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BEVEZETÉS

Jelen dokumentum tartalmazza Újfehértó város településfejlesztési koncepcióját. A város
településfejlesztési koncepciója a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” alapján készül.

A településfejlesztési koncepció egy stratégiai városfejlesztési dokumentum, amely rögzíti
azokat a hosszú távú fejlesztéspolitikai ideológiai irányvonalakat és irányelveket, valamint
hosszútávon elérendő városfejlesztési célokat, amelyek mentén a városvezetés pozícionálni
szeretné magát az elkövetkező évtizedben. A város településfejlesztési koncepciója egy
hosszútávra, 10-15 évre szóló dokumentum, amely kijelöli a város elérendő jövőképét a
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan. A koncepció
meghatározza a város átfogó fejlesztését szolgáló célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó
részcélokat, valamint a településfejlesztés jövőbeni alapelveit és a településrészekre
vonatkozó városfejlesztési irányokat.

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe volt és
van a megfelelő módon előkészített, megalapozott településfejlesztési terveknek, így a
településfejlesztési koncepciónak. A településfejlesztési koncepció és kidolgozását egy
részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte
meg. A koncepcióban kijelölt fejlesztési irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok
és a hosszú távon elérni kívánt állapot közötti utat jelölik ki.
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A VÁROS JÖVŐKÉPE

1.1 A város jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített
környezetére vonatkozóan

Újfehértó hosszú távú városfejlesztés koncepciója három nagy stratégiai terület fejlesztése
mentén történik a jövőben, amely három különböző fejlesztéspolitikai eszközrendszert
igényel. Egyrészt a város gazdasági környezetének, másrészt a társadalmi környezetének,
harmadrészt pedig a település környezeti állapotának javítására helyeződnek a hangsúlyok.

A város társadalmi jövőképét illetően a legfontosabb attribútumok a következők:

- Demográfiai fordulat: Újfehértó demográfiai szempontból az ezredforduló óta
folyamatos népességcsökkenést mutat. A társadalmi jövőképben elsőként egy
demográfiai fordulatot vizionálunk, amely figyelembe véve az európai és hazai
trendeket igen nehezen realizálható. A jövőképben a város lakosságszáma stagnálást
és később enyhe növekedést produkál, amelyet elsősorban a környék kis
településeiről, illetve nagyobb városaiból betelepülő népesség generál. A város
lakosságának fogyása megáll és a vándorlási nyereség válik jellemzővé, amelyet a
kedvező népmozgalmi folyamatok idéznek elő.

- Magas városi foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség: Újfehértó társadalmi
jövőképének középpontjában az alacsony munkanélküliség, magas foglalkoztatás és
kedvező jövedelmi viszonyok megteremtődése áll.  Ezt elsősorban helyi, magas
hozzáadott értékű munkahelyek teremtésével és a környező nagyvárosokba
hivatásforgalmi céllal ingázók számának növekedésével érheti el a település.

- Aktív közösségi élet, erős és tudatos közösségek: A társadalmi jövőképben a
közösségi kapcsolatok és a helyi identitás erősödése, a kollektív városi tudat
szerepének növekedése kiemelt jelentőséggel bír. Újfehértó olyan város, ahol a
lakosság egy erős közösség, amelyet az emberek szívesen választanak lakhelyül, ahol
a helyi közösségek aktív cselekvői a település életének.

- Társadalmi hátrányok mérséklődése: A város perifériára szorult társadalmi
rétegeinek életminőség romlása megáll és életkörülményeik fokozatos javulásnak
indul. Ebben a tekintetben a külterületen élő lakosság és a városi szegregátumok
lakosságának életminőségében zajlanak pozitív változások. A városi szegregátumok,
szegregációval veszélyeztetett területek fokozatosan megszűnnek, mérséklődnek, az
alacsony státuszú lakosság társadalmi felzárkózása és szocializációja erősödik.

Újfehértó gazdasági jövőképének legfőbb elemei:

- A város vonzó befektetési célterület: Újfehértó földrajzi és közlekedés-földrajzi
adottságaira építve  a város képes lesz a megfelelő területkínálatot biztosítani a
működő-tőke számára, amelyet korszerű üzleti környezet és infrastruktúra szolgál ki.
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A befektetői aktivitás megélénkül a városban, amely a foglalkoztatás bővülése mellett
hozzájárul a helyi vállalkozások piacbővüléséhez is.

- Megújuló minőségi gazdasági környezet: A város gazdasági környezetének minőségi
megújulása és az üzleti szolgáltatások bővülésének hatására javulnak a vállalkozások
működési feltételei. Olyan befektetőbarát, a helyi vállalkozások igényeit kiszolgáló
várossá válik Újfehértó, amely ösztönzi a vállalkozások betelepülését és javítja a
meglévő vállalkozások működési feltételeit.

- Innovációs környezet fejlődése: A helyi gazdaság igényeit kiszolgáló innovációs bázis
kapacitásai bővülnek a településen. Újfehértó speciális innovációs hátteret, egyedi
kutatásfejlesztési programokat tud biztosítani a városba települő
agrárvállalkozásoknak és a megyei élelmiszergazdaság számára. A város innovációs
bázisának köszönhetően javulnak a településen és a megyében működő agrár
vállaltok versenyelőnyei.

- A város egyedi adottságain alapuló gazdasági specializálódás: Újfehértó gazdasági
víziójában kiemelt helyen szerepel a város egyedi adottságain alapuló, a helyi
gazdaságfejlesztés eredményeként megvalósuló agráripari és agrárlogisztikai
centrumprofil megerősödése, amellyel a város képes lesz pozícionálni magát a
piacon. Figyelembe véve Újfehértó gazdasági, elsősorban mezőgazdasági adottságait,
tradícióit, munkakultúráját és innovációs bázisát a város képessé válik az ágazati
szakosodásra, amely hozzájárul magasabb hozzáadott értékű helyi termékek és
munkahelyek létrehozásához.

Újfehértó jövőképének természeti, táji és épített környezetére vonatkozó elemei:

- Környezet és klímatudatosság erősödése a város környezeti állapotának javítása
érdekében: A városfejlesztés tudatos, konkrét lépéseket tesz egy klíma és
környezetbarát település megteremtése érdekében. A város működése erőforrás
hatékony környezetgazdálkodási és településüzemeltetési rendszereken alapul. A
megújuló energia felhasználása általánossá válik a közszféra által fenntartott
intézményekben és egyre nagyobb szerepe van a lakossági és gazdasági szereplők
között. A megújuló energiaszükségletek biztosítása érdekében a város önálló
zöldáram termelő rendszerrel rendelkezik. A lakosság információ ellátottsága a
klímatudatosságról sokat erősödött, a környezettudatos magatartásminták egyre
népszerűbbek a polgárok körében.

- Természeti erőforrások védelme: A város hatékonyan lép fel a település természeti
értékeinek védelme érdekében. A biológiai sokféleség és az ökológiai értékek
megőrzése érdekében számos preventív jellegű fejlesztést sikerül megvalósítania az
Önkormányzatnak.

- A város mikro klimatikus viszonyai javulnak: A környezettudatosság jegyében több
olyan fejlesztés valósul meg a város területén, amelyek hozzájárulnak a település
mikro klimatikus viszonyainak javulásához.
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- Környezetbiztonság és kockázat megelőzés javulása: A település környezeti
kockázatai, a város kitettsége a haváriákkal szemben mérséklődnek. Több preventív
célú, a környezetbiztonság fejlesztését célzó környezetgazdálkodási fejlesztését
sikerül megvalósítani.

1.2 A város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

Újfehértó, térségi szerepkörére vonatkozó pozicionálását három tényezőre alapozhatja:

a.) Újfehértót közvetve érinti Magyarország külső városgyűrűje:

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kijelölt egy úgynevezett külső városi
gyűrűt, amelyekre lehetséges a helyi adottságok és elképzelések figyelembevételével a
nemzeti gazdaságpolitika által kijelölt, tematikus fókusszal rendelkező komplex térségi
gazdaságfejlesztési programokat végrehajtani. A külső nagyvárosi gyűrű tagjai: Miskolc-Ózd-
Kazincbarcika-Nyíregyháza-Debrecen-Hajdúböszörmény-Hajdúszoboszló-Békéscsaba-Gyula-
Orosháza-Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Baja-Szekszárd-Pécs-Nagykanizsa-Kaposvár-
Zalaegerszeg-Szombathely-Sopron-Győr-Mosonmagyaróvár. A városhálózat gerincét a
határmegyékben található regionális központok és a megyeközpontok alkotják, azonban az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció több középvárost is ide sorol. A
koncepció kimondja, hogy a külső városgyűrű specializált, felülről támogatott és koordinált
városi gazdaságstratégiáinak sikeréhez szükség van a gyűrű hálózatos fejlesztésére is,
különösen a növekedést szétterítő fejlesztésére, országos jelentőségű intézményeik
fejlesztésére, nemzetközi kapuszerepük kiteljesítésére, valamint a gyűrű városai közötti
közúti, vasúti infrastruktúrák és a közösségi közlekedés fejlesztésére. Újfehértó esetében ez
utóbbi a fontos, a város ugyanis a Nyíregyháza-Debrecen közötti városgyűrű található, két
város transzverzális és közlekedési kapcsolatai (közúti és vasúti kapcsolatok) Újfehértón
haladnak át. Érdemes még megjegyezni, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció a külső városgyűrűre nézve kiemelt célként határozza meg

o az innováció alapú gazdaságfejlesztést,
o a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál minőségi fejlesztését,
o a befektetési környezet javítását,
o az egyes városok kialakult termelési lehetőségeihez, erőforrásaihoz igazodó

ágazati szakosodást és a városok közötti munkamegosztás támogatását,
o az összehangolt városi gazdasági profilok kialakítását,
o a minőségi munkahelyek biztosítását a magasan kvalifikált munkaerő

megtartása érdekében,
o a központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű

elérhetőségi rendszer fejlesztését a gyűrű mentén.
Ezek mind olyan fejlesztési területek, amelyekhez közvetve de Újfehértó is kapcsolódhat és
haszonélvezője lehet.
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b.) Újfehértó a Nyíregyháza-Debrecen között kialakuló agglomerálódó térség, mint
növekedési tengely része

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
térstruktúrájában három gazdaságfejlesztési tengelyt, csomópontot jelöl ki, amelyek
egyértelműen a legfontosabb növekedési tengelyei a térségnek. Mindhárom növekedési
tengely, csomópont Nyíregyházáról indul ki, északi, kelet-nyugati és déli irányba. Ebből a
három növekedési tengelyből a Nyíregyháza-Debrecen agglomerációs tengely érinti
közvetlenül Újfehértót, Nyíregyházi agglomeráció települései – Újfehértó – Debrecen tengely
mentén. Debrecen és Nyíregyháza vonatkozásában elmondható, hogy két olyan nagyváros
van egymáshoz földrajzilag közel, amely egy kiterjedt agglomerálódó térségnek az alapja. A
két nagyváros körül fokozatosan egy agglomerálódó térség alakult ki az elmúlt évtized során,
amely kezdetben megyeszékhelyekből kitelepülő lakosság, a későbbiekben pedig a gazdasági
tevékenységek elsődleges célterületévé vált. Debrecent és Nyíregyházát körülveszi egy
kétközpontú agglomerálódó térség, mely közel 20 Hajdú-Bihari és több, mint harminc
Szabolcs-Szatmár-Beregi települést foglal magába. A két város közötti agglomerációs hatások
a tanulásban, a munkavallásban egyértelműen kimutathatóak, azonban gazdasági hozadékuk
is egyre erőteljesebben érzékelhető. Az ingázók aránya a két település között és a két
nagyváros által közre határolt területen magas, ebből eredően az ingázók igényeit kiszolgáló
szolgáltatások fejlesztése várható a jövőben is (pl. közösségi közlekedés, közúti közlekedés),
amelynek Újfehértó haszonélvezője és aktív részese lehet. Érdekesebb kérdés az
agglomerációs hatások gazdasági vetülete. Jellemző az agglomerálódó térségekben a
vállalkozások körében a relokáció, vagyis egyes vállaltok, vállalkozások termelésének vagy
egy-egy szolgáltatásának kihelyezése a nagyvárásokból a város vonzáskörzetének egy-egy
kisebb településére, illetve befektetési szempontból előnyösek az agglomerálódó térségek
kisebb települései is, hiszen a vállalkozások olcsóbban juthatnak területhez, de élvezhetik a
nagyvárosok által nyújtott előnyöket (munkaerő, szolgáltatások). Újfehértó számára
kiemelten fontos gazdaságstratégiai cél ezeket a lehetőségeket realizálni.

c.) Funkcionális vonzáskörzet

Újfehértó lakosságszámával kiemelkedik a Dél-Nyírség településhálózatából, a város
agrárgazdasági adottságainak és közlekedés-földrajzi helyzetének köszönhetően erős
térszervező erővel rendelkezne. Azonban a város térszervező ereje korlátozottan tud
érvényesülni a környező településeken Nyíregyháza a megyeszékhely közelsége, illetve a
térség járásközpontjai miatt (Nagykálló, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás) miatt,
amelyek félkör alakban délről, nyugatról és keletről ölelik körbe Újfehértót. A város
térszervező erejét tovább korlátozza, hogy több 10 ezer fő alatti kisváros található ezen a
területen (Balkány, Téglás, Hajdúdorog). Újfehértó Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának megállapítása szerint a térség községei számára köz- és szakigazgatási
funkciókat nem Újfehértó látja el, a város intézményrendszere saját alapvető szükségleteit
elégíti ki.
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A fenti három tényező figyelembevételével Újfehértó térségi szerepére vonatkozó jövőképe
az alábbiakban foglalható össze:

A Debrecen-Nyíregyháza külső városgyűrű és a két nagyváros között kialakuló agglomerálódó
térség nyújtotta gazdasági lehetőségek, agglomerációs hatások kiaknázása. Újfehértó
földrajzi elhelyezkedésére és közlekedés-földrajzi adottságra építve képes lesz bekapcsolódni
a Debrecen-Nyíregyháza között, mint külső városgyűrű és növekedési tengely mentén zajló
gazdasági folyamatokba, ennek haszonélvezőjévé válik. A város gazdasági vonzereje
növekedni fog befektetési szempontból, a két nagyvárosból kiinduló gazdasági relokáció
egyik potenciális helyszínévé válik. Képes lesz kiaknázni Debrecen és Nyíregyháza között
megvalósuló infrastrukturális hálózatfejlesztéseket, ezáltal közlekedési pozíciói erősödnek.
Újfehértó képes lesz kiaknázni az agglomerációs hatások előnyeit munkaerő-piaci
szempontból, a két nagyváros közötti ingázási övezet egyik alvótelepülésé alakul, vagyis több
olyan család választja lakóhelyéül a várost akik Debrecenbe vagy Nyíregyházán dolgoznak.

Újfehértó településhálózati szerepét illetően, a városfejlesztés kiemelt célja a
kiegyensúlyozott településhálózati együttműködés kialakítás a város-vidék kapcsolatok
javítása érdekében. A város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli excentrikus
elhelyezkedéséből eredően, intenzív kapcsolatokat alakít ki Hajdú-Bihar megye északi részén
található településekkel, illetve a szomszédos járásközpontokkal , kis városokkal a térségi
közszolgáltatás-ellátás területén.

1.3 A településfejlesztési elvek

A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, amelyek
indikátorokkal ugyan nem feltétlenül mérhetőek, ám meghatározóak a város fejlesztésének
egésze, a beavatkozások tervezése, a források allokálása szempontjából. Újfehértó
településfejlesztési alapelvei az alábbiak:

a.) Integrált városfejlesztés: Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és
az ágazati szemléletet. Eszerint olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre
járulnak hozza a város fizikai, társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki
környezetének fejlődéséhez. Az infrastruktúrák kizárólagos fejlesztése helyett, olyan
városi fejlesztéspolitika bontakozzon ki, amely a „soft” beavatkozási típusokat is
kiemelten kezeli. A pontszerű fejlesztések helyett, a komplex, egymással szinergikus
hatással bíró fejlesztéseket kell előtérbe helyezni. Az integrált fejlesztési szemlélet
része, hogy a városfejlesztési politikában az önkormányzati fejlesztések ösztönzik a
magánerő, magántőke mobilizálását.

b.) Helyi erőforrásokra alapozott városfejlesztés: Környezetileg, társadalmilag és
gazdaságilag fenntartható növekedés elősegítése, amely a meglévő erőforrások
védelmén és hatékonyabb felhasználásán alapul. Egy-egy térség vagy település
fejlesztését külső és/vagy belső erőforrásokra alapozhatjuk. A területfejlesztési
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beavatkozások – a térségi erőforrások oldaláról – két alapvető megközelítésben
tervezhetők, az egyik esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk vagy jelentős
támogatásokat adunk az ottani fejlesztésekhez, még a másik esetben arra törekszünk,
hogy feltárjuk a térség/település saját erőforrásait, és ezeket az erőforrásokat
próbáljuk minél hatékonyabban hasznosítani. A területfejlesztési gyakorlatban
többnyire a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések kerültek előtérbe.
Mára azonban bebizonyosodott, hogy a létező problémákra gyakran nem lehet
tartós, fenntartható megoldást találni tisztán külső erőforrások felhasználásával. A
belső erőforrások közül a humánerőforrás, a társadalmi erőforrások (társadalmi és
gazdasági szereplők együttműködése, lokálpatriotizmus, közösségi kohézió), a
természeti erőforrások, a kulturális örökség, kulturális erőforrások (műemlékek,
hagyományok) és a gazdasági erőforrások emelhetőek ki. Újfehértó hosszú távú
városfejlesztési koncepciójában a városfejlesztési elvek között hangsúlyosan szerepel
a belső erőforrásokra alapozott városfejlesztés, amely kihat a környezeti, természeti
erőforrások védelmére és hasznosítására, a gazdasági erőforrások feltárásara és
fejlesztésére, valamint a társadalmi erőforrások mobilizálására. Gazdasági
tekintetben kiemelten kell azokra a területekre fókuszálni, ahol a város komparatív
előnyei, vagyis egyedi adottságain alapuló versenyelőnyei koncentrálódnak, ugyanis
ezeknek a területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy stabilizálódjanak és
kibontakozzanak a település tartós versenyelőnyei. Különösen fontos a helyi
adottságokra, erőforrásokra és a helyi kezdeményezésekre épülő helyi alternatív
gazdaságfejlesztés kibontakozásának segítése.

c.) Közösségi alapú városfejlesztés: A település városfejlesztési koncepciója a helyi
közösségek által vezérelt, a helyi közösségi igényekre és célokra reflektáló közösségi
tervezésen alapuló közösségközpontú városfejlesztést preferálja, amely katalizálja
helyi közösségszervezést és fejlesztést.
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A VÁROS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI

1.4 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok

Újfehértó településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek
hozzájárulnak a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. A három átfogó cél kijelöli
a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott válaszait,
pozícionálja a várost és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó céljait. A város
jövőképének legfőbb alkotóelemei, pillérei az átfogó célok.

Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának átfogó céljai:

1. Gazdaságösztönző városfejlesztés - Gazdasági környezet és a helyi gazdaság
fejlesztése

Újfehértó városfejlesztési koncepciójában a helyi gazdaság fejlesztése az egyik kulcsterület, a
három fejlesztendő terület közül az egyiknek a gazdaságfejlesztését, a gazdaságösztönző
városfejlesztést határozza meg a dokumentum. A gazdaságösztönző városfejlesztés átfogó
cél a város gazdasági környezetének korszerűsítését és a helyi gazdaság feltételrendszerének
javítását célozza. A helyi, városi gazdaság fejlesztése egy igen sokrétű beavatkozási terület,
amely több szereplő együttműködésén alapul. Ezen a területen nem a közszférának van
meghatározó jelentősége, döntési pozíciója, hanem a gazdasági szereplőknek. A közszféra a
gazdaságfejlesztés tekintetében korlátozott mozgástérrel rendelkezik, azonban a helyi
gazdaság működéséhez szükséges feltételrendszer biztosításában, a gazdaságfejlesztéshez
szükséges területkínálat megteremtésében, a piaci igényeket kiszolgáló innovációs környezet
megteremtésében, a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedési rendszerek fejlesztésében, a
kis és közepes vállalkozások által használt minőségi üzleti környezet biztosításában fontos
szerepe lehet. A város számára kiemelt cél, hogy minél több vállalkozás működjön a
településen, amely hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a foglalkoztatási helyzet
javításához.

A város számára az is kiemelt cél emellett, hogy segítse bizonyos gazdasági területek
versenyképességének javulását. Ebben a tekintetben elsősorban az élelmiszeripart érdemes
kiemelni, mivel Újfehértó jelentős agrártradíciókkal, agrárinnovációs kapacitásokkal,
országos és nemzetközi hírnevet szerző élelmiszeripari termékekkel (pl.: újfehértói fürtös
meggy) rendelkezik már most is. Ezen a területen különösen szükséges a helyi adottságok,
hagyományok figyelembe vétele, a helyi értékek és készségek feltárása az agrárgazdaságban.
Hosszútávon, Újfehértón biztosítani szükséges a városi élelmiszergazdaság számára a
szükséges terület kínálatot, a helyi termékek előállításához szükséges korszerű
feltételrendszert, a megfelelő innovációs környezetet, termelést követő műveletekhez,
kezeléshez szükséges agrárlogisztikai infrastruktúrát, valamint a mezőgazdasági termékek
piacra jutását. A város területén számos agrárvállalat működik és magas az őstermelők
száma is. A közszféra feladata az együttműködésük katalizálása. A helyi gazdaságfejlesztési
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beavatkozások között kiemelt helyet kap a gazdasági együttműködések ösztönzése. A profit
és nonprofit szektor számos előnyhöz juthatnak az együttműködéssel. Erőforrásaik
egyesítésével versenyképesebbek lesznek, másrészt kapacitásaikat együttesen felhasználva
olyan piacokat is el tudnak látni, amelyekre egyedül nem nyílna lehetőségük.

Az agrárgazdaság fejlesztése mellett, az ipartelepítés, az ipari vállalkozások és az iparban
foglalkoztatottak arányának növelése szintén fontos fejlesztési terület. Ennek érdekében
meg kell teremteni az ipartelepítéshez szükséges területkínálatot és infrastruktúrát. A
szolgáltató szektorhoz tartozó mikro és kis vállalkozások működési feltételeinek javítása
szintén meghatározó beavatkozási terület Újfehértó gazdaságfejlesztési koncepciójában.

Az agrárgazdaság, az ipar és a szolgáltató ágazatok számára egyaránt fontos a megfelelő
közlekedési hálózatok biztosítása. Ennek érdekében egy átfogó gazdaságösztönző
közlekedésfejlesztési stratégiát kell a városnak követnie, amely egyszerre szolgálja a
befektetési célterületek feltárását, a gazdasági területek/munkahelyek
megközelíthetőségének javítását, valamint a város logisztikai szerepének erősítését.
Újfehértó Nyíregyháza és Debrecen ingázási zónájába tartozik, a városfejlesztésnek
közlekedésfejlesztési eszközökkel kell segíteni az ingázók munkába járását.

2. Klímabarát és környezettudatos városfejlesztés - Városi környezet fejlesztése

A városfejlesztés második átfogó célja a környezettudatos és klímabarát város
megteremtése, amely a város ökológiai környezetének fejlesztését, mikroklimatikus
viszonyainak és környezeti állapotának javítását célozza. Az átfogó cél több fejlesztési irányra
épül.

A városfejlesztési koncepció kiemelt célként határozza meg a város életében és
működésében az erőforrás hatékonyság növelését, a széndioxid és üvegházhatású anyagok
kibocsátásának csökkentése érdekében. Csökkenteni szükséges a fosszilis
energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátását, helyette a megújuló
energiaforrások elérhetőbbé tételét szükséges segíteni. Kiemelt cél a megújuló
energiafelhasználás növelése a város energiaellátásában. A városi közintézmények megújuló
energia felhasználásának és energiahatékonyságának növelése érdekében egy átfogó
közintézmény fejlesztési programot szükséges megvalósítani. Emellett lehetőség szerint
törekedni kell a megújuló energiatermelés, a zöldáram fejlesztés feltételeinek
megteremtésére.

További kiemelt területként azonosítható a klímaváltozáshoz, éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás növelése, a prevenció és a kockázat megelőzés szerepének erősítése a városi
környezetgazdálkodásban. Célunk egy környezetileg fenntartható városfejlesztés
megteremtése a környezetvédelmi infrastruktúrák fejlesztésével. Ennek érdekében
kiemelten fontos a város környezetbiztonságának növelése a település környezetvédelmi
infrastruktúrájának fejlesztésével. A város legnagyobb problémája ebből a szempontból a
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belvízi kitettség. Ennek érdekében egy átfogó csapadékvíz gazdálkodást célzó fejlesztést
szükséges megvalósítani, amely a csapadékvíz elevezetés mellett biztosítja a csapadékvíz
felhasználását is.

A város mikro klimatikus viszonyainak javítása a harmadik pillére a környezettudatos és
klímabarát városfejlesztésnek. Ennek érdekében kiemelt fókuszterület a városi zöldterületek
bővítése, minőségi fejlesztése, hálózatba kapcsolása, valamint a klímabarát, fenntartható,
alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású városi közlekedés kialakítása. Ez utóbbi érdekében
ösztönözni szükséges a környezetbarát mobilitás, a fenntartható közlekedésfejlesztés
feltételrendszerének megteremtését. A települési környezeti értékek védelme érdekében a
legfontosabb feladat a védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek
természet-védelmi helyzetének és állapotának javítása, a természetvédelmi kezelés
infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve az ehhez kapcsolódó szemléletformálás.

3. Közösségvezérelt városfejlesztés - Társadalmi környezet és a helyi közösség
fejlesztése

Újfehértó városfejlesztési koncepciójának harmadik pillére a közösségvezérelt
településfejlesztés, vagyis olyan városfejlesztési stratégia megvalósítása, amely a város
kulturális és közösségi életének megújítását célozza komplex közösségfejlesztési
beavatkozásokkal. Valamint a helyi közösségek megerősítésén keresztül a település
népességmegtartó képességének erősítését. Kiemelt cél a lakossági elégedettség növelése,
amely egy komplex folyamat eredménye lehet. Ennek számos társadalompolitikai vetülete
van.

A közösségvezérelt városfejlesztés a társadalmi, kulturális, közösségi és lakó környezetek
minőségi megújulását, valamint a közösségi kohézió erősítését célozza. Emellett a helyi
közösségek részvételének megerősítését a városfejlesztésben, a helyi társadalom
tudatosságának fokozását a helyi közösség megújításában. A közösségvezérelt
városfejlesztés a város polgárságának erős és öntudatos közösséggé alakulását támogatja
infrastrukturális feltételrendszerek megteremtésével, illetve közösségfejlesztő programok
megvalósításával. A közösségvezérelt városfejlesztés ösztönzi a helyi identitás, a helyi
kötődés erősítését, a lakossági identitás pozitív irányú orientálását egy tudatosabb,
értékőrző közösség megteremtése érdekében. Korunk társadalmi kihívásaira reagálva, fontos
kulturális, emocionális gyökereik erősítése. Az identitás formálás és erősítés a társadalmi
versenyképesség javulásának irányába mutat.

Egy adott település kulturális, épített, szellemi öröksége, helyi értékei fontos helyet töltenek
be a városi identitásban, lényegében a legfontosabb közösségi szimbólumok, az egyik
legfőbb identitáshordozó tényező.  Az identitásformálásban fontos szerepet játszik az épített
környezet fejlesztése, elsősorban a kulturális örökség védelme, ebből eredően a
városfejlesztési koncepcióban is kiemelt jelentősége van.



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

14

A közösségvezérelt városfejlesztés során kiemelt feladat azoknak a közösségi élettereknek a
fejlesztése, amelyek a közösségfejlesztés katalizátorává válhatnak. Ebből a szempontból
kiemelkedő szerepet töltenek be a helyi közösségfejlesztésben az oktatás-nevelési,
kulturális, közművelődési intézmények, a rekreációs, sport és szabadidő terek, a
városközpont és település más funkciógazdag közterületei, valamint a vallási és civil
szervezetek által működetett közösségi terek, ugyanis elsősorban ezeken a helyszíneken
valósulnak meg közösségfejlesztő programok. A közösségvezérelt városfejlesztés során meg
kell teremteni a színvonalas feltételeit, tereit a közösségfejlesztési programoknak, olyan
színtereket szükséges létrehozni, ahová a helyi polgárság szívesen jár.

A minőségi lakókörnyezet megteremtése, a korszerű lakhatási feltételek biztosítása szintén
lényeges kérdés, hiszen célunk, hogy Újfehértó olyan város legyen, ahol az emberek
szeretnek élni. Ennek érdekében szükséges a minőségi lakókörnyezet megteremtése,
funkciógazdag zöldfelületek és rekreációt biztosító közterületek kialakítása.

A közösségvezérelt városfejlesztés megteremtésének egy másik szegmense a város
szolgáltató szerepének erősítése. A város közszolgáltatás szervezési koncepciójában az
ügyfélbarát, szolgáltató közszolgáltatási rendszer kialakítására törekszik, amely kiszolgálja a
helyi közösség igényeit.

Újfehértó városfejlesztési koncepciójának átfogó céljai

Gazdaságösztönző
városfejlesztés

Gazdasági környezet és a
helyi gazdaság fejlesztése

Közösségvezérelt
városfejlesztés

Társadalmi környezet és a
helyi közösségek

fejlesztése

Klímabarát és
környezettudatos

városfejlesztés
Városi környezet

fejlesztése
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1.5 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása

1.5.1 Részcélok

1. Gazdasági kínálatfejlesztés és befektetőbarát városfejlesztés

A beavatkozási terület a helyi gazdaság fejlesztése és a külső erőforrások vonzása érdekében
a megfelelő telepítési tényezők biztosítását célozza. Ennek egyik eleme a gazdaságélénkítő,
foglalkoztatás-ösztönző tevékenységhez szükséges helyi feltételek biztosítása, elsősorban az
üzleti infrastrukturális háttér megteremtése és üzleti szolgáltatások fejlesztésének
támogatása, amely több elemből épül fel.

Egyrészt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében
önkormányzati tulajdonban lévő zöldmezős iparterületek kialakítása Újfehértón. A
tőkebeáramlás ösztönzése érdekében az önkormányzat egyik legfontosabb fejlesztési célja
az ipartelepítés feltételeinek javítása, egy versenyképes, a befektetői igényeket kiszolgáló
területkínálat megteremtése. Újfehértó számára komoly problémát és gazdaságfejlesztési
gátat jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs ipartelepítésre alkalmas terület. Egy
zöldmezős önkormányzati iparterület kialakítása tekinthető a legfontosabb középtávon
megvalósítandó feladatnak, amely orvosolja ezeket a problémákat. A város ezzel új korszerű
feltételeket, telephelyeket tudna biztosítani a vállalkozások számára, ahol kedvezőbbek
működési feltételeik, valamint megteremtődnek a vállalkozások együttműködésének
infrastrukturális feltételei. Az infrastrukturális feltételek megteremtését követően aktív
befektetés-ösztönzési tevékenységet szükséges elindítania a városnak.

Olyan befektetőbarát, a helyi vállalkozások igényeit kiszolgáló város megteremtése a cél,
amely ösztönzi a vállalkozások betelepülését és javítja működési feltételeiket. Ennek
érdekében kiemelt cél a helyi gazdaságfejlesztést támogató, a város gazdasági szerepét
erősítő komplex üzleti környezetfejlesztés megvalósítása, amely elsősorban a város
gazdasági funkcióbővítését célozza. Olyan vonzó üzleti környezet megteremtése a cél, amely
a megfelelő üzleti szolgáltatásokkal látja el a helyi vállalkozásokat, javítja a vállalkozások
működési feltételeit, hozzájárul kereskedelmi és szolgáltató terek kialakulásához. Kiemelt cél
használaton kívüli vagy alulhasznosított épületek gazdasági funkcióváltását célzó fejlesztések
megvalósítása. A város gazdasági versenyképessége sokat fejlődne a magasabb minőségű és
szélesebb körű üzleti szolgáltatások megteremtésével.

A szakemberek és megfelelő piaci igényeket kiszolgáló humán erőforrás hiánya gátolja a
helyi gazdaságfejlesztés kibontakozását, ezért fontos cél a megfelelő emberek biztosítása
vagy alacsonyabban képzett, de jó hozzáállású személyek képzése. A középfokú és felsőfokú
végzettségű humánerőforrást meg kell tartania a városnak, ezért a közösségi
gazdaságfejlesztésnek ennek a szolgálatában kellene állnia.  Olyan humánerőforrás
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fejlesztési programok indítására van szükség, amely kiszolgálja a helyi gazdaságfejlesztést és
segíti a település megtartó képességének erősítését.

2. Élelmiszergazdaság feltételrendszerének fejlesztése, agrárlogisztikai és agrár
innovációs kapacitások bővítése

Újfehértó városfejlesztési stratégiájában kiemelt cél a helyi adottságok figyelembevételével,
helyi erőforrások felhasználásával, a helyi gazdasági fejlődés katalizálása. Ez elsősorban a
helyi termékek előállításán és feldolgozásán alapulhat, amelynek megvannak a megfelelő
feltételei, sőt a település versenyelőnyökkel is rendelkezik. Elsősorban a belső és külső piaci
igényeket egyaránt kielégítő, helyben termelt nyersanyagokra alapuló, helyi kapacitások által
feldolgozott csomagolt késztermékek előállítása lenne a cél. A helyi termékeken alapuló
gazdaságfejlesztés több szempontból is húzóágazat lehet a helyi gazdaságfejlesztésben,
egyrészt kiszolgálja a belső piacot és javítja az önellátást, másrészt olyan termékek
állíthatóak elő, amelyeket a külső piacokon is értékesíteni lehet, tehát pótlólagos jövedelmet
is generálhat, emellett értelmes munkát ad az embereknek. Az élelmiszergazdaság
fejlesztésének öt kiemelt területe van:

 Helyi alapanyagok termelése: Helyi alapanyagok termelése szociális és magán
gazdaságok bevonásával.

 Agrárinnovációs kapacitások fejlesztése: Kiemelt szerep jut az innovációk
terjedésének ösztönzésének, amely segíti a magas hozzáadott értéket képviselő helyi
termékek előállítását. Újfehértó rendelkezik az ehhez szükséges K+F kapacitásokkal.
Szükséges úgynevezett térségi szintű kísérleti fejlesztések indítása, valamint meg kell
teremteni a tudástranszfer mechanizmusait a helyi termékek előállításában. A K+F+I
mellett nagyon komoly figyelmet kell szentelni a létrejövő helyi termékek
mentorálására. A helyi termékeken alapuló gazdaságfejlesztésnek nagy lökést adhat a
városi kutatóbázis, amely alkalmas a termékek mentorálására is.

 Feldolgozó kapacitások fejlesztése: A helyi termékek termelése mellett a helyi
termékek feldolgozása azért lenne kiemelten fontos, mert így magasabb jövedelem
koncentrálható és a termékek magasabb hozzáadott értéket képviselnek. Az ehhez
szükséges feldolgozási kapacitások biztosításának két útja lehet, egyrészt az
önkormányzat saját feldolgozó üzemeket létesít vagy vállalkozók végzik a
nyersanyagok feldolgozását.

 Agrárlogisztikai infrastruktúra fejlesztése: A helyi piacszervezéshez, helyi termék-
előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő, termelést
követő műveletekhez, kezeléshez (pl. tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás
kapcsolódó) közösségi, önkormányzati többségi tulajdonú agrárlogisztikai
infrastruktúra kialakítása különösen fontos célterület. Ez jelenleg teljesen hiányzik.

 Helyi termékek piacra jutásának fejlesztése: Olyan fejlesztések megvalósítása, amely
a helyi termékek piacra jutását segíti. Ezeknek köre kiterjedhet a helyi piacok, piaci
infrastruktúra, piaci szolgáltatások fejlesztésétől kezdődően a felvásárlói körök
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kialakításán keresztül helyi termékek arculati fejlesztéséig, a helyi termékek
mintaboltjának (helyben vagy közeli városokban, esetleg az interneten) kialakításáig.
Ide sorolható továbbá a marketing eszközök széles körű alkalmazása. Ez a
beavatkozási terület a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony
eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak fejlesztését célozza.

3. Gazdaságösztönző és fenntartható közlekedésfejlesztés

A város közlekedésfejlesztési beruházásainak egyszerre kell a klímatudatosságot, a
gazdaságösztönzést és a lakossági életminőség javítását szolgálnia, ez a három szempont
határozza meg a város közlekedésfejlesztési koncepcióját.

A gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a városi közúthálózat gazdaságfejlesztő és
mobilitás ösztönző fejlesztését célozza, amely a helyi vállalkozások és munkavállalók utazási
igényeit szolgálja ki és hozzájárul az üzleti infrastruktúra elérhetőségének javulásához. Ennek
érdekében cél a munkahelyek, iparterületek, vállalkozások aktív használatában álló városi
területek feltárását, megközelítését szolgáló közlekedésfejlesztések ösztönzése, amely
egyrészt tartalmazza a kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztését ezen területek
irányába, másrészt a közúti forgalom korszerűsítését.

A fenntartható közlekedésfejlesztés, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtését
célozza, amely hozzájárul a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás
mérsékléséhez és az élhető városi környezet megteremtéséhez. Ennek érdekében szükséges
az egyes közlekedési módok komplex, egymást kiegészítő és erősítő összekapcsolása,
fejlesztése. Cél a városi mobilitás környezetileg fenntartható fejlesztése érdekében, a
kerékpáros közlekedés, a gyalogos közlekedés és a közösségi közlekedés feltételeinek
javítása, amely érdemben hozzájárul a zajcsökkentéshez, levegő szennyezés csökkentéséhez.

A városi közlekedésfejlesztés harmadik beavatkozási területe a városi életminőség javítása
érdekében a lakókörnyezetek megközelíthetőségének javítását, a biztonságos városi
közlekedés megteremtését célozza.

4. Klímaváltozáshoz és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növelése, a város
mikroklimatikus viszonyainak javítása, környezeti erőforrások hasznosulásának
ösztönzése és a környezettudatosság erősítése

A klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében kiemelten fontos a város
energiafüggőségének csökkentése, amely a városi energetikai potenciál kiaknázásával érhető
el, ezzel pedig megteremthető az autonóm energetikai ellátás. A helyi adottságon alapuló
energiák felhasználásának segítése, a város környezetkímélő, hosszú távon fenntartható
energiaellátásának biztosítása a városi energiagazdálkodás egyik szegmense. A másik
területe a városi épületállomány energetikai korszerűsítése, melynek legfőbb célja az
önkormányzat, civil és egyházi szervezetek tulajdonában lévő épületállomány energetikai
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megújításának segítése, valamint az épületek üzemeltetésében a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelése. Mindez hozzájárul az önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiafelhasználásának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez.

A fejlesztési cél másik nagy beavatkozási területe a város mikroklimatikus viszonyainak
javítása érdekében, a települési zöldfelület gazdálkodási rendszer fejlesztését célozza. Ennek
érdekében kiemelt cél a fenntartható, környezettudatos városfejlesztés érdekében a város
meglévő zöldfelületeinek rehabilitálása, minőségi megújítása, új települési zöldfelületek
kialakítása, zöldfelületi hálózatok létrehozása. A zöldfelületi rendszer fejlesztése a település
környezeti állapotának javítását, a vonzó települési környezet megteremtését, a
zöldfelületek értékőrző hasznosítását, a városi közterületek környezet, klímatudatos és
családbarát megújítását célozza. A növényfelületek, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a
zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója, védőfasorok telepítése hozzájárul a
városi klíma javításához. További cél aktív rekreációs zöldterületek kialakítása a közösségi
életterek bővítése érdekében.

Továbbá szükségesek olyan szemléletformáló programok generálása, amelyek a környezet és
klímatudatos attitűd kialakítását segítik a lakosság, a versenyszféra, a közszféra és a civil
szféra körében a város területén. Ennek érdekében a lakosság információellátottságának
javítása, figyelmének felkeltése, az egyéni szerepvállalás ösztönzése, célcsoport specifikus
szemléletformáló kampányok szervezése kiemelt célterület.

5. Városi környezetbiztonság növelése, települési környezetgazdálkodás
korszerűsítése

A környezetbiztonság növelése érdekében az egyik legfontosabb cél a városi vízgazdálkodás
korszerűsítése a belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének
fejlesztésével.  A város belterületének védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése,
bővítése a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése, kiemelt területe a település
környezetbiztonságának növelésében. A csapadékvizek és a felszín alól előtörő rendezett és
kártétel nélküli elvezetése mellett kiemelt cél a vizek helyben tartásának erősítése a
hatékony település vízgazdálkodás előmozdítása érdekében. A hagyományos
csapadékcsatornázás alapvető céljának, a károk elkerülésének és csökkentésének
megtartása mellett, a csapadék hasznosítását is lehetővé tevő lokális vízvisszatartás
infrastrukturális feltételeinek megteremtése erősíti a klímatudatosságot, az erőforrás
hatékonyságot és a környezetbiztonságot. A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni
eloszlása miatt kiemelten cél a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás biztosítása, ennek
érdekében a települési vízelosztó rendszerek fejlesztése során szükséges az ésszerű,
költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A
bel és külterületi csapadékvíz elvezetési rendszerek rekonstrukciója, kapacitáshiányok
felszámolása kiemelten fontos a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében. A
csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartásának megvalósítása, lokális
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vízvisszatartás feltételeinek megteremtése jóléti és ökológiai célok érdekében hozzájárul a
városi mikroklíma javulásához is. A csapadékcsatornázottság teljes körűvé tétele, a
szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányának növelése szintén fontos
városfejlesztési cél.

6. Közösségi környezet megújítása

A közösségi környezet megújítása az épített városi környezet rehabilitációját, a városi
közösségi szolgáltatások, közszolgáltatások, humán infrastrukturális létesítmények, sport és
rekreációs lehetőségek bővítését és fejlesztését célozza. A koncepció egy olyan város
megteremtését tűzi ki célul, amely minőségi közszolgáltatásokat biztosít az állampolgárok
számára, amely kiszolgálja a lakosság igényeit és ügyfélbarát szolgáltatásokat nyújt
számukra, hozzájárul a közösség megújulásához a közösségi szolgáltatások fejlesztésén
keresztül, segíti a civil szervezetek szolgáltató szerepének megerősödését, hozzájárul a civil
szervezetek működési feltételeinek javításához, valamint kiszolgálja a helyi közösségek
közösségi és kulturális fogyasztási igényeinek kielégítését. A cél elérése három beavatkozási
terület mentén lehetséges.

Olyan városi környezet létrehozása, amely komfortos, hangulatos, magas színvonalú
életkörülményeket biztosít lakói számára. Ennek érdekében célunk a városkép minőségi
megújulása, a város védett épített értékeinek rehabilitációja, a közösségi identitást
meghatározó épített örökség revitalizációja. További kiemelt cél a közterületek funkcióbővítő
és értékőrző megújítása, lényegében olyan zöldfelületi hálózatok/rendszerek kialakítása,
amelyek javítják a városképet, a település mikro klimatikus viszonyait, és funkciógazdag
közösségi terekké alakulnak. A zöldfelületi hálózatok kialakítása érdemben hozzájárul a
lakókörnyezetek, a városközpont, a városi alközpontok minőségi megújulásához.

A második beavatkozási terület a város kulturális, közösségi, szabadidős közszolgáltatást
nyújtó tereinek és szolgáltatásainak bővítését, infrastrukturális és szolgáltatási minőségének
javítását célozza. Olyan közösségi használatban lévő városi terek fejlesztése, amelyek a helyi
közösségfejlesztés katalizátorai lehetnek. Ennek érdekében az önkormányzat, egyházi és civil
szervezetek fenntartásában álló közösségi, kulturális és rekreációs terek minőségi
megújítását szükséges előmozdítani.

A harmadik beavatkozási terület a városi közszolgáltatások ügyfélbarát fejlesztése. A
városban élők életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú
közszolgáltatások (egészségügy, szociális ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás)
elérhetősége. Az Önkormányzat kiemelt célnak tekinti olyan új városi humán
közszolgáltatások kialakítását, amelyre komoly társadalmi szükséglet mutatkozik, illetve ahol
kapacitás problémák azonosíthatóak. A közszolgáltatások korszerűsítésében a
kapacitásbővítés, az ügyfélbarát közszolgáltatások megteremtése, illetve egy olcsóbb,
energiahatékonyabb közszolgáltatási rendszer megteremtése tekinthető kiemelt feladatnak.
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7. Társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése

A lakókörnyezetek fejlesztésében kiemelt cél a leromlott városi területek rehabilitációja, a
leszakadással veszélyeztetett városrészek társadalmi, gazdasági, infrastrukturális
problémáinak komplex kezelése. Cél a további leszakadás megállítása, a marginalizált
közösségek életkörülményeinek javítása, a társadalmi hátrányok kompenzálása érdekében.
Kiemelt cél a település szegregátumaiban és veszélyeztetett területein élő lakosság
életkörülményeinek javítása komplex fejlesztések megvalósításával. Ennek kiemelt
beavatkozási területei a lakófunkciók erősítése, az épített környezet minőségi megújítása, a
lakásállomány komfortosítása. A szegregátumokban és szegregációval veszélyeztetett
területen élők társadalmi hátrányainak kompenzálása érdekében, közösségi és szociális
funkciók, terek kialakítása. Olyan integrált szociális célú rehabilitáció megvalósítása a város
területén, amely hozzájárul az alacsony státuszú lakosság társadalmi felzárkóztatásához,
szocializációjának erősítéséhez. Kiemelt cél a szergregátumokban élő lakosság szociális és
munkaerő piaci felzárkóztatása, a helyi közösségek önszerveződésének segítése és a
közbiztonság javítása.

8. Közösségi erőforrások kiaknázása, társadalmi tőke mobilizálása, közösségi
önszerveződések ösztönzése, a helyi partnerségek erősítése a helyi társadalmi
kohézió erősítése érdekében

A közösségi élet megújulásának ösztönzése, a városi identitás erősítése, a közösségi
önszerveződések támogatása és a társadalmi szolidaritás erősítése az egész városfejlesztés
szempontjából meghatározó. A közösségi környezet fizikai megújítása mellett, fókuszálni
szükséges a helyi közösségek megújulásának elősegítését célzó törekvésekre is. Ez a
célkitűzés elsősorban soft típusú beavatkozásokra épül, vagyis olyan programok
szervezésére, megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet, a helyi közösségek
regenerálódásához, a közösségi erőforrások kihasználásához és a társadalmi tőke
mobilizálásához. Célunk olyan közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen
alapuló városfejlesztési programok megvalósítása, amely a tartalmas szabadidő-eltöltés
lehetőségeinek megteremtését célozza, kielégíti a helyi lakosság kulturális fogyasztási
igényeit és érdemben hozzájárul a közösségi kohézió erősödéséhez. További kiemelt
beavatkozási területek közé tartozik a közösségi önszerveződések ösztönzése érdekében a
helyi civil szektor aktivitásának növelése, a civil szervezetek szolgáltató szerepének erősítése.

1.5.2 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

A városnak rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos
értékválasztást tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a város 2030-ra akar elérni. A
város jövőképe egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó megállapításon
alapul. Az átfogó célok a város középtávú, vagyis 5-7 éves fejlesztéspolitikai céljait rögzítik. A
jövőkép elérése érdekében kerülnek meghatározásra az átfogó célok, vagyis a jövőkép
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teljesülésének előfeltételei. Azokat a középtávon realizálandó fókuszpontokat rögzítik, amely
a városfejlesztés súlypontjai lesznek. Esetünkben a célállapot az átfogó célok esetében 2022.
év. A településfejlesztési koncepció feladata továbbá részcélok kijelölése, amelyek már főbb
fejlesztési területi illetve ágazati irányai lesznek a település fejlesztésének.

A város koncepciója három átfogó célt, kilenc részcélt és három horizontális célt határoz
meg, amelyek egyben a településfejlesztés alapelvei.

Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának átfogó céljai:

1. Gazdaságösztönző városfejlesztés - Gazdasági környezet és a helyi gazdaság
fejlesztése

2. Klímabarát és környezettudatos városfejlesztés - Városi környezet fejlesztése
3. Közösségvezérelt városfejlesztés - Társadalmi környezet és a helyi közösség

fejlesztése

Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának részcéljai:

1. Gazdasági kínálatfejlesztés és befektetőbarát városfejlesztés
2. Élelmiszergazdaság feltételrendszerének fejlesztése, agrárlogisztikai és agrár

innovációs kapacitások bővítése
3. Gazdaságösztönző és fenntartható közlekedésfejlesztés
4. Klímaváltozáshoz és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növelése, a város

mikroklimatikus viszonyainak javítása, környezeti erőforrások hasznosulásának
ösztönzése és a környezettudatosság erősítése.

5. Városi környezetbiztonság növelése, a települési környezetgazdálkodás
korszerűsítése

6. Közösségi környezet megújítása
7. Társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése
8. Közösségi erőforrások kiaknázása, társadalmi tőke mobilizálása, helyi társadalmi

kohézió erősítése érdekében

Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának horizontális céljai:

1. Integrált városfejlesztés

2. Helyi erőforrásokra alapozott városfejlesztés

3. Közösségi alapú városfejlesztés
Újfehértó város településfejlesztési koncepcionális célrendszerének belső koherenciáját az
alábbi ábra szemlélteti.



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

22

Gazdaságösztönző városfejlesztés
Gazdasági környezet és a helyi gazdaság

fejlesztése

Gazdasági kínálatfejlesztés és
befektetőbarát városfejlesztés

Élelmiszergazdaság
feltételrendszerének fejlesztése,

agrárlogisztikai és agrár innovációs
kapacitások bővítése

Gazdaságösztönző és fenntartható
közlekedésfejlesztés

Klímabarát és környezettudatos
városfejlesztés

Városi környezet fejlesztése

Klímaváltozáshoz és
éghajlatváltozáshoz való

alkalmazkodás növelése, a város
mikroklimatikus viszonyainak

javítása, környezeti erőforrások
hasznosulásának ösztönzése és a
környezettudatosság erősítése

Városi környezetbiztonság
növelése, a települési
környezetgazdálkodás

korszerűsítése

Közösségvezérelt városfejlesztés
Társadalmi környezet és a helyi közösség

fejlesztése

Közösségi környezet megújítása

Társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése

Közösségi erőforrások kiaknázása,
társadalmi tőke mobilizálása, helyi

társadalmi kohézió erősítése
érdekében

Integrált városfejlesztés Helyi erőforrásokra alapozott
városfejlesztés Közösségi alapú városfejlesztés
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1.5.3 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

Újfehértó település városrészeit a 2016-ban készült integrált településfejlesztési stratégia határozta
meg. A településfejlesztési koncepció ezeket a városrészi lehatárolásokat vette alapul. Az integrált
településfejlesztési stratégia szerint 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:
 Városközpont: Újfehértó város mintegy 1039 hektár nagyságú belterületéből 83,6 hektár

nagyságú egybefüggő terület határozható meg városközpontként. 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.

 Északi városrész: 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. A
városrész középső és nyugati oldalán a lakófunkció dominál. Domináns szerepet kap a város
közlekedésében is.

 Nyugati városrész: Nyugati városrész alapvetően és meghatározóan lakófunkcióval
rendelkezik. A városrész lakófunkcióját a legfontosabb gazdasági, közlekedési és humán
szolgáltatási funkciók egészítik ki.

 Déli városrész – Mályváskert: A Mályváskert városrész a város teljes déli nyúlványát magában
foglalja. A nevelési-oktatási feladatok megfelelően biztosítottak a városrészben.

Újfehértó településfejlesztési koncepciójának célrendszerében egyértelműen kimutathatóak a
területi fókuszok. A célok és a városrészek közötti koherenciát a alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Fejlesztési célok Fejlesztési célok
kapcsolata az egyes

városrészekkel

Kapcsolódás bemutatása

Gazdasági kínálatfejlesztés és
befektetőbarát
városfejlesztés

Városközpont
Északi városrész

A gazdasági kínálatfejlesztés elsődleges célja új
iparterületek kialakítása, amelynek az északi
városrészben van lehetősége, másrészt a
városközpontban vannak előirányozva
vállalkozásfejlesztést célzó beavatkozások.

Élelmiszergazdaság
feltételrendszerének
fejlesztése, agrárlogisztikai és
agrár innovációs kapacitások
bővítése

Északi városrész
Városköpont

Az agrárlogisztikai kapacitások fejlesztése, a helyi
termékek piacra jutásának javítása elsősorban ezt a
két városrészt érintik.

Gazdaságösztönző és
fenntartható
közlekedésfejlesztés

Városközpont
Északi városrész
Nyugati városrész
Déli városrész

Közlekedésfejlesztési beavatkozások a város nagy
részére kiterjednek.
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Klímaváltozáshoz és
éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás növelése, a
város mikroklimatikus
viszonyainak javítása,
környezeti erőforrások
hasznosulásának ösztönzése
és a környezettudatosság
erősítése

Városközpont
Északi városrész
Nyugati városrész

Minden városrészben vannak olyan fejlesztések
előirányozva, amelyek a környezetbarát mobilitás
(kerékpárutak, járdák) fejlesztését, az
energiahatékonyság növelését célozzák.

Városi környezetbiztonság
növelése, a települési
környezetgazdálkodás
korszerűsítése

Városközpont
Északi városrész
Nyugati városrész
Déli városrész

Minden városrészben vannak olyan fejlesztések
előirányozva, amelyek a környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztését célozzák. Elsősorban a
csapadékvíz-hálózat fejlesztése érinti a település
egészét.

Közösségi környezet
megújítása

1.

Városközpont A közösségