0 méteres építménymagasságig alkalmazható. 
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A hátsókert legkisebb mérete 6 méter. Ez alól kivételt képeznek azok az építési övezetek, 
ahol a szabályozási terveken kivételesen feltüntetésre kerültek a hátsókert építési 
határvonalai. 

 

1.11.4 Az épített környezet értékei 

1.11.4.1 A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A népesség megtelepedésének alapjául az észak-déli irányultságú homokhát szolgált, amely 
szigetszerűen emelkedett ki környezetéből, s amelyet a XX. század elejéig nagykiterjedésű 
időszakos vízállások, tavak öveztek.  

A belterületi beépítéseket egyrészt a hidrogeológiai, másrészt a közlekedési feltételek 
meglehetősen „csápos” jellegűvé tették, így – a városközponti rész kivételével, melyre a 
kevert, szabálytalan (halmaz) szerkezet ma is jellemző – a többutcás szalagtelkes, útifalu 
képe a meghatározó. A tömbök között lévő területek egyrészt kihasználatlanok, másrészt 
kiváló természeti adottságokkal rendelkeznek, „tálcán kínálják” magukat szabadidős funkciók 
kihasználására (Szőlő és Széchenyi, illetve annak folytatásaként a Széchenyi és Farkasnyári 
utcák közötti mély fekvésű terület), hamisítatlan természeti külsővel, hangulatos összképet 
mutatva. 

Az idők során a település belterülete erőteljesen északi irányba tolódott a gazdasági (azon 
belül is főként a jó közlekedési) feltételek miatt, de a város szervesülését alapvetően nem 
akadályozza a szerencsés nyomvonalú vasút és a 4. sz. elkerülő főút. A vállalkozási területek 
– kihasználva a jó közlekedési feltételeket – nagy területen, a település északkeleti részén, 
szórtan, a lakófunkcióval keveredve (közel főként a főúthoz és csak részben a vasúthoz) 
helyezkednek el. 

A település nagy részén ma már a kertvárosihoz közelálló lakóterület-felhasználás a 
jellemző, oldalhatáron álló, földszintes beépítéssel. A nagyszámú, közel egy időben 
megvalósult lakóépületekre és egységes utcaképekre is további példák is akadnak. A 
település-széleken, a nagyméretű telkekre a falusias telekhasználat jellemző, hasonló 
beépítésekkel. A városközpontot ettől eltérő, intenzívebb, oldalhatáron álló és zártsorú 
beépítések határozzák meg. 

A külterületen hatalmas tanyás térségek voltak, melyek az 1970-es évek tanyarombolási 
folyamataként csaknem teljesen megsemmisültek. 

 

1.11.4.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Újfehértó területén mintegy 50 régészeti szempontból értékes terület található, amelyek 
nyilvántartását a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
vezeti. A területek pontos listája a településrendezési tervben megtalálható, ezek 
elhelyezkedését a fejlesztések tervezése, előkészítése és megvalósítása során maximálisan 
figyelembe kell venni. 

 

1.11.4.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A 6/2008 (I.29.) önkormányzati rendelet határozza meg az épített örökség helyi védelmének 
szabályait.  
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9. térkép: A helyi védett épületek elhelyezkedése a városban 

 

Forrás: Településszerkezeti Terv 

 

Újfehértó Város képviselő testülete által helyi épített örökségként védetté nyilvánított épületei 
és területei a következők: 

1. Római katolikus templom Debreceni u. 125 hrsz. 
2. Görög katolikus templom Vasvári Pál u. 36 hrsz. 
3. Polgármesteri hivatal Szent István u. 87/1 hrsz. 
4. Volt kaszinó épület Fő tér 2 hrsz. 
5. Gencsy (Irinyi) kastély Eötvös u. 3228 hrsz. 
6. Református parókia Petőfi u. 301/2 hrsz. 
7. Kossuth u. Egészségház utca sarok 2000 hrsz. 
8. „Múzeum” területe Egészségház u. 2001/1 hrsz. 
9. Római katolikus plébánia Debreceni u. 125 hrsz. 
10. Görög katolikus parókia Vasvári Pál u. 35 hrsz. 
11. Virágbolt Szent I. u. 5/A hrsz. 
12. Divatáru üzlet Szent István u. 6/I hrsz. 
13. Fehér kígyó patika Szent István u. 6/3 hrsz. 
14. I. és II. Vh. emlékművek Főtér 1 hrsz.  
15. 1848-49-es emlékpark és emlékmű Debreceni u. 4648/1 hrsz.  
16. „volt kisegítő iskola épülete” Böszörményi u. 3881 hrsz.  
17. Főtéri gesztenyefasor Főtér 1 hrsz.  
18. A „Százház” területe.  
 

1.11.4.4 Műemlék, műemlékegyüttes, műemlékvédelem sajátos tárgyai, műemléki terület 

Országos műemléki védelem alatt áll a Református templom épülete, környezete pedig 
műemléki környezet. A templom 1754-ben épült késő barokk stílusban, melyet a későbbi 
években átalakítottak. Háromszintes, 40 méter magas tornyát 1795-1815 között állították a 
templom nyugati homlokzata elé. 

 

1.11.4.5 Világörökségi és világörökségi várományos terület, nemzeti emlékhely 

Újfehértón nem találhatók ilyen jellegű létesítmények. 



 Újfehértó Város Önkormányzata   MEGAKOM Tanácsadó Iroda 54 

 

1.11.5 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A lakosság komfortérzetének növelése, igényes munkahelyteremtő környezetkímélő ipari és 
szolgáltatási területek létrehozása, az egyes területhasználati funkciók térbeli csoportosítása 
és konfliktusmentes elhelyezése volt a városfejlesztés célja 2007 és 2013 között. Ennek 
ellenére néhány probléma azonosítható az épített környezetben, amelyeket részletesen az 
1.4.2 fejezetben mutattunk be részletesen. 

 

1.12 Közlekedés 

1.12.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Település közlekedési szerepe 

Újfehértó kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik a 4. számú főútnak, az M3 autópálya 
közelségének és a 100. számú vasúti fővonalnak köszönhetően. Emellett térségi jelentőségű 
csomópontnak is tekinthető, ugyanis itt találkozik 

 a Hajdúdorog irányába tartó 3504. sz. út, 

 a Hajdúböszörménnyel összeköttetést biztosító 3509. sz. út 

 és a Nagykálló felé tartó 4912. sz. út. 

Emiatt az átmenő forgalom viszonylag nagy a város belterületén. 

 

1.12.2 Közúti közlekedés 

A legnagyobb hiányosságot az úthálózat állapota mutatja. A város külső megközelíthetősége 
részben ellentmondásos: míg a magasabb rendű utak közelsége egyértelmű pozitívumként 
értelmezhető, addig a közeli településekkel az összekötő utak vagy hiányosak, vagy 
kedvezőtlen műszaki állapotban vannak. Újfehértó belterületi útjainak mintegy harmada 
burkolatlan, a burkolt útszakaszok állaga is jelentősen leromlott. Gondot okoz, hogy a burkolt 
utakból mintegy 20 kilométernyi állami tulajdonban és kezelésben levő alacsonyabb rendű, 
leromlott állagú főútvonal, ezek állagjavításában az önkormányzat szerepe korlátozott. A 
kiépített körforgalomnak köszönhetően biztonságosabbá vált 4. számú főút bevezető 
szakasza, és a városközpont vagy a vasútállomás felé tartó gyalogosok, kerékpárosok és a 
gépjárművek közlekedése. 

 

31. táblázat: Újfehértó funkcióinak összefoglaló táblázata 

Úthálózat jellemzői Hossz (m) 

Állami belterületi utak 11500 

Önkormányzati belterületi utak 50122 

- burkolt 25082 

- burkolatlan 24302 

Külterületi utak 293760 

- burkolt 5760 

- burkolatlan 288000 

Forrás: Újfehértó Város Önkormányzata 
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Helyi belterületi gyűjtő utak: 

 Kiskörút: Tokaji út – Vasvári Pál u. - tervezett új nyomvonal – Part u. – Dózsa György 
út – Kossuth u.; 

 Szent István utca (a 4. számú főút és a kiskörút között); 

 Széchenyi utca (az Alma u. és a kiskörút között); 

 Debreceni utca  

 és a Böszörményi út.  

A város forgalmas kereszteződéseinek egy része nincs megfelelően kiépítve, további 
biztonságos forgalmi csomópontok, körforgalmak kialakítása szükséges. Emellett a belváros 
tehermentesítése érdekében az átmenő forgalom (Hajdúdorog, Hajdúböszörmény irányába) 
kapcsán terelő útvonalak kialakítása szükséges. 

 

1.12.3 Közösségi közlekedés 

1.12.3.1 Közúti közlekedési kapcsolatok 

Autóbuszos infrastruktúra 

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. járatai közlekednek a városban, ahol 32 
megálló van. A városból 4 irányba lehet közlekedni további településekre számos járattal. 
Jellemzően 30 percenként indulnak buszok az ÉMKK szervezésében. A megyeszékhelyre 
egy átlagos munkanapon 22 járat indul, míg Debrecenbe 8. A járatok sűrűsége jelzi, hogy 
jelentős az igény a közösségi közlekedés iránt. 

 

10. térkép: Újfehértó helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye autóbuszos hálózatában 

 

Forrás: www.emkk.hu 

 

http://www.emkk.hu/
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A helyi közösségi közlekedés biztosított több járattal, melyet az Újfehértour Kft. működtet 
közszolgáltatási szerződés keretében. Járatok: 

 „1Y” Vasútállomás - Fő tér - Mályváskert - Köztemető;  

 „1” Vasútállomás - Mályváskert - Köztemető;  

 „2” Vasútállomás - Széchenyi u. - Köztemető 

Újfehértón a közszolgáltatások, közintézmények jelentős része a város központjában 
található. A város nagy belterületi kiterjedése, a vasútállomásnak a központtól, valamint az 
alapellátást biztosító intézmények egymástól 5-6 kilométeres távolságban való 
elhelyezkedése következtében a lakosság számára a helyi közösségi közlekedés biztosítja 
az egyes közintézmények és a vasútállomás megközelítését. 

 

1.12.3.2 Kötöttpályás közlekedés 

Vonatközlekedésben jelentős útvonalon fekszik, Debrecen és Nyíregyháza között naponta 
23 járat közlekedik, amelyből mindössze 7 sebes vonat (ezek jelentenek közvetlen, átszállás 
nélküli összeköttetést Budapest felé), a többi személy, vagyis viszonylag hosszú a 
menetideje. Problémaként jelentkezik, hogy kevés a vasúti átkelőhely. 

 

1.12.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.12.4.1 Kerékpáros közlekedés 

A városban a mezővárosi hagyományok és a kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki 
terepadottságoknak köszönhetően számottevő kerékpáros forgalom tapasztalható. A 
városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg. 

A megépült, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutak (7179 m) mentén pedig 
csapadékvíz-elvezető elemek kerültek kialakításra. 

Újfehértón az előző pályázati ciklusban 2 projekt valósult meg a kerékpár és gyalogos utak 
fejlesztésére:  

Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912 sz. 
önkormányzati út mellett című, ÉAOP-3.1.3-2007-0025 azonosítószámú pályázat keretében, 
141.831.276 Ft támogatásból; 

Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. ütem ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0001 kódszámú 
78 946 000 forint támogatású pályázat, melynek keretében a gyalogos utak burkolása és 
kijelölése, valamint csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása zajlott. 

 

1.12.4.2 Gyalogos közlekedés 

A közlekedési problémák többsége az átmenő forgalomból fakad, különösen a 4. számú 
főúton. A kiépített körforgalomnak köszönhetően biztonságosabbá vált a 4. számú főúton 
való átkelés a bevezető szakaszon, de máshol jelentkeznek még problémák az átkelőhelyek 
alacsony száma miatt. Nagyon alacsony a kiépített járdák hossza és aránya (9171 m, 33%). 
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1.12.5 Parkolás 

A városban 222 db, térítésmentesen használható parkolóhely működik. Újfehértó városa 
rendelkezik parkolási koncepcióval. A koncepció készítése a városközpont és a parkolási 
igénnyel érintett frekventáltabb területek felmérésével és a parkolók számszerűsítésével 
kezdődött. Felmértük a kialakított, szilárd burkolattal ellátott parkolókat, a járdán álló autókat, 
az út szélén várakozó gépjárműveket, valamint a közterület igénybevételével a zöldfelületen, 
padkán stb. várakozókat. Ez alapján a főbb megállapítások a következők voltak: 

 A belterületi szakaszon kiépült kerékpárúton a kerékpár tárolás védőtetővel ellátott 
tágas tárolókban megoldott. A vasútállomás közelében és a mályváskerti általános 
iskola előtti kerékpárparkolók kihasználtsága, munka és iskolai napokon, 50-70%-
os. A Fő tér északkeleti oldalán, az autóbusz megállóhely mellett kialakított 
kerékpártárolót, a távolsági autóbuszjáratokkal tovább utazók veszik igénybe. A 
tároló kapacitása nem elégséges, bővítése, korszerűsítése indokolt. 

 A parkolók foglaltságát tekintve a belvárosi részben a Kossuth utcától a 
Polgármesteri Hivatal irányába eső, a Polgármesteri Hivatal előtti, a Béke téri, a Fő 
tér északkeleti és délnyugati részén, a Rendőrőrs, a belvároson kívül eső részen a 
Vasútállomás parkolójában cserélődnek a legkevésbé a gépjárművek.  

 A Fő tér északkeleti és délnyugati, valamint a Vasútállomás parkolóját a 
tömegközlekedési eszközzel tovább utazók gépjárművei foglalják el.  

 A többi, említett, parkolót pedig a parkolók mellett közvetlen elhelyezkedő 
kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási stb. épületekben dolgozók gépjárművei 
foglalják el.  

Megoldási javaslatok, főbb feladatok: 

 A parkoló hiány megszüntetése elsősorban a meglévő felszíni parkolók 
felújításával, korszerűsítésével, átalakításával, másodsorban új parkolók ütemezett 
kiépítésével. 

 Újabb közterületi parkolók építése a városközpontban a HÉSZ-ben kijelölt helyen 
(Szent I. út, Béke tér /utca/, Mártírok utca által határolt tömbben).  

 Parkoló megváltás lehetőségét helyi rendeletben szabályozott módon meg kell 
teremteni.  

 Fizető parkolóhelyek bevezethetőségét meg kell vizsgálni  

 Helyi rendeletben szükséges szabályozni Az Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények által előírt személygépjármű parkolóhelyek számának %-os 
mérséklését (a lakás és üdülőegységek kivételével), valamint a hiányzó parkolók 
elérhetőségének távolságát a közterületi parkolók esetén 

 Ösztönözni kell a vállalkozások pénzeszközeinek felhasználásával történő parkoló 
építést.  

 Érdekeltségi rendszert kell kidolgozni többletparkoló építésére. 

 A parkolást szabályozni kell (parkolási időtartam korlátozás elsősorban a munkahelyi 
parkolás közterületen történő megoldását kell jelentősen mérsékelni, hiszen ez 
hosszabb időtartamú parkolást jelent). A munkahelyi parkolást lehetőleg telken belül 
kell megoldani (iskolák, egészségügyi létesítmények, intézmények, üzletek stb.). 
Közterületre a látogató forgalmak parkolói kerüljenek, ahol gyakoribb a rotáció. Ezzel 
a terület kihasználtsága növekszik.  

 Autóbusz parkolási lehetőséget a rendezvények lebonyolítására alkalmas 
területekhez kapcsolódóan, valamint a vasútállomáson célszerű kialakítani. 
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 Fő téri kerékpártárolót korszerűsíteni, bővíteni kell, mely során a településképi 
megjelenésnek is prioritást kell adni. 

 

1.13 Közművesítés 

1.13.1 Víziközművek 

A hazai víziközmű 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 
vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő 
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.  

Újfehértó területén a Nyírségvíz Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási feladatokat. A 
település a geszterédi vízellátási körzethez tartozik. A vízműtelep napi kapacitása 1400 
m3/nap. 

1.13.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

A település vízellátása a Geszteréd Regionális Vízműről történik. A Vízmű vízbázisa az 
üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetben lévő vízbázisok közé tartozik. A 123/1997. 
(VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló létesítmények védelméről intézkedik. A Geszteréd Regionális Vízmű vízbázisának 
védőterülete méretezett, a biztonságba helyezés 2004-ben megtörtént. A vízmű 
vízbázisának mértezett hidrogeológiai védőövezete „B” zónája nem érinti Újfehértó városát. 

Ivóvízellátás 

Újfehértó ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. Az elmúlt időszakban, a településen 
évről évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma és a teljes 
lakásállományhoz viszonyított aránya. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 71 km. 

 

14. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) változása 
Kisvárdán a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 
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1.13.1.2 Szennyvízelvezetés 

Szennyvízgyűjtő-hálózat 

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik, de az 
arányuk 2014-ben még nem érte el az 60%-ot. A csatornahálózat hossza 47,6 km. 

 

15. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások 
számának változása Újfehértón a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

 

Az elmúlt évek adatait bemutató idősorok azt mutatják, hogy – a kedvező változások ellenére 
– Újfehértó közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága országos és megyei 
összehasonlításban kedvezőtlen:  

 az egy km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatorna-hálózat hossza 589 m 
szemben a megyei 601 méteres és az országos 675 méteres értékkel (elsődleges 
közműolló), 

 a vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége pedig 
53%, míg ugyanez az érték országosan 19,4%, megyei szinten 33,4% (másodlagos 
közműolló). 

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 1200 m3/nap. A csatornahálózaton 
összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba kerülnek. A 
tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb 
mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, 
fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A 
szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb 
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az 
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás 
mértékétől függően képesek tolerálni. 

 

1.13.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

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. 
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pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

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 
településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  

 

32. táblázat: A városban megvalósult közműfejlesztések: 

Projekt címe 
Pályázat 

azonosítószáma 
Támogatási 
összeg (eFt) 

Teljes költség-
vetés (eFt) 

Megvalósítás 
ideje 

Újfehértó, Széchenyi út 
szélesítése és teljes 
felújítása csapadékvíz 
elvezetési rendszer és járda 
építésével 

ÉAOP-3.1.2-
2007-0067 

371789 413099 
2008.12.19-
2011.05.24. 

Gyalog- és kerékpárút 
építése, és csapadékvíz 
csatorna hálózat kiépítése a 
4912. sz. önkormányzati út 
mellett 

ÉAOP-3.1.3-
2007-0025 

141831 164168 2009-2010 

Ésszerű vízgazdálkodás a 
vízkárok ellen Újfehértón - I. 
ütem 

ÉAOP-5.1.2/D-2-
09-2009-0022 

255428 255428 2010.06.16 

Újfehértó-Bököny Viziközmű 
fejlesztési projekt1 

KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0044 

3430773 3617650 
2013.06-
2015.03. 

 

1.13.2 Energia 

1.13.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás  

A településen a villamos energiát az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt szolgáltatja, a gázt a 
Tigáz Zrt. A hulladékszállítást és kezelést az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. látja el. 

33. táblázat: A településen jelenlévő szolgáltatók 

  Üzemeltető cég neve Elérhetőség/honlapcím 

Villamos energia 
E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 
MVM Partner Zrt. 

4024 Debrecen, Kossuth u. 41. 
1031 Budapest, Szentendrei u. 207-209. 

Gáz Tigáz Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

Hulladékszállítás és  
-kezelés 

Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 

Forrás: www.ujfeherto.hu 

                                                

1 Újfehértó Bököny településsel közösen vett részt a Nemzeti Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási 

Programban. A beruházás összesen 3 617 650 470 forintból valósult meg, melyből Újfehértó 1,7 Mrd forint 
összegben részesült. A 2015-ben sikeresen lezárult projekt során, együttesen 2 286 db háztartást érintve, 32 610 
fm gerincvezeték és 17 000 fm bekötővezeték került lefektetésre. 

http://www.ujfeherto.hu/
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Az alábbi ábrán látható, hogy az utóbbi években folyamatosan csökkent a vezetékes gáz 
szolgáltatás mértéke. A felhasznált hőmennyiség csökkenésének oka részben az, hogy a 
lakosság más energiahordozókkal is kiegészíti fűtését, valamint a lakások szigetelésének 
javulása jobb hatásfokot biztosít a fűtési rendszerben. 

 

16. ábra: A településen szolgáltatott gáz mennyisége 

 

Forrás: KSH 

 

A háztartások részére szolgáltatott áram mennyisége ingadozó, a vállalkozások esetében 
viszont inkább növekvő tendencia rajzolódik ki, ami közvetett módon utal a helyi gazdasági 
szektor megerősödésére. 

 

1.13.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Újfehértó potenciálja a megújuló energiaforrások szempontjából kedvezőnek mondható. 
Ezen belül kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági eredetű biomassza 
energetikai célú hasznosítására, vagy akár energetikai célú ültetvények betelepítésére. 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. A napenergia 
potenciál is kedvező, mind a középületek, mind a magántulajdonú ingatlanok részére további 
fotovoltaikus rendszerek telepítésére is van adottság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
földrajzi felépítése és vízföldtani adottságai alapján geotermikus energia feltárása és 
hasznosítása kifejezetten kedvező.  

Az energetikai célú fejlesztések esetén nemcsak az alternatív energiaforrások alkalmazására 
fontos hangsúlyt fektetni, hanem az energiahatékonysági beruházásokra is. 
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34. táblázat: Energetikai fejlesztések 

Projekt címe 
Pályázat 

azonosítószáma 
Támogatási 
összeg (eFt) 

Teljes 
költségvetés 

(eFt) 

Megvalósítás 
ideje 

Újfehértói Vasvári Pál 
Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0151 

11288 13280 
2011.10.21-
2012.01.09. 

Újfehértó Lengyel Laura 
Óvoda Árvácska úti 
Tagintézményére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0152 

5233 6156 
2011.08.01-
2011.11.30 

Újfehértói Lengyel Laura 
Óvoda Napsugár Tagóvoda 
épületére napkollektoros 
rendszer telepítése 

KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0155 

4769 5610 
2011.08.01-
2011.11.30 

Újfehértói Mályváskerti 
Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer 
telepítése 

KEOP-4.2.0/L/11-
2011-0156 

5697 6702 
2011.10.21-
2012.01.09. 

Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása Újfehértó város 
intézményein 

KEOP-4.10.0/N-
14-2014-0121 

36379 42120 2010.10.31 

 

1.14 Környezetvédelem  

1.14.1 Talaj 

A jellegzetes dél-nyírségi adottságot a magasabban fekvő dombvonulatok közötti mélyebb 
vizenyős völgyek jelentik. Egyes területekre jellemző a könnyen mozgó homokbuckás 
vonulat. A jelentős nagyságú szántó területe átlagos aranykorona értéke 9. 

Újfehértó területén a leggyakoribb talajtípus a kovárványos barna erdőtalaj, amelyet 
elsősorban szántóként hasznosítanak. A település környékén futóhomok talajok szintén 
mezőgazdasági, ritkábban erdőgazdálkodási célra használják. A tájtermelés színvonalának 
növelését a Wetsik Vilmos által létrehozott és működtetett Nyíregyházi Kísérleti Állomás 
szolgálta, ahol a zöldtrágyázás módszerét, a csillagfürt zöldtrágyaként való alkalmazását és 
a vetésforgós trágyázást dolgozták ki. Újfehértón található egy kertészeti kísérleti telep, 
amelynek főbb tevékenységei közt szerepel a termesztés-technikai kísérletek, 
termőtájkutatás, tájfajták felkutatása és gyümölcsfák törzskönyvezése, nemesítés, élettani 
vizsgálatok.  
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11.  térkép: Magyarország genetikai talajtípusai 

 
Forrás: http://agrobio.hu/hu/talajtani-terkepek/magyarorszag-genetikai-talajterkepe/ 

 

1.14.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

Újfehértó a Tisza folyó bal parti vízgyűjtőjében terül el. A Nyugat-Nyírségi Pannóniai hátság 
hidrogeológiai tájegységhez tartozó terület délről észak felé lejt (Bf. 130-110 méter között), a 
belvízcsatornák is ennek megfelelően szabdalják meghatározva a belterületi határt és a 
beépítéseket.  
 

12. térkép: Újfehértó és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 
Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m) 

http://agrobio.hu/hu/talajtani-terkepek/magyarorszag-genetikai-talajterkepe/
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A környék élővízfolyása a Téglási (VIII/7.) folyás, valamint a Vörös-réti-csatorna. A talajvíz 
átlagos mélysége 3-5 m közötti, azonban egyes területeken nagymérvű ingadozások 
lehetnek az időjárás függvényében. 

Korábban nagy összefüggő vízfelületek voltak, mint például a Nagy (Szikes)-Sóstó (Fehértó), 
mint a település névadója, a Farkasnyár, a Kisrét, a volt Kenderáztató, a Mester-tó, (a 
belvárosi Szent István és Petőfi utcák közötti nádas területe) és a Vadas-tó területe (csak 
foltokban volt vízfelület rajta). 

Újfehértón időszakos tavak, vízállásos területek elsősorban a hó elolvadása és a rövid idő 
alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék után figyelhetők meg. Ezek a környezetüknél 
mélyebben fekvő területeken alakulnak ki. Élettartamuk a felhalmozódott vízmennyiségétől, 
a mélyedés rétegeinek vízáteresztő képességétől valamint a párolgást meghatározó 
hőmérséklettől függ. 

Földrajzi elhelyezkedése és kiterjedése miatt külön ki kell emelni a 4. számú főút és a 
település közötti összefüggő rétet, a Sóstó területét, amely mint ritka vizes élőhelyként “ex 
lege” védelem alatt áll. Ez a korábban nagyméretű szikes tó a település névadója. 

Újfehértó település a 2-3 jelű Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik, a Nyírség-
Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő sekélyporózus és porózus felszín alatti víztestek területén 
található. A település DNY-i része érinti a Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli 
Kirendeltségéhez tartozó 2-14 Hortobágy-Berettyó Tervezési Alegységet, valamint a Nyírség 
Déli rész, Hajdúság sekélyporózus és porózus felszín alatti víztesteket, azonban a tervezés 
során a 2-3 jelű Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez lett rendelve. 

A város közigazgatási területe a 07.01 számú Érpataki- és Simai főfolyások völgye, 
belvízvédelmi szakasz területére esik, melynek belvíz-veszélyeztetettségéhez az alábbi 
értékek tartoznak: 

 Pálfai-index: mérsékelten belvízveszélyes (2-es veszélyeztetettségi kategória), 

 Évi átlagos belvizes napok száma2: 19 nap/év (az elmúlt 10 évre viszonyítva), 

 Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 6 elrendelt készültség/10 év (I. és II. fok). 

A belvízvédelmi szakasz területén a társulat kezelésébe tartozó üzemközi csatornák összes 
hossza mintegy 588 km. 

A belvízvédelmi csatornák és kezelőjük jelenlegi tulajdonviszonyait az alábbi táblázat 
mutatja: 

 

35. táblázat Belvízvédelmi csatornák összefoglalója 

Csatorna Neve Csatorna kezelője 

Simai-főfolyás Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Tőkés-féle szivárgó Önkormányzati 

VIII/4. számú mellékág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/6. számú mellékág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/6. számú mellékág I. számú kiágazása Önkormányzati 

Téglási (VIII/7. számú) mellékág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/7-1. számú oldalág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Vörösréti szivárgó Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

                                                

2 Az adatok a 07.01. sz. belvízvédelmi szakaszra vonatkoznak a 2006-2015 közötti időszakban. 
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Hadházi (VIII/7-2. számú) oldalág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Szilasi szivárgó Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Ereszvényi szivárgó Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/7-3. számú oldalág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/8. számú mellékág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/8-1. számú oldalág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

VIII/8-1-1. számú oldalág Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Nagypázmányi szivárgó Önkormányzati 

Romasovszki szivárgó Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Forrás: Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatás 

 

A település vízellátása a Geszteréd Regionális Vízműről történik. A Vízmű vízbázisa az 
üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetben lévő vízbázisok közé tartozik. A 123/1997. 
(VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló létesítmények védelméről intézkedik. Geszteréd Regionális Vízmű vízbázisának 
védőterülete méretezett, a biztonságba helyezés 2004-ben megtörtént. A vízmű 
vízbázisának mértezett hidrogeológiai védőövezete „B” zónája nem érinti Újfehértó városát.  
A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, valamint a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet által 
módosított 27/2004. (XII:25.) KvVM rendelet alapján Újfehértó város a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területek közé tartozik.  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/8 számú melléklete 
alapján Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület térségi övezet Újfehértó város 
közigazgatási területét nem érinti. 

 

1.14.3 Levegőtisztaság és védelme 

A város levegőminősége túlnyomórészt megfelelő, számottevő légszennyezést főként a 4. 
számú úton, illetve esetenként a 3504. jelű úton áthaladó gépjárműforgalom okoz, ami zaj- 
és rezgésvédelmi szempontból is kedvezőtlen. A szálló por mennyisége közlekedési 
csúcsokban meghaladhatja a határértéket.3 A belterületi vállalkozási tevékenységből eredő 
szennyezés további problémát okozhat a lakóterületeken. Az ipari tevékenység 
átrendeződésével (külső területekre kerülnek) az ipari emissziók zavaró hatása csökkent. Az 
elmúlt években felmerülő probléma a lakossági fűtésből származó emisszió, ami tartós téli 
hideg és szélcsendes időjárás esetén szmog kialakulásához vezethet. 

Újfehértó hoz a legközelebbi levegőszennyezettséggel veszélyeztetett település 
Nyíregyháza, ahol a téli és a nyári időszakban is előfordulhat a normálistól magasabb érték, 
melynek legfőbb forrása az ipari létesítmények és a közlekedés. Ennek kockázata a várost 
és közvetlen agglomerációját érinti, amelynek Újfehértó is része, így kedvezőtlen időjárási 
viszonyok közt veszélyeztetett a terület. 

  

                                                

3 Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, mivel az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a 
településen, illetve annak környezetében manuális vagy automata mintavevő helye nincs. 
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1.14.4 Zaj- és rezgésterhelés 

A közlekedési eredetű zajforrások a következők: 

 A 4-es út belterületi szakaszán nagy átmenő forgalom okozta zajt részben mérsékeli 
a 4-es számú főút és a Szent István út kereszteződésében kialakított körforgalom 
okozta sebességcsökkenés. 

 A vasútvonal zónájában tapasztalható a lakosságot zavaró zajterhelés.  

Ipari eredetű zajforrások is mérhetők a településen. Az osztrák tulajdonban lévő Frühwald 
üzemében építőanyag gyártása zajlik, melyek a mélyépítéstől a magas építésig minden 
területen alkalmazható. 

 

1.14.5 Sugárzás védelem 

Újfehértó Paks és Mochovce atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások 
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. Az ÉÓZ az a terület, amelyen belül egyes 
esetekben szükségessé válhat a lakosság élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a 
mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar ellenőrzése, tevékenységük 
szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása. 

 

1.14.6 Hulladékkezelés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb hulladékgazdálkodási beruházása az ISPA 
KA projekt, amely az elmúlt évek (2002-től) hulladékgazdálkodási célú fejlesztéseit foglalja 
magában, ennek leglényegesebb eleme a három hulladékkezelő központ megépülése: 
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda településeken. Újfehértó hulladékszállítása a 
Nyíregyházi hulladék központba történik. A 2011-ben vette kezdetét a bezárt hulladéklerakók 
rekultivációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén – ez a folyamat érintette Újfehértót 
is. A hulladékkezelési feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
Gazdálkodási Társulás látja el. 

Újfehértó hulladékkezelése kiterjed a lakossági szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására. A 
szolgáltatások közt szerepel még a vegyes hulladék ártalmatlanítása, szelektív 
hulladékgyűjtés (papír, műanyag, fém hulladék gyűjtése havi rendszerességgel), valamint a 
lomtalanítás, melyre évente egyszer az őszi hónapokban kerül sor. Egy kormányrendelet 
tervezete szerint Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zrt. tervezett 
beruházását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé kívánják nyilvánítani. 
A hulladék-feldolgozó erőmű évi 100 000 tonna települési hulladék 90%-át dolgozza majd fel 
a legkorszerűbb technikák segítségével 

 

1.14.7 Vizuális környezetterhelés 

Újfehértó vizuális környezetterhelését alapvetően az antropogén hatások okozzák. A 
hagyományos épített környezeten felül az ipari létesítmények is terhelik a település 
megjelenését. A város északi részén, a 4. számú főút mellett helyezkedik el az ipari területet. 
A területen megvalósítandó fejlesztés érintik az üzleti infrastruktúra kiépítését, amelyhez 
elsődlegesen az ipari terület közművesítése (víz-, szennyvíz- villamosenergia-hálózat), 
valamint az úthálózat kiépítése szükséges. A környezetterhelést fokozza a várost érintő 4-es 
számú főútvonal és a vasúti hálózat. A városba bevezető mellékutak mentén/peremterületein 
képződő illegális hulladéklerakások felszámolását az önkormányzat folyamatosan végzi. 
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1.14.8 Árvízvédelem 

Újfehértó az Érpataki VIII. számú főcsatorna közvetlen szomszédságában terül el. A Felső-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található. A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 
együttes rendelet alapján a település nem tartozik árvíz veszélyeztetettségi települések közé. 

  

1.14.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak: 

 A településen áthaladó jelentős közúti forgalom potenciális levegőszennyező forrás, 
amelyet a településen található ipari létesítmények is tovább veszélyeztetnek.  

 A zajterhelés is jelentős a közúti és vasúti forgalom miatt, továbbá a rekreációs és az 
üzemi tevékenységek is tovább erősítik. 

 A település természeti értékeinek (védett értékek, talaj, vízkészlet) fenntarthatósága 
meghatározó a város fejlődése, jövőben betöltött szerepe szempontjából.  

 A szennyvízcsatornahálózat kiépítettsége alacsony, ami miatt a felszín alatti 
vízkészletek minősége veszélyeztetett. 

 

1.15 Katasztrófavédelem 

A város a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Katasztrófavédelmi Igazgatóság településeinek 
katasztrófavédelmi osztályba sorolása, alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 

Újfehértó területén alábányászott, vagy a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból 
adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes területek, barlangok és pincék nincsenek. A 
település nincs kitéve közvetlen árvízveszélynek. Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi 
térképe szerint Újfehértó területe a közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik.4 A város 
a 46. számú Nyíri belvízrendszer része. Rendkívüli időjárási helyzetekre (aszály, heves 
esőzés, szmog stb.) országos, térségi és helyi szinten is felkészültek az érintett szervezetek, 
ettől függetlenül figyelembe kell venni a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák 
sérülékenységét.  

 

1.16 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Újfehértón egy érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati terület, kutatási 
engedéllyel rendelkező terület és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bánya található 
16-05-260-01 kódszámon, Újfehértó I. homok elnevezésű előfordulás. A nyersanyag 
előfordulás ásványvagyonát a 9482/2004. számú határozattal megállapított Újfehértó I. 
homok és agyag védőnevű bányatelek fedi le. A bányatelek bányászati jogával egy egyéni 
vállalkozó rendelkezik. 

 

1.17 Városi klíma 

A városi klíma kialakulása alapvetően a település méretétől, a településszerkezettől, a 
beépítettség mértékétől, a burkolt és a zöldterületek arányától, a belterületi zöldfelületek 
minőségétől, a légszennyező és hőtermelő tevékenységek (pl. ipari területek) 

                                                

4 Forrás: BELVÍZ -INFO Projekt (GOP–1.1.1–2008) 
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elhelyezkedésétől, valamint a közlekedési által okozott környezetterheléstől függ. A sajátos 
városi klíma alapvetően hőtöbblettel, megváltozott lefolyási és légáramlási viszonyokkal, 
valamint levegőminőségi problémákkal jellemezhető – mindezek a klímaváltozás várható 
hatásait tekintve fokozottabban jelentkezhetnek. Ennek megfelelően szükségszerű, hogy a 
településszerkezeti, a szabályozási és beépítési tervekben, a zöldterületi rendszer 
tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus 
szempontok. 

Újfehértón – a város mérete miatt – ezek a jelenségek csak korlátozottan és időszakosan 
(például a nyári hőhullámok idején) jelentkeznek, ettől függetlenül a településszerkezeti, a 
szabályozási és beépítési tervekben, valamint a zöldfelületi, a közút- és közműtervezés 
keretében ezek a problémák megfelelő eszközökkel megelőzhetők, illetve kezelhetők. A 
város környezete a klímaváltozás hatására – a közepes belvízi veszélyeztetettség miatt – az 
átlagosnál érzékenyebb. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Újfehértó népességfejlődése az 
utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A KSH adatbázisa alapján 2000-ben a település 
népessége 13.644 fő volt, ezzel szemben 2013-ban már csak 12.846 fő, amely 5,9%-os 
csökkenést jelent. Ennek ütemét elsősorban a fiatal, képzettebb munkavállaló korú réteg 
elvándorlása diktálja. A településen magas az alacsony képzettségűek aránya, 2011-ben az 
aktív korú lakosság 25,1% rendelkezett legfeljebb általános iskolai végzettséggel. Ezzel 
kapcsolatban áll, hogy magas (47,9%) a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül. A város roma származású népesség száma 
és aránya rendkívül alacsony az országos és térségi átlaghoz képest. 

Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

Újfehértó nem rendelkezik komoly, nagy tömegeket vonzó rendezvénnyel, a meglévő 
rendezvénykínálata – néhány kivételtől eltekintve – helyi, térségi hatókörű. Éves szinten 
körülbelül 30 db rendezvényt szervez a város vezetése. A legjelentősebb helyi 
közösségépítő színtér a Thermárium Városi Uszoda és Tornacsarnok, amely minden 
korosztály számára nyújt sportolási, kikapcsolódási és egészség megőrzési lehetőségeket. 
A várost közösségi életét befolyásoló civil szervezetek működését az önkormányzat is 
támogatja, ezen felül Roma Nemzetiségi Önkormányzat is működik Újfehértón. A helyi 
kultúra és hagyományok őrzésében nagy szerepe van a Zajti Ferenc Helytörténeti 
Gyűjtemény Művelődési Központ és Könyvtárnak.  

Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

Újfehértó intézményrendszere saját alapvető szükségleteit képes kielégíteni, továbbá a 
szomszédos településekre is kiterjednek ezen funkciói. Azonban járási szintű 
intézményrendszerrel nem bír, így nagyobb térségi, megyei szintű vonzáskörzetről 
ténylegesen nem beszélhetünk. Oktatási intézményei között alap- és középfokú képzés is 
jelen van, amely térségi, sőt térségen túlnyúló szerepkörrel is rendelkezik. Alapvető 
egészségügyi és néhány esetben emelt szociális ellátás is biztosított a település és a 
környező települések lakosai számára. 

Gazdasági szerkezet és dinamika 

A település gazdaságát a népességszámhoz mérten arányos vállalkozói aktivitás jellemzi. A 
gazdasági szereplőnek a szomszédos településekre van érdemi hatása. A vállalkozások 
nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásában van némi eltérés a megyei és az országos 
értékekhez képest: a szolgáltatások jelentősége lényegesen kisebb, míg az ipar és a 
mezőgazdaság nagyobb szerepet tölt be. A vállalkozói szféra legfőbb jellemzője a kis méret, 
az elaprózottság: a vállalkozások döntő többsége egyszemélyes vagy mikrovállalkozás. 250 
fő foglalkoztatottat meghaladó vállalkozások nem működnek Újfehértón. A foglalkoztatottak 
nemzetgazdasági ágankénti megoszlása megfelel a vállalkozások nemzetgazdasági 
megoszlásának, azaz az Újfehértón a primer és szekunder szektorban dolgozók aránya 
meghaladja a megyei és az országos értékeket is. A mezőgazdaság felülreprezentált 
szerepét jellemzi, hogy a város (14%) az országos arány (5%) közel 3-szorosát mutatja. 
Hátrányként jelentkezik a termelési szerkezet, a magas hozzáadott értékű szektorok hiánya, 
az alacsony képzettség, valamint a beszállítói kapacitások hiánya. 
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Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

Újfehértó Város Önkormányzatának költségvetése, adópolitikája és vagyongazdálkodása 
kiegyensúlyozott, ezáltal biztosított a települési funkciók ellátása. Az elmúlt években az 
önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztások változása kihatott a település 
pénzügyi helyzetére is, mivel az átengedett központi adók egy jelentős része immár nem 
marad a városnál. Nagy tehertől szabadult meg az önkormányzat az állami 
adósságátvállalással, hiszen megszűntek a hosszú lejáratú hiteltartozásai. Az önkormányzat 
településfejlesztési tevékenységének ellátásáért a Képviselő-testület, valamint az alá rendelt 
Bizottságok a felelősek. Az önkormányzat gazdasági egyensúly megteremtésében jelentős 
lépéseket tesz, együttműködik a helyi gazdasági szereplőkkel. 

Táji és természeti adottságok 

A város környezetére a táj mezőgazdasági hasznosítása jellemző a barna erdőtalajon. A 
termőföld minősége az országos átlag alatti. A mezőgazdaság termelékenységét egyes 
években a belvíz, más esetekben az aszály rontja. A talajvíz 3-5 m mélységű, de bizonyos 
területeken az időjárás függvényében nagymérvű ingadozás figyelhető meg. Az erdősültség 
csekély mértékű és csak foltokban, többnyire szántóterületek közötti; összefüggő terület csak 
a déli, téglási területeken és a település északi részén található, jellemzően akácosok. 
Összefüggő természetes vagy mesterséges vízfelület nincs, a Vadas-tó nagy része is 
száraznak bizonyult a vizsgálati időszakban.  

Zöldfelületek 

A városközpont területének nagy része településközponti vegyes terület-felhasználási 
kategóriába tartozik, mely kiegészül központi vegyes területtel és zöldterülettel, valamint 
kisvárosias lakóterület veszi körül. Az elmúlt évek funkcióbővítő városrehabilitációja során 
létesültek a központ új zöldfelületei, amelyek gondozott zöldterületet alkotnak. A belváros 
közterekkel való ellátottsága kedvező, azonban azok állapota, jellege, kiépítettsége, 
zöldfelülete és ezzel együtt használata jelentős eltéréséket mutat. A település szabadtéri 
rekreációs létesítményekkel nem rendelkezik. 

Épített környezet 

A város néhány értékes műemlékkel rendelkezik, melyek közül a Református templom és 
környezete országos műemléki védelem alatt áll. Helyi védelem óvja a Római katolikus és a 
Görög katolikus templomot is, melyeket szintén országos védelemre javasolt az 
önkormányzat vezetősége. Újfehértó épített környezetének további meghatározó eleme a 
Polgármesteri hivatal, a volt Kaszinó épülete és az I. és II. Világháborús emlékművek. 
Újfehértón 2000 után főként a központi lakástámogatási rendszernek köszönhetően nőtt az 
épített lakások száma, mely 2006-ban érte el csúcspontját. Azóta a pénzügyi-gazdasági 
válság miatt újra csökkenő tendencia érvényesül. Az új építéssel szemben a megszűnő 
lakások száma jellemzően kisebb volt. Ennek eredményeként 2013-ban a lakásállomány 
4814 db volt. 

Közlekedési hálózat és minősége 

Újfehértó elérhetősége összességében kedvezőnek mondható a 4. sz. főút, az M3 autópálya 
és a vasút miatt, ezenkívül térségi szintű közlekedési csomópontnak is számít – az utak 
településszerkezeti szempontból is meghatározóak. A települést érintő főbb közlekedési utak 
elavult műszaki infrastrukturális állapotban vannak (többségük állami tulajdon). Az 
önkormányzat hatásköre kimerül a fenntartó irányába jelzett problémákkal. Az utóbbi időben 
néhány problémás útszakasz rekonstrukciója megvalósult. Ilyen fejlesztés volt az „Újfehértó, 
Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda 
építésével” elnevezésű projekt, melynek keretében a település egyik főbb közlekedési 
csomópontja került megújításra. Rendkívül magas a burkolatlan önkormányzati utak és a 
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kiépítetlen járdák aránya. Az összesen több mint 7 km hosszúságban kiépített kerékpárút az 
összes városrészben található. 

Közművek és elektronikus hírközlés 

Újfehértó közművesítettsége az elmúlt években sokat javult, de főképpen a szennyvíz 
esetében még jelentősek az elmaradások. A város lakásállományának szinte egésze rá van 
kötve a villamos energia hálózatra és a vezetékes vízhálózatra egyaránt. A vezetékes 
gázfogyasztás használata is döntő többségben elterjedt, azonban sok háztartásban 
alternatív megoldásokat hasznosítanak ezen energiaforrás kiváltására. Heti 
rendszerességgel hulladékszállítás, havi rendszerességgel szelektív hulladékgyűjtés valósul 
meg. Az őszi időszakban pedig lomtalanításra is lehetősége nyílik a lakosságnak. Újfehértón 
szélessávú internet-hálózati kábeltelevíziós szolgáltatás is működik több szolgáltató által. 

Környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság 

Újfehértó környezeti terhelését leginkább a légszennyezés jelenti, amelynek elsődleges 
forrása a közlekedés. Jelentős főútvonalak haladnak át a településen és ezzel magas a 
tranzitforgalom is. A város területén található ipari létesítmények és vasút zajterhelése is 
problémát okoz. Az önkormányzat energiahatékonysági szempontból az utóbbi években 
komoly lépéseket tett a fenntartható városfejlesztés érdekében. Számos közintézményben 
korszerű napkollektoros beruházás valósult meg. Ezen felül potenciállal bír még a 
mezőgazdaságból eredő biomassza, valamint a geotermikus energia. 

 

- negatív hatás 

+ pozitív hatás 

1 jel: gyenge kapcsolat 

2 jel: erős kapcsolat 

3 jel: nagyon erős kapcsolat 

0 semleges 
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35. táblázat: Összefüggések a helyzetelemzés során vizsgált területek között 

  Vizsgált tényezők ("hatott")  

H
a
tó

 t
é

n
y
e
z
ő
k
  

  demográfia 
települési 
közösség 

intézmény-
rendszer, város-

üzemeltetés 
gazdaság 

vagyoni 
helyzet és 

gazdálkodás 

táji és 
természeti 
adottságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

közlekedés 

közművek, 
elektroni-

kus 
hírközlés 

környezet-
védelem 

demográfia   - - -  - -  - 0  0 0 0  +  0  

települési közösség   +   + + +  0 +  0  + +  0  0 +  

intézményrendszer, 
városüzemeltetés  

 +  0    + +  + +  0  ++  +  0  +++  +  

gazdaság  - - -  +    - +  0  0  -  0 +  

vagyoni helyzet és 
gazdálkodás 

- + + + + + + +  0 + + + + + 0 

táji és természeti 
adottságok 

 + 0  0  0  0   + + +  + + + 0 0  + + +  

zöldfelületek +  +  0  0  0  + + +   + + + +  0  + + +  

épített környezet  + +  + +  0 0  + + + + +   0  +  + +  

közlekedés   - - 0  -  - -  0 0  -  0    0  +  

közművek, 
elektronikus 
hírközlés 

+  +  + + + + + +  + 0  0 +  0    + +  

környezetvédelem +  +  + +  + +  + + + + + +  + +  + +  - - +    
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Társadalom: A népességi adatokat vizsgálva elmondható, hogy a város lakosságának száma 
az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott, de a társadalmi elöregedés még kevésbé 
jellemző. Jelentős problémát okozhat a fokozódó elvándorlás, amelynek középpontjában a 
fiatalabb, képzettebb munkaerő áll. A településen viszonylag magas az alacsony végzetséggel 
rendelkezők aránya, azonban a kedvezően alakuló iskolázottsági adatok bizakodásra 
adhatnak okot. Az eltartott népesség száma növekszik a településen, emellett pedig az 
alacsony jövedelemszinttel rendelkezők száma is magas – ezek a tényezők növelhetik a 
nyomást a város szociális ellátó rendszerén. Az roma népesség a térség és az ország más 
területeihez képest alulreprezentált.  

Települési kohézió: A városban nem tartanak regionális szinten is jelentős rendezvényeket. 
Az események elsősorban a helyi, illetve a környéken lakó népességet tudják megmozgatni. 
Jelentős közösségformáló ereje van a Thermárium Városi Uszodának és Tornacsarnoknak, 
amelyet tovább erősít a 2015-2020-as időszakra elfogadott települési sportkoncepció. A 
városban 58 bejegyzett civil szervezet működik, amelyek szerteágazó tevékenységeket 
végeznek. A helyi értékék megőrzésében és promotálásában jelentős szerepe van a 
Helytörténeti Gyűjteménynek. 

Intézményrendszer: A település intézményrendszere kielégíti a helyi lakosság igényeit, 
emellett pedig bizonyos területek (például oktatási és egészségügyi) növelik a város központi 
funkcióit, amelyek járási szinten – a megyeszékhely közelsége és dominanciája miatt – 
egyelőre nem jelentősek. Óvodai férőhelyek száma kielégítő, lokációjuk a városban 
egyenletes. A képzések struktúrája illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, léteznek duális 
képzések. Az intézmények infrastruktúrája fejlesztése szorul, egyes esetekben 
kapacitásbővítés ajánlott.  

Gazdasági szerkezet: A helyi gazdasági aktivitás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei átlagnak 
felel meg. A mezőgazdasági hagyományok miatt jelentős a primer szektorban dolgozók száma 
és aránya, illetve a bejegyzett vállalkozások jelentős része is ezen a területen tevékenykedik. 
A megyei és országos átlaghoz képest nagy az ipar jelentősége is. A várost mérsékelten erős 
kereskedelmi és szolgáltató szektor jellemzi, amelyek a megfelelően képzett helyi lakosság 
jelentős részét foglalkoztatja. A kis- és középvállalkozások száma a városban alacsony, a 
regisztrált vállalkozások többsége egyszemélyes vagy mikrovállalkozás. A magasabb 
hozzáadott értéket előállító vállalkozások megtelepülését az üzleti infrastruktúra hiánya, a 
lakosság képzettsége, illetve az együttműködések hiánya akadályozza.  

Önkormányzat gazdálkodása: Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. A 
jogszabályi változások miatt a település jelentős adóbevételtől esett el, azonban a központi 
adósságátvállalásnak köszönhetően az önkormányzat működése stabilabbá vált. A 2015-
2019-es időszakra meghirdetett Önkormányzati Gazdasági Programon keresztül a település 
fenntarthatóvá kívánja tenni a város gazdálkodását, illetve a jövőben nagy szerepet kíván 
vállalni a helyi gazdaság fejlesztésében és az együttműködések elősegítésében. 

Táji és természeti adottságok: A település környezetét a jelentős antropogén hatásokkal 
rendelkező, mezőgazdasági művelés alá vont közép-nyírségi kultúrtájak jellemzik. Az 
időszakosan fellépő vízhiány megnehezíti a mezőgazdasági művelést. A termőföld minősége 
elmarad az országos átlagtól, annak ellenére, hogy az agrárszektor helyi szerepéből nem erre 
következtethetnénk. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok miatt az időszakos 



 Újfehértó Város Önkormányzata   MEGAKOM Tanácsadó Iroda 74 

 

belvízzel borított területek arány tovább nőhet. Nincsenek összefüggő erdőterületek, a 
legdominánsabb fafajta az akác.  

Zöldfelületek: A város kedvező adottságokkal rendelkezik, több helyen is létesültek és 
létesülhetnek közparkok és zöldfelületek. A zöldfelületek aránya és minősége azonban 
városrészenként eltérő, több helyen is szükség van mennyiségi és minőségi fejlesztésekre. A 
szabadtéri rekreációs létesítmények létesítésével növelhető lenne a helyi lakosság 
elégedettsége és komfortfokozata.  

Épített környezet: A település belterületei kielégítik a központi funkciókat. A középületek eltérő 
műszaki állapotban vannak, energiahatékonysági fejlesztésre szorulnak. Az épített 
környezetben több védett műemlék is található, amely közül a református templom élvez 
országos védettséget. A helyi védelem alatt álló római katolikus és görög katolikus 
templomoknak is országos védettséget kíván szerezni az önkormányzat. Helyenként 
azonosíthatók kisebb vizuális, területhasználati vagy szerkezeti konfliktusok, problémák az 
épített környezet szempontjából. A lakásállomány döntő többsége az ezredforduló előtt épült 
annak ellenére, hogy főként 2004 után tapasztalható volt egy átmeneti fellendülés a 
lakásépítések terén.  

Közlekedési hálózat: A település közúton és vasúton is jól megközelíthető. Az elmúlt időszak 
útfejlesztései ellenére is sok azonban az infrastrukturális hiányosság és minőségi probléma. 
A város fejlett kerékpár-úthálózattal rendelkezik, viszont a forgalmas csomópontoknál a 
biztonságos gyalogos és kerékpáros átkelés több helyen sem biztosított.  Az önkormányzat 
parkolási koncepciójának megvalósításával mérséklődhetnek a parkolást érintő problémák. 

Közművek és hírközlés: A közműellátottág folyamatosan javul, jelentősebb lemaradás a 
szennyvízcsatornahálózat kiépítettségében és használatában tapasztalható. A gázfogyasztás 
dominanciája csökkenni kezdett, mivel egyre többen használnak más – zömmel inkább 
szennyező – energiaforrásokat. A lakosságnak több szolgáltatónál is lehetősége van 
szélessávú internet, illetve kábeltelevíziós előfizetéseket kötni. 

Környezetvédelem és energiahatékonyság: A közúti és vasúti közlekedés jelentős lég- és 
porszennyezéssel, valamint zaj- és rengésterheléssel jár. Az ezekből eredő problémák 
kezelése egyelőre nem teljes körű. A hulladékelszállítás és -kezelés megyei szintű 
összefogásban történik, az ipari eredetű hulladék aránya alacsony. A város jelentős megújuló 
energia potenciállal bír, azonban a kapacitások hatékonyabb kihasználása még nem valósult 
meg. 

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

A SWOT elemzés a belső tényezők összefoglaló értékelése során azokra az erősségekre és 
gyengeségekre mutat rá, amelyek a város és szűkebb térsége szempontjából fontosak, és 
amelyek esetében a települési önkormányzatnak lehetőségében áll azokra aktívan reagálni. 
Fontos az erősségekben rejlő potenciálok kihasználása, illetve a gyengeségek mérséklése.  

A település és környezetének fejlesztésére ható külső tényezők az önkormányzati működésen 
túlmutatnak, azokat az önkormányzat befolyásolni nem tudja – éppen emiatt a lehetőségek és 
veszélyek (ellentétben az erőségekkel és gyengeségekkel) nem jelenhetnek meg minden 
esetben a helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarészekben. Az önkormányzat szerepe ebben 
az esetben a lehetőségek kihasználásában, illetve a potenciális veszélyek elhárításában, azok 
hatásainak mérséklésében áll. 

A SWOT elemzés összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a 
helyzetfeltárás minden lényeges eleme megjelenjen benne, illetve hogy tartalmazzon annyi 
érdemi információt, ami alapján a célokat megalapozó kiinduló állapot megítélhető. 
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36. táblázat: SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Kedvező korösszetétel 

 Az eltartottak aránya csökkenő tendenciát 
mutat 

 Az általános iskolai, középiskolai és a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 
és aránya jelentősen növekedett 2001 és 
2011 között  

 A primer szektorban foglalkoztatott 
viszonylag magas aránya ellenére nincs 
szezonális munkanélküliség 

 Csökkenő állandó népesség és 
lakónépesség 

 A munkanélküliek száma egyelőre nem 
esett vissza a válság előtt szintre (jelenleg 
csökkenő tendenciát mutat)  

 A foglalkoztatottak többsége az alsóbb 
SZJA értéksávokba esik 

 Az óvodákban a HH-s és a HHH-s 
gyermekek aránya 34,41%-os 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Gazdag, változatos történelmi múlt és 
kulturális adottságok 

 Helytörténeti Gyűjtemény 

 Nagyszámú bejegyzett civil szervezet 

 Települési sportkoncepció a 2015-2020-as 
időszakra 

 A kulturális értékek egyediségük és helyi 
jelentőségük ellenére országosan nem 
számítanak fontosnak (kivétel a 1754-ben 
épült református templom) 

 A város közművelődési és sport 
infrastruktúrája program és 
kapacitásfejlesztésre szorul 

 Az önkormányzati anyagi lehetőségei 
korlátozottak a helyi civil szervezetek 
támogatására 

3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Az önkormányzat hatáskörében lévő 
közszolgáltatások megfelelően működnek 

 Óvodai férőhelyek száma kielégítő, 
elhelyezkedésük a városban egyenletes  

 A képzések struktúrája illeszkedik a helyi 
gazdaság igényeihez, léteznek duális 
képzések 

 Minden orvosi praxis betöltött 

 A szakellátást nyújtó intézmények és 
kórházak a kedvező közlekedési adottságok 
miatt gyorsan megközelíthetők 

 Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása 

 Az óvodák felszereltsége fejlesztésre szorul 

 Az általános iskola nappali oktatásban 
résztvevő tanulók száma csökken 

 A városban jelenleg nincs kollégiumi ellátás 

 Egyes közszolgáltatások kapacitása 
korlátozott 

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 Kedvező földrajzi elhelyezkedés 

 A városban működő vállalkozások 
tevékenysége diverzifikált 

 A vállalkozások hazai tulajdonban vannak 

 Mérsékelten erős kereskedelmi és 
szolgáltató ágazat 

 Továbbképzési-fejlesztési lehetőségek a 
munkavállalók számára 

 A középfokú végzettséggel és szakmával 
rendelkezők száma kedvező kereskedelmi 
és ipari adottságot jelentenek 

 Újfehértó város gazdasági súlyát és 
szerepkörét érintően nem kerül említésre a 
megyei területfejlesztési programban 

 A város alacsony súllyal van jelen a megye 
gazdaságában 

 Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások 
részben hiányosak 

 Alacsony a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya, akik számára a 
megfelelő munkahely helyben viszonylag 
kevés  

 Egyéni és mikrovállalkozások dominanciája 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Az önkormányzat (vagyon)gazdálkodása 
átgondolt 

 Részletes Önkormányzati Gazdasági 
Program a 2015-2019-es ciklusra 

 Az önkormányzat központi, átengedett 
bevételei csökkentek 
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6. Táji és természeti adottságok  

 Közép-nyírségi kultúrtáj, változatos homok 
felhalmozódások 

 Mezőgazdaságra alkalmas területek magas 
aránya  

 Natura 2000 területek jelenléte 

 A termőföld minősége nem éri el az 
országos átlagot 

 A nagy relatív reliefű, szélbarázdás 
felszínek agrárszempontból kedvezőtlen 
adottságúak 

 Nincs jelentős természetes vízfolyás 

 Fajgazdagsága szegényesebb az Alföld 
többi szikesénél 

 A település déli területein gyakoriak a 
belvizek 

7. Zöldfelületek 

 Kedvező adottságok  A zöldfelületek mennyisége és minősége 
nem kielégítő 

 Az út menti fásítás ritka vagy nem megfelelő 

8. Épített környezet (épített örökség is) 

 A település belterületei kielégítik a városi 
funkciókat  

 Országos műemlék jelenléte 

 A helyi, egyedi arculatot biztosító helyi 
épített örökségként védetté nyilvánított 
épületek és területek száma folyamatosan 
bővül 

 A lakásállomány döntő többsége az 
ezredforduló előtt épült 

 A középületek eltérő műszaki állapotban 
vannak, energiahatékonyságok többnyire 
alacsony 

 Vizuális, területhasználati és szerkezeti 
problémák előfordulnak az épített 
környezetben 

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Jó közlekedési adottságok közúton és 
vasúton egyaránt (M3 autópálya, 4. sz. főút, 
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony 
vasútvonal) 

 Kiépített körforgalom a 4. számú főúton, 
biztonságosabbá vált a városközpont és a 
vasútállomás megközelítése 

 Jó helyközi és távolsági autóbuszos 
közlekedési lehetőségek 

 Sűrűn közlekedő vonatok Debrecen és 
Nyíregyháza felé 

 Helyi buszközlekedés megléte 

 Fejlett kerékpárút-hálózat 

 A parkolási koncepció megalapozza a 
potenciális fejlesztéseket 

 A város vonalas infrastrukturális 
kiépítettsége hiányos 

 A belterületi utak egyharmada burkolatlan, a 
burkolt útszakaszok állaga is leromlott 

 20 kilométernyi úthálózat az állam 
tulajdonában van, ennek fejlesztésére az 
önkormányzat befolyása korlátozott 

 Egyes területeken és időszakokban 
parkolóhiány jelentkezik 

 A város forgalmas kereszteződései több 
helyen nincsenek megfelelően kiépítve  

 A környező településekre vezető utak 
állapota többnyire nem megfelelő 

10.Közművek és elektronikus hírközlés  

 Teljes körű vízellátottság 

 Szennyvíztisztító-telep 

 Szélessávú internet és kábeltelevízió 
megléte 

 Hiányosságok a szennyvízhálózat és a 
rácsatlakozások területén 

 A belvíz problémákat okoz, szükség lenne a 
csatornahálózat korszerűsítésére, 
megfelelőbb karbantartására 

11. Környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság  

 A város levegőminősége túlnyomórészt 
megfelelő 

 Korszerű hulladékkezelés 

 Nem jelentős az ipari hulladék mennyisége 

 Nincs jelentős környezetet szennyező 
emissziós pont 

 Jó megújuló energia potenciál (napenergia, 
biomassza, energiafű, geotermikus energia) 

 A kertvárosi részeken a gázfűtés helyett 
több helyen visszaálltak a vegyes tüzelésre, 
ami növekvő környezetterhelést jelent 

 Jelentős az átmenő forgalom, amely 
zsúfoltsággal és környezetszennyezéssel jár 

 Zaj- és rezgésterhelés 4-es számú főút, a 
3502-es számú út és a vasútvonal mentén 
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Lehetőségek Veszélyek 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Helyben foglalkoztatott népesség számának 
és arányának növekedése 

 A gazdaságfejlesztés terén megvalósuló 
beruházások hozzájárulhatnak a 
demográfiai tendenciák javulásához 

 Magasabb képzettséget igénylő 
munkahelyek megjelenése 

 Fokozódó elvándorlás 

 Öregedési index exponenciális növekedése, 
amely az eltartottak számának 
emelkedésével járhat 

 Munkanélküliség ráta emelkedése 

 Leszakadó városrészek, szegregációs 
területek kialakulása 

 Relatív elszegényedés 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Közösségi és társadalmi események 
ösztönzése 

 Civil szervezetek együttműködése, 
működési intenzitásuk növelése 

 Változatos kulturális rendezvények 
fejlesztésével növelhető a települési kohézió 
és a látogatottság 

 Civil részvétel csökkenése a települési 
életben 

 Forráshiány és önrész hiány, amely a civil 
szervezetek ellehetetlenülését hordozhatja 
magában  

3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Új feladatok és funkciók megjelenése, 
betöltése 

 Óvodai férőhelyek kapacitásbővítése 

 A más településről bejáró tanulók számának 
további növelésével mérsékelhető az 
iskolák kihasználtságának csökkenése 

 Szakellátó intézmény létesítésével 
növelhetők a település központi funkciói 

 Szociális és gyermekvédelmi alapellátást és 
szakosított ellátást nyújtó intézmények 
kapacitásának bővítése 

 A feladatelvonások kedvezőtlenül érinthetik 
az intézményrendszert 

 A köznevelési intézmények szükséges 
infrastrukturális fejlesztéseinek elmaradása 

 A szakmai-módszertani megújulás 
elmaradásával a település veszíthet oktatási 
vonzerejéből 

 Az egészségügyben dolgozók elvándorlása 
veszélyeztetheti az egészségügyi ellátás 
biztosítását 

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 KKV szektor megerősödése 

 Helyi termékek jelentőségének növekedése 

 Falusi-jellegű turizmus, rendezvények és 
attrakciók fejlesztése 

 Európai Uniós gazdaságélénkítést célzó 
pályázatok 

 Megújuló energiaforrásokra épülő vállalatok, 
az energiaforrások hasznosítása a 
gazdaságban 

 A gazdasági együttműködések (integrátor 
szervezetek, új típusú szövetkezetek) 
szerepe felértékelődik 

 Globális és magyarországi gazdasági 
folyamatok kedvezőtlen alakulása 

 A klímaváltozás fokozódó hatásai 
csökkenthetik a mezőgazdaság 
hatékonyságát és versenyképességét  

 Nem érkezik elegendő tőke a településre 

 Hasonló városok erősödő konkurenciája 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Városi jogállású települések megerősítése 

 Adómorál és közteherviselés javulása 

 Csökkenő helyi adóbevételek 

 Szociális szolgáltatásokra rászorulók 
számának növekedése többletkiadásokat 
okozhat 

 Részleges ellenérdekek esetleges 
felmerülése a járási központ és a járás többi 
települése között 

6. Táji és természeti adottságok  

 Erdőterületek bővülése  Talajdegradáció 



 Újfehértó Város Önkormányzata   MEGAKOM Tanácsadó Iroda 78 

 

 Vadászati lehetőségek bővülése a 
külterületeken 

 Természeti értékekre épülő turizmus 
térnyerése 

 Helytelen földhasználat 

 Invazív fajok elterjedése 

7. Zöldfelületek 

 A zöldfelületek fejlesztésével növelhető a 
helyi közösségek elégedettsége 

 A szükséges parkosítás, fásítás elmaradása 
ronthatja a település összképét és a városi 
klímát 

8. Épített környezet (épített örökség is) 

 A város arculatához illeszkedő beépítések 
történnek 

 Nő a magánerős építkezések és felújítások 
száma 

 Az épületek állaga a forráshiány miatt 
leromlik, elmaradnak a szükséges 
felújítások 

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 A környezetbarát közlekedési módok egyre 
inkább elterjednek 

 Állami fejlesztések 

 A további közlekedési fejlesztések 
elhúzódása miatt a település elérési és 
közlekedésbiztonsági mutatói nem javulnak 

10.Közművek és elektronikus hírközlés  

 A háztartások közmű-ellátottságának 
további növelésével emelhető a háztartások 
komfortfokozata 

 Európai uniós pályázatok által támogatott 
fejlesztési-korszerűsítési lehetőségek 

 Forráshiány miatt a lakossági 
rácsatlakozások elmaradnak 

11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 A szigetelt lakások számának növekedése 
hozzájárul az energiahatékonysághoz 

 Növekedik az alternatív erőforrásból 
származó energia előállítása iránti igény 

 Környezettudatos, környezetvédő 
gondolkodás elterjedése, népszerűsítése 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 A természeti-környezeti értékek (élővizek, 
növény- és vadállomány) károsodnak az 
ökológiai szemlélet hiányában 

 Környezetterhelő ipari létesítmények 
települnek be a városba 

 Antropogén hatások miatt veszélyben 
lehetnek a talajok és a vizek 

 Elmaradnak a szükséges innovációk, 
fejlesztések 

 Az energiafüggőség fokozódik 
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési 
eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint: 

„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül. 

(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv 
figyelembevételével kerül kidolgozásra. 

(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett 
változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.” 

Az önkormányzat szükség szerint hajtja végre a rendezési terv módosítását annak érdekében, 
hogy megfelelő területek álljanak rendelkezésre a tervezett településfejlesztési beavatkozások 
végrehajtásához (legyen szó akár gazdasági hasznosításról, vagy lakófunkciójú területek 
kijelöléséről).  

A helyzetértékelés alapján azonosíthatók azok a szükséges módosítások, amelyek által 
biztosíthatók a tervezett fejlesztések feltételei. Ezek közül a legnagyobb változást az 
alábbiak jelenthetik: 

 külterületi ingatlanok belterületbe vonása, 

 egyes területek más övezeti, területhasználati kategóriába sorolása, 

 vonalas infrastruktúra tervezett nyomvonalának kijelölése, 

 építési szabályok módosítása az OTÉK figyelembevételével. 

Jelenleg a legnagyobb területi korlátot az önkormányzati tulajdonú, gazdasági hasznosításra 
kiajánlható ingatlanok hiánya jelenti, amelyek külterületi ingatlanok megvásárlását és övezeti 
átminősítését igényli kereskedelmi gazdasági szolgáltató területté (Gksz) vagy egyéb 
iparterületté (Gip), ami szükségessé teheti a településrendezési terv módosítását. Kockázatot 
az jelenthet, ha az átminősítés termőföldet érint – ezzel kapcsolatosan előzetes egyeztetés 
szükséges a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályával. 

Egyéb potenciális konfliktus a területrendezési eszközökkel kapcsolatosan nem mutatható ki, 
az önkormányzat a konkrét beavatkozások előkészítésénél továbbra is mindig meg fogja 
vizsgálni a területrendezési dokumentumok, előírások módosításának szükségességét. 

Az elmúlt években az alábbi változások történtek a településrendezési tervben: 

2010: 

 A korábban tervezett M47 számú gyorsforgalmi út nyomvonalának megszüntetése, 

 Nagysebességű vasútvonallal kapcsolatos területfelhasználás, 

 Az Országos Területrendezési Terv erdőgazdálkodási térség felülvizsgálata, 

 A városközpont közlekedésszerkezetének felülvizsgálata, 

 A vasútvonal nagykállói úti csomópontjának felülvizsgálata, 

 A városközpont kisvárosi és kertvárosi területeinek kijelölésére alkalmas területek 
felülvizsgálata, 

 A piac tervezett bővítésével összhangban a mellette korábban tervezett közpark egy 
részét érintő terület településközpont-vegyes terület-felhasználásba sorolása, 

 A tervezett uszoda és sportcsarnok létesítmények területi kijelölése és környezetének 
fejlesztése, 
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 A Farkasnyári út és a Kutató Intézet közötti, a Tokaji út és a Tábornok u. mentén lévő 
mezőgazdasági területek belterületbe vonása lakóterületi hasznosítás céljából, 

 Mezőgazdasági terület gazdasági területté történő átminősítése, 

 A Vasvári Pál utcai (35-37., ill. 50-52. hrsz-ú) ingatlanokra tervezett óvoda helyett 
lakóterületi felhasználás, 

 Tábornok utcai ingatlanok belterületté minősítése, 

 A Böszörményi út 265. szám alatti, 0432/1- /2. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása. 

2013: 

 növényállománnyal kapcsolatos előírások módosítása, 

 lovasturisztikai terület kijelölése, 

 ökológiai hálózatok és közlekedési területek/közműhálózatok rendezési szintű 
kapcsolatának rendezése, 

 kültéri fényforrások elhelyezésének szabályozása. 

2015 (tervezett): 

 megengedett építménymagasság növelése, 

 külterületté minősítés, 

 telekalakítási előírások bővítése. 
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3.2. Problématérkép és értéktérkép 

A probléma- és értéktérkép grafikusan ábrázolja a helyzetfeltárásban azonosított térben 
megjelenő hiányosságokat és problémákat, illetve kedvező adottságokat, értékeket. 

 

37. táblázat: Újfehértó fő problémái 
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1 
ÁMI Erkel Ferenc 
Tagintézmény 

Elavult épülete felújításra szorul, 
megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése 
energiaszükségletek kielégítése 
céljából 

Kodály Zoltán utca 1. 

2 
Lengyel Laura Óvoda 
Aranykapu 
Tagintézményé 

Elavult épülete felújításra szorul, 
megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése 
energiaszükségletek kielégítése 
céljából 

Rákóczi utca 2. 

3 Polgármesteri Hivatal 

Megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése 
energiaszükségletek kielégítése 
céljából, napelemes rendszerek 
kialakítása 

Szent István utca 10. 

4 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Gyűjtemény, 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Fő tér 3. 

5 
3000 adagos 
főzőkonyha 

Eötvös József utca 25. 

6 
Játékvár Bölcsőde és 
Hancurka Játszóház 

Bartók Béla utca 5. 

7 Orvosi ügyelet épülete 
Az épület rossz műszaki állapota, 
tárgyi eszközök elavultsága, hiánya 

Bartók Béla utca 20. 
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 8 Piaccsarnok hiánya 
Piaccsarnok hiánya, fedett helyszín 
biztosítása 

Béke tér 12. 

15 Hűtőház hiánya 

Újfehértón és környékén megtermelt 
zöldségek és gyümölcsök hűtésére, 
tárolására alkalmas tárolóval nem 
rendelkezik a város. 

4. sz. főút melletti ipari 
területen 

In
fr

a
s
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u
k
tú

ra
 

9 
Csapadékvíz elvezetés 
megoldatlan probléma 

2904/1, 2904/2, 2904/3, 2940, 1971/1, 2119, 2959, 2970, 4473, 
0688/3, 4429/1, 4429/2, 4429/3, 4084, 4412, 4347, 4308, 4269, 
4217, 4085/3, 4278, 4556/2  

10 
Kerékpárutak fizikai összekapcsolódása a városközponton 
keresztül 

 

11 Magyar Állam tulajdonában lévő közutak lehetetlen állapota 
Kossuth u, 
Böszörményi u. 

12 Belterületi utak állapota 
Zúzott kővel és/vagy aszfalttal 
ellátatlan utak 

 

13 
Balkány – Geszteréd – 
Újfehértó - Kálmánháza 
összekötő út hiánya 

Nyíregyházi LEGO gyár 
dolgozóinak megkönnyítené a 
munkába járást 

Hrsz 2487 Tokaji utca (1,12 
km), külterület (4,69 km), Hrsz 
4473 Balkányi utca 
belterületen (2,52 km), 
0688/1/2/3 (1,86 km) 

14 
Kerékpárút építése és 
felújítása a Mária 
Zarándok út mentén 

Újfehértó Kossuth u és külterületi folytatása Hajdúdorog felé a 
megyehatárig, 
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13. térkép: Problématérkép 
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38. táblázat: Újfehértó fő értékei 
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1 ÁMI Erkel Ferenc Tagintézmény Kodály Zoltán utca 1. 

2 ÁMI Vasvári Pál Tagintézmény Kökény utca 22. 

3 
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus 
Óvoda és Általános Iskola  

Széchenyi utca 3. 

4 Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda Debreceni utca 204. 

5 

KOSZISZ Szent István Gimnázium és 
Szakközépiskola  Eötvös József utca 25. 

3000 adagos főzőkonyha 

6 Lengyel Laura Óvoda és Tagintézményei Árvácska utca 2. 

7 Játékvár Bölcsőde és Hancurka Játszóház Bartók Béla utca 5. 

3 
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus 
Bölcsőde 

Széchenyi utca 3. 

8 
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Fő tér 3. 

11 Polgármesteri Hivatal Szent István utca 10. 

12 Református templom Petőfi Sándor utca 41-43 

13 Görög katolikus templom Vasvári Pál utca 18. 

14 Római katolikus templom Debreceni utca 1/a. 

15 Baptista Imaház Eötvös József utca 5. 

16 Zsindelyes Ház Fő tér 15. 

17 
Nonprofit Közösségi Ház (Nozdroviczky Kastély), 
kiállítótér 

Rákóczi utca 2. 

18 Irinyi (Gencsy) Kastély  Eötvös utca  

26 Thermárium Városi Uszoda és Tornacsarnok Vasvári Pál utca 15. 

27 Kerékpáros - és Ökoturisztikai Turistaház Debreceni utca 38. 

29 Kisrét sport és szabadidőközpont Kisrét utca 

19 I. és II. világháborús emlékmű Fő tér 

20 1956-os emlékmű 
Fő tér 15. Zsindelyes Ház 
oldala 

21 1848-as emlékmű Debreceni utca 

22 Trianoni emlékmű Eötvös József utca 25. 

23 Árpád fejedelem díszkút Fő tér 

24 Középkori sóút emlékpark Farkasnyári utca 

G
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9 Újfehértói Fedeles Lovarda Kossuth utca 121 

25 
Újfehértói gyümölcstermesztési Kutató és 
Szaktanácsadó Kht. 

Külterületen Északi 
városrésztől Ny-ra 

K
ö
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y
e
z
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10 Orchideás rét A város déli része 

30 Parti fecske fészkelőhely (jégkorszaki löszfal) Északi városrész 
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14. térkép: Értéktérkép 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Az alábbiakban kerül sor Újfehértó városszerkezetének bemutatására – kijelölve a város főbb 
részeit, amelyek egy része a későbbiek során a városfejlesztés akcióterületeit képezik. 

Az áttekintés mélysége nem éri el a településrendezési tervek részletezettségét és mélységét 
(ez nem is követelmény), de természetesen nagymértékben támaszkodik az érvényben lévő 
településfejlesztési koncepcióra, településrendezési tervre, szabályozási tervre és helyi 
építési szabályzatra. 

Az áttekintésnek egy átfogó statisztikai elemzés is részét képezi, amihez a városrészi 
összehasonlító statisztikákat a KSH bocsátotta rendelkezésre, ezeket egészíti ki az 
önkormányzat adatszolgáltatása. Az egyes mutatók relatív és a többi városrészhez 
viszonyított nagysága ezen adatok alapján tanulmányozható, az elemzés során minden 
városrésznél a városi átlagtól való eltérések vizsgálatára és rövid magyarázatára is sor kerül. 

A városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és településszerkezeti jellemzésénél a cél az 
egyes városrészek belső folyamatainak, inhomogenitásának, különbözőségeinek feltárása. 

39. táblázat: Újfehértó városrészeinek lehatárolása KSH adatok alapján 

Városrész Lehatárolás 

Városközpont 

Katona József u. - belterület határ (Petőfi út) – VIII/. csatorna 1. számú 
oldalágáig – Széchenyi u. – Vasvári Pál u. – Egészségház u. – Bajcsy-Zsilinszky 
u. – Deák Ferenc u. – Budai Nagy Antal u. – Rákóczi köz – Rákóczi Ferenc u. – 
Óvoda köz – Böszörményi út – Debreceni út – Katona József u.  

Északi városrész 
belterület határ – Szent István u. – Vasvári Pál u. – Farkasnyári u. – belterület 
határ  

Nyugati városrész 
Farkasnyári u. – belterület határ – út (hrsz. 3521, 3368) – Táncsics köz – 
Táncsics Mihály u. - Kisrét köz – Dózsa György u. – Budai Nagy Antal u. – Deák 
Ferenc u. – Egészségház u. Tokaji u. – Farkasnyári u.  

Déli városrész - 
Mályváskert 

Táncsics köz – Táncsics Mihály u. - Kisrét köz – Dózsa György u. – Rákóczi köz 
– Rákóczi Ferenc u. – Óvoda köz – Böszörményi út – Debreceni út – Katona 
József u. – belterület határ – út  

A városrészek lehatárolásakor a cél az volt, hogy funkcionálisan és településmorfológiailag 
minél homogénebb területeket lehessen kijelölni annak érdekében, hogy fejlesztési irányaik 
meghatározásakor a lehető legnagyobb mértékben érvényesülhessen a koncentráció elve. 
Mindemellett fontos elkerülni a városszerkezet túlzott elaprózódását is. 

A fenti keretfeltételek, a településrendezési terv, a korábbi elemzések és az előzetes 
egyeztetések alapján, Újfehértón 4 városrész került kijelölésre (4. térkép): Városközpont, 
Északi városrész, Nyugati városrész, Déli városrész – Mályváskert. 

A városrészek lakónépessége 
egyenetlenül oszlik meg, melynek 
hátterében elsősorban a 
lehatárolást meghatározó városi 
morfológia és az ebből fakadó 
méretbeli különbségek állnak. A 
lakosság legnagyobb arányúan az 
Északi városrészben, míg legkisebb 
arányban, a Városközpontban, 
illetve a külterületen él. 

17. ábra: A lakónépesség megoszlása 
városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011 népszámlálás 
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18. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011 népszámlálás 

 

A városrészek korcsoportos megoszlásánál több jellegzetesség is kirajzolódik: 

 a Mályváskertben és a külterületen kimagaslik a fiatalkorúak aránya; 

 az északi városrészben magas az aktív korúak aránya; 

 a Városközpontban kiemelkedik az idősek aránya, azaz elöregedő korstruktúrát mutat. 

 

3.3.1.1. Városközpont bemutatása  

Újfehértó város mintegy 1440 hektár nagyságú belterületéből 83,6 hektár nagyságú 
egybefüggő terület határozható meg városközpontként.  

 

15. térkép: A városközpont elhelyezkedése 
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A történelmi városmag halmaz szerkezetű és az alföldi kisváros tipikus formajegyeit hordozza 
magán, de a jelenlegi városszerkezete korszerűtlen, forgalmas utak haladnak át rajta. A 
belvárosa, gazdasági-társadalmi szempontból meghatározó központi területe. A kijelölt terület 
lakosságszáma önkormányzati adatok alapján 2011-ben 1318 fő, mely a város 13 153 fős 
lakosságának 10 százaléka.  

A városban jelentősebb funkciókkal betöltött alközpontok nem alakultak ki, amit jól jellemez, 
hogy ebben a kisvárosias jellegű városrészben található  

 csaknem az összes humánszolgáltatási funkció (pl. középiskola),  

 valamennyi állami, igazgatási, hatósági és igazságszolgáltatási funkció,  

 a közösségi funkciók 50%-a,  

 a közlekedési, távközlési funkciók 20%-a,  
 
Fontos viszont, hogy a funkciók ellátásához kapcsolódó infrastruktúrák egy része műszakilag 
és építészetileg is elavult, korszerűtlenek, fenntartásuk költséges. Az elmúlt időszakban 
jelentős pozitív változások történtek ebből a szempontból – elsősorban az európai uniós 
forrásoknak köszönhetően, ennek ellenére több közcélú épület energiahatékonysági 
korszerűsítésre, külső és belső felújításra szorul. Egyes épületek nem illeszkednek a belváros 
arculatához pl. rendőrség. Alul- vagy egyáltalán nem hasznosított, jelenleg funkció nélküli 
épületek is megtalálhatóak a városközpontban. A civil szervezetek kapcsolat és közösség 
építő tevékenységei, programjai számára nincs megfelelő létesítmény.  
 

40. táblázat: A Belváros társadalmi-lakhatási mutatói 

Mutató megnevezése Városközpont 

Lakónépesség száma 1318 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,8 

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

14,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 17,3 

Lakásállomány (db) 523 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,8 

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

43,1 

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

9,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 28,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 57,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 8,0 

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

5,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,2 

Forrás: KSH népszámlálás 

 

A népességen belül az időskorúak felülreprezentáltak (22,8%). A képzettségi, a munkaerő-
piaci és a jövedelmi helyzet szempontjából egyaránt kedvezőbb képet mutat a városi átlaghoz 
képest: többek között itt a legmagasabb a foglalkoztatottak (54,2%), valamint a felsőfokú 
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végzettségűek aránya (17,3), emellett a legalacsonyabb a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők (14,8). Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a városi 
átlaghoz képest kedvezőbb (22,3%), az egyszobás lakások aránya mindössze 8,2%. A 
lakásállomány minőségét az elmúlt időszak építkezési hullámai javították. 

A városközpont térszerkezetére – a város többi részével ellentétben – kevert, szabálytalan 
(halmaz) szerkezet jellemző. A városrész központja a Főtér, ahova befutnak a város többi 
részének gyűjtő útjai (Kossuth Lajos utca, Debreceni út, Böszörményi út, Rákóczi Ferenc utca, 
Szent István út, Egészségház utca). 

A városrész központi jellegét támasztja alá, hogy területének nagy része településközponti 
vegyes terület-felhasználási kategóriába tartozik, mely kiegészül központi vegyes területtel és 
zöldterülettel, valamint kisvárosias lakóterület veszi körül. 

A településközpont területén található a város egyetlen országos védelem alatt álló műemléke, 
a Református templom. Emellett helyi védelem óvja többek között a Római katolikus és a 
Görög katolikus templomokat, melyeket országos védelemre javasolnak, illetve a 
Polgármesteri hivatalt, a volt Kaszinó épületét, az I. és II. Világháborús emlékműveket. A 
belváros közterekkel való ellátottsága összességében kedvező, azonban azok állapota, 
jellege, kiépítettsége, zöldfelülete és ezzel együtt használata jelentős eltéréséket mutat. 

A különböző szolgáltatást nyújtó intézmények koncentrációja miatt a városon belüli 
járműforgalom jelentős terhelést jelent ennek a városrésznek. A város vezetése a 
városközpont területének közlekedésszerkezeti korszerűsítését, kerékpárút hálózat teljes 
kiépítését, fejlesztését igyekszik megteremteni, mely a városközpont kímélését szolgálja. 
Ezzel válik lehetővé terhelésmentes sétáló övezet kijelölése, ami a közlekedési helyzet 
javítása mellett környezetbarát érdekeket is szolgál. A parkolást az önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja. 

A belváros általános infrastrukturális helyzete (út- és járdahálózat, csatornázás) alapvetően 
kedvező, de természetesen helyenként előfordulnak felújításra váró szakaszok. A járdák 
állapota nagyon változó, jellemzően váltakozva fordulnak elő a repedezett aszfaltozott és a 
megújított térkövezett szakaszok.  

 

Városrészi SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Funkcionálisan is valós városközpont;  

 Nagy a közintézmények koncentrációja;  

 Középiskola található itt;  

 Kedvező a lakosság képzettségi szintje, 
magas a foglalkoztatottság;  

 Kisvárosias jellegű arculat jellemzi;  

 Számos országos vagy helyi védett épített 
emlék, melyek turisztikai potenciállal is 
bírnak;  

 Kizárólag ingyenes parkolóhelyek találhatók 
a városrészben;  

 A városrész megközelíthetősége és 
infrastrukturális kiépítettsége megfelelő;  

 A gazdasági tevékenységek működéséhez 
és fejlődéséhez szükséges feltételek 
rendelkezésre állása;  

 A szükséges munkaerő a városban és a 
környező településeken adott;  

 
 

 Elöregedő korszerkezet jellemzi;  

 A kiépített kerékpárút hálózat hiányos;  

 Közintézmények egy része rossz műszaki 
infrastrukturális állapotban van, jelentős 
részük nem energiahatékony;  

 Jellemző az alul- vagy nem használt, funkció 
nélküli épületek jelenléte;  

 A belváros úthálózata túlterhelt, az átmenő 
forgalom miatt közlekedési problémák 
jellemzik;  

 A városközpont egyes épületei nem 
illeszkednek a város építészeti karakterébe;  

 A közterek, parkok állapota helyenként 
megújításra szorul;  

 A kiépített vonalas infrastruktúrák (utak, 
járdák) helyenként rossz műszaki állapotúak;  
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Lehetőségek Veszélyek 

 A helyi vállalkozói szféra megerősödésével 
a kereskedelmi és egyéb szolgáltatási 
kínálat bővül;  

 A szabad és az ingázó munkaerő helyi 
lekötése;  

 A foglalkoztatottság növekedésével a 
kereskedelem élénkülése;  

 Az önkormányzati beavatkozások a 
magánerős építkezések és felújítások 
számának növekedését eredményezhetik;  

 Nő a kisvárosi/vidéki turizmus iránti 
kereslet;  

 A fejlesztési források nem lesznek elegendők 
a belvárosi területek teljes rehabilitációjára;  

 A térség városai között élesedik a verseny a 
településközpont fejlesztései tekintetében;  

 A város több irányú fellendülése miatt nő a 
forgalom és zsúfoltság;  

 

  

3.3.1.2. Északi városrész bemutatása  

A városrész egy nagy kiterjedésű, lakó és kereskedelmi-ipari funkciókat is magába foglaló 
terület. A ipari-kereskedelmi jellegét – a terület keleti része – a városban megtalálható 
gazdasági funkciót betöltő egységek kb. 1/3-a adja, melyek főként a 4-es számú főút mentén 
és közvetlen környezetében, valamint a vasútállomásnál helyezkednek el. Itt található a 
kiskereskedelmi egységek mintegy negyede és a vendéglátó ipari egységek fele. A városrész 
középső és nyugati oldalán a lakófunkció dominál. Domináns szerepet kap a város 
közlekedésében is, hiszen itt található a vasútállomás, 6 db távolsági és 4 db helyi autóbusz 
megálló. 

 

16. térkép: Az Északi városrész elhelyezkedése 

 

A közösségi funkción belül a városban egyedülálló a sport és szabadidős lehetőségeket nyújtó 
H2O Bár és Szabadidőcsarnok és a "Thermárium" Városi Tanuszoda és Városi Sportcsarnok 
Északi városrészben való elhelyezkedése. A humán szolgáltatások közül egyedül oktatási-
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nevelési feladatokat ellátó intézmények (Napsugár tagóvoda, Újfehértói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézmény) működnek a városrészben. 

A városrész nagy kiterjedésének köszönhetően a város lakosságának 39,22%-a él itt (2011. 
évi népszámlálás alapján 5072 fő). Társadalmi és szociális jellemzőit vizsgálva a 
Városközponti városrészhez hasonló, néhol kedvezőbb mutatókkal bír:  

 legmagasabb az aktív korúak aránya (66,6%);  

 a városi átlaghoz képest kedvezőbb a fiatalok aránya (17,6%);  

 legalacsonyabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (39,1%);  

 ebben a városrészben a legalacsonyabb a munkanélküliek (14,5%) és a tartós 
munkanélküliek (8,9%) aránya.  
 

41. táblázat: Az Északi városrész társadalmi-lakhatási mutatói 

Mutató megnevezése Északi városrész 

Lakónépesség száma 5072 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 66,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 15,8 

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

21,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 9,1 

Lakásállomány (db) 1857 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10,9 

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

45,5 

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

12,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 51,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,8 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 51,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 8,9 

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

8,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,7 

Forrás: KSH népszámlálás 

 

A városrész nagy része kertvárosias lakóterület terület-felhasználási egységbe tartozik, mely 
kiegészül kereskedelmi-szolgáltató-gazdasági és ipari-gazdasági területtel, valamint falusias 
lakóterülettel és zöldterülettel. 

Jelentős közterekkel, közparkokkal, játszóterekkel a városrész nem rendelkezik. Szerkezetét 
a Szent István út, a Széchenyi út és a 4-es számú főút határozza meg. A főúton kialakult 
jelentős közúti forgalom miatt magas a poros utak aránya és az átlagosnál magasabb a 
zajterhelés. 

A vonalas és közüzemi infrastruktúra (csatornázottság, járdák) kiépítettsége hiányos. Ezzel 
szemben a városrész 3249 m hosszú kiépített kerékpárúttal rendelkezik a vasútállomástól a 
városközpont irányába, valamint ehhez kapcsolódva 2 kerékpártárolóval.   

A városrész lakásállománya 1857 db, a városi érték 38,56%-a. Arányaiban megegyezik a 
lakosság arányával. A területen található a város egyetlen panelépítésű négyemeletes 
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lakótömbje, illetve valamennyi (60 db) önkormányzati bérlakás. A lakások 10,9%-a alacsony 
komfortfokozatú, az egyszobás lakások aránya 6,7%, mely értékek kedvezőbbek a városi 
átlagtól. A városrész óvodájában a HHH gyermekek aránya 19%, az SNI gyermekeké pedig 
3%. Az általános iskolában ezek az arányok: HHH 13%, SNI 4% 

Városrészi SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Jelen van az ipari-kereskedelmi funkció;  

 Az elérhetőség kedvező a közösségi és 
közforgalmi közlekedéssel;  

 Vasútállomás biztonságosan megközelíthető 
kerékpárral;  

 Az aktív korúak aránya magas, alacsony 
munkanélküliség;  

 Alacsony a foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya;  

 Szabadidős és rekreációs létesítmények 
jelenléte;  

 A lakások komfortossága megfelelő;  

 Korszerű 55 lakásos önkormányzati 
társasház;  

 Magas a poros utak aránya;  

 A járdák kiépítettsége hiányos;  

 A csatornázottság kiépítettsége hiányos;  

 Jelentős közúti forgalom és zajterhelés a 4-
es számú főút mentén;  

 Szegregátum található a városrészben;  

 Magas a nem csatornázott utcák száma; 

Lehetőségek Veszélyek 

 A helyi vállalkozói szféra megerősödésével a 
kereskedelmi és egyéb szolgáltatási kínálat 
bővül;  

 Kedvező közlekedési feltételek miatt 
vállalkozások megjelenése;  

 A közúti átmenő forgalom növekedik;  

 A szegregációs folyamatok 
továbbgyűrűznek;  

3.3.1.3. Nyugati városrész bemutatása 

A Nyugati városrész alapvetően és 
meghatározóan lakófunkcióval rendelkezik. 
A városrész lakófunkcióját a legfontosabb 
gazdasági, közlekedési és humán 
szolgáltatási funkciók egészítik ki. A 
városrészben található 1 távolsági és 4 helyi 
autóbusz megálló és a Lengyel Laura Óvoda. 

Újfehértó lakosságának 22,68%-a él a 
városrészben. A városrész társadalmi és 
szociális helyzetét mutatja, hogy valamennyi 
vizsgált mutató esetében az értékek a városi 
átlagnál kedvezőtlenebbek, és több esetben 
nagy eltérés figyelhető: 

 az aktív korúak közel 27,9%-a 
legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik; 

 a városrészek közül itt a 
legalacsonyabb a felsőfokú 
végzettségűek aránya (1,7%); 

 16,2%-a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik és nincs 
rendszeres munkajövedelme; 

17. térkép: A Nyugati városrész 
elhelyezkedése 
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 alacsony a foglalkoztatottak aránya 
(46,1%); 

 magas a tartós munkanélküliek 
aránya (14,8%). 
 

42. táblázat: A Nyugati városrész társadalmi-lakhatási mutatói 

Mutató megnevezése 
Nyugati 

városrész 

Lakónépesség száma 2933 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 19,9 

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

27,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,9 

Lakásállomány (db) 1089 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,6 

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

50,2 

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

16,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,4 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 55,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 60,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 20,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 14,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 13,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,0 

Forrás: KSH 2011 népszámlálás 

 

A városrész szerkezetét és közlekedési gerincét a Hajdúdorog felé vezető Kossuth Lajos utca, 
a Kálmánháza irányába tartó Tokaji utca, a Farkasnyári utca, valamint a Bem apó utca adja. 
Erre a városrészre is jellemző a vonalas (13 utca) és közüzemi infrastruktúra (17 utca) hiányos 
kiépítettsége, mely mind a csatornázottságban, mind a burkolatlan utak számában 
megmutatkozik. A városrészben 2320 méternyi kerékpárút található, amely a Kossuth Lajos 
utcán (Dorogi út) a már külterületen lévő temetőhöz vezet. 

A város 4815 lakásából 1089 található ebben a városrészben (22,61%), mely megegyezik a 
lakosság arányával. A lakások 13,7% alacsony komfort fokozatú, az egyszobás lakások 
aránya 8%, mely meghaladja a városi átlagot. A városrész túlnyomó része kertvárosias 
lakóterület terület-felhasználási egységbe tartozik, melyet északi és déli részén falusias 
lakóterület egészít ki.  

Városrészi SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 A kerékpárút hálózat kiépített;   Kedvezőtlen a társadalmi és szociális 
helyzet;  

 A csatornázottság kiépítettsége hiányos;  

 Az alacsony komfortfokozatú lakások száma 
nagy;  
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 Magas az aszfaltburkolattal nem rendelkező 
utcák száma;  

Lehetőségek Veszélyek 

 Komplex felzárkóztatási programok 
megvalósítása, amellyel kezelhetők a 
képzettségi, foglalkoztatási problémák;  

 Együttműködés generálása a város teljes 
lakossága körében a társadalmi kohézió 
erősítése érdekében;  

 A szegregációs folyamatok folytatódnak;  

 A foglalkoztatási helyzet romlik;  

 

3.3.1.4. Déli városrész - Mályváskert bemutatása 

A Mályváskert városrész a város teljes déli nyúlványát magában foglalja. A nevelési-oktatási 
feladatok megfelelően biztosítottak a városrészben, hiszen itt található az egykori 
Mályváskerti, 2012 őszétől Református Általános Iskola és Óvoda. A városrészben lakók 
sportolási és szabadidős lehetőségeit a Kisrétkör Szabadidő és Sportcentrum biztosítja. A 
mentőállomás is a Mályváskertben található. 

A város lakosságának 26,57%-a él a 
Mályváskertben, akik között a fiatalkorúak 
aránya a városban legmagasabb (19,5%). A 
Nyugati városrészhez hasonlóan a 
Mályváskertben is kedvezőtlen társadalmi és 
szociális helyzet jellemző: 

 alacsony a felsőfokú végzettek, míg 
a legmagasabb (kivéve külterület) a 
legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya; 

 ebből kifolyólag magas azon 
legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya, 
akik nem rendelkeznek rendszeres 
munkajövedelemmel; 

 a háztartások 39,2%-a foglalkoztatott 
nélküli; 

 a városban a legmagasabb az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak 
aránya (55,4%), valamint a 
munkanélküliek aránya (26%). 

18. térkép: A Déli városrész elhelyezkedése 
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43. táblázat: A Déli városrész társadalmi-lakhatási mutatói 

Mutató megnevezése Mályváskert 

Lakónépesség száma 3435 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 15,9 

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

31,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,4 

Lakásállomány (db) 1225 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,7 

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

51,1 

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

19,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 56,9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 59,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 20,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 13,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 14,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,8 

Forrás: KSH 2011 Népszámlálás 

 

Terület-felhasználási kategória szerint a városrész északi része (Toldi és Tüzér utcáig) 
kertvárosias lakóterület foltokban kisvárosias lakóterülettel és különleges intézményi területtel, 
míg a déli és nyugati része falusias lakóterület. 1225 lakás található itt, mely a város 
lakásállományának 25,43%-a. A lakások 14,4%-a alacsony komfortfokozatú, míg 10,8%-uk 
egyszobás lakás, mely érték a legmagasabb a városban. 

A városrész közlekedési tengelyét az É-D irányban futó Debreceni út és a Böszörményi út 
adja, melyek a nevükben is jelzett városok elérhetőségét biztosítják. A Debreceni út jelenti a 
4-es számú főút egykori nyomvonalát. Az elkerülő útnak köszönhetően lényegesen csökkent 
a városrész forgalma, de még így is jelentős a terhelés. A biztonságos kerékpározás 
lehetőségét adja az 1,6 km hosszú kiépített kerékpárút, illetve a hozzá kapcsolódó telepített 
kerékpártároló. A közüzemi és vonalas infrastruktúra kiépítettsége ebben a városrészben a 
leghiányosabb. 

Városrészi SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Magas a fiatalkorúak aránya;  

 A város mentőállomása itt található;  

 Kiépített kerékpárút hálózattal rendelkezik;  

 Kedvezőtlen a társadalmi helyzet;  

 A vonalas és közüzemi infrastruktúra 
kiépítettsége hiányos;  

 A lakásállomány jelentős része alacsony 
komfortfokozatú;  

 A forgalmi terhelés jelentős;  

Lehetőségek Veszélyek 

 Komplex felzárkóztatási programok 
megvalósítására források rendelkezésre 
állása, amellyel kezelhetők a képzettségi, 
foglalkoztatási problémák;  

 Szegregációs folyamatok újbóli 
megjelenése;  

 A foglalkoztatási helyzet romlik;  
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 Együttműködés a város teljes lakossága 
körében a társadalmi kohézió erősítése 
érdekében;  

 

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása, helyzetelemzése  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Újfehértó város 
Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll: 

 szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

 az azonosított területek helyzetelemzése, 

 célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása (az ITS 5. fejezetében). 

3.3.2.1. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 
2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A 2000 
főnél népesebb városok esetében azok a legalább 50 lakossal rendelkező területek 
nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, 
illetve meghaladja a 35%-ot, míg a szegregációval veszélyeztetett területek esetén az érték 
30% és 35% közé esik. Újfehértón egy szegregátum, illetve egy szegregáció által 
veszélyeztetett terület azonosítható a város déli, délnyugati részén: 

1. szegregátum: Csillag u. - Böszörményi út - belterületi határ, 

2. szegregációval veszélyeztetett terület: földút - Böszörményi út - Rigó u. - belterületi határ. 

19. térkép: A szegregációs mutatók alapján kijelölt területek Újfehértón (2011) 

  

Forrás: KSH 



 Újfehértó Város Önkormányzata   MEGAKOM Tanácsadó Iroda 96 

 

20. térkép: A szegregációs mutatók alapján kijelölt területek Újfehértón (2001) 

 
Forrás: KSH 

 

2001-ben még 5 szegregátumot azonosítottak, és a szegregációval veszélyeztetett területek 
is igen kiterjedtek voltak. Ez részben az önkormányzat átgondolt városfejlesztési 
tevékenységének, részben pedig külső társadalmi és gazdasági folyamatoknak tudható be. 
Annak ellenére pozitív a változás, hogy 2001-ben még magasabban húzták meg a 
szegregációs mutató határértékeit,5 tehát 2011-ben már kevésbé rossz mutatókkal is 
szegregátumnak nyilváníthattak egy területet. 

 

3.3.2.2. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése 

Városszerkezeti elhelyezkedés és a közszolgáltatások elérhetősége 

Az egymással szomszédos területek a város déli, délnyugati peremén helyezkednek el, 
periférikus helyzetben, a városközponttól kb. 3 km-re. Ez kedvezőtlen a különböző 
(köz)szolgáltatások elérhetősége szempontjából (a városban igénybe vehető 
közszolgáltatások bemutatását az 1.5 fejezet tartalmazza). Közösségi közlekedéssel a terület 
szintén nem közelíthető meg. A településrendezési terv alapján a falusias terület részben 
mélyfekvésű, belvíz által veszélyeztetett. 

Demográfiai, szociális helyzet és lakáskörülmények  

Az alábbi táblázat tartalmazza az érintett területek legfontosabb demográfiai, munkaerő-piaci 
és lakhatási mutatóit. 

  

                                                

5 Szegregátumnak a legalább 50%-os értékkel rendelkező területeket nevezték, míg a szegregációval 
veszélyeztetett területek értéke 40% és 50% közötti volt. 
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44. táblázat: A Déli városrész társadalmi-lakhatási mutatói 

Mutató megnevezése Újfehértó 1. 2. 

Lakónépesség száma 12931 90 116 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,0 17,8 33,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,4 74,4 57,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 17,5 7,8 8,6 

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

25,1 53,7 56,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

7,8 2,1 0,0 

Lakásállomány (db) 4815 22 33 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,4 18,2 24,2 

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

47,9 65,7 73,1 

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

15,0 35,8 35,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 49,2 34,8 25,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,9 38,5 51,6 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

50,9 87,5 77,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 

58,5 54,4 71,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 17,5 41,5 45,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

11,3 26,8 36,4 

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

11,6 18,2 25,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,3 18,2 9,7 

Forrás: KSH 
 

Az 1. terület helyzetelemzése 

Újfehértó egyetlen szegregátumán összesen 
90 fő él. A korcsoportos megoszlást 
figyelembe véve kiemelkedik a 18-59 év 
közöttiek aránya, amely 10 százalékponttal 
haladja meg a városi átlagot, és nagyjából 
ugyanennyivel alacsonyabb az idősek aránya 
a települési értékhez képest. 

A legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
aránya a városi átlag duplája, felsőfokú 
végzettséggel mindössze egyetlen fő 
rendelkezik. A kedvezőtlen képzettségi 
helyzet visszatükröződik a munkaerő-piaci 
jellemzőkben is:  

 alacsony a foglalkoztatási (34,8%) és magas a munkanélküliségi ráta (41,5%) 
(különösen a tartós munkanélküliek aránya, 26,8%), 

 rendszeres munkajövedelemmel csupán a lakosság 34,3%-a rendelkezik,  

 a lakosság döntően alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik 
(87,5%). 
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A szegregátum területén 22 lakás található, amelyek 18,2%-a alacsony komfortfokozatú, 
illetve ugyanilyen arányt képviselnek az egyszobás lakások is. Ez alapján egy lakóingatlanban 
átlagosan 4,1 fő él, miközben városi szinten ez az érték mindössze 2,7 fő. 

A 2. terület helyzetelemzése 

Az érintett, szegregáció által veszélyeztetett terület 
népessége 116 fő, a városi lakosság 0,9%-a. Minden 
harmadik személy gyermekkorú, azaz a korstruktúra 
kifejezetten fiatalosnak mondható. A legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya több mint duplája 
a városi átlagnak (56,7% a 25,1%-kal szemben), felsőfokú 
végzettségű nem él az érintett utcákban. 

A népesség munkaerő-piaci helyzete kedvezőtlenebb, mint 
az 1. szegregátum esetében (ez alól kivételt csupán az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozók 
aránya jelent): 

 a foglalkoztatási ráta (25,4%) alig éri el a települési 
érték felét, 

 nagyon magas a foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya (51,6% szemben a városi 37,9%-kal), 

 a munkanélküliségi ráta 45,5%, a regisztrált 
álláskeresők közül minden harmadik legalább 360 
napja munkanélküli.  

A lakosok összesen 116 ingatlanban élnek, amelyek közül 28 alacsony komfortfokozatú. Az 
egyszobás lakások száma csak kismértékben haladja meg a városi átlagot. 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

Nem azonosítható ilyen terület a településen.  
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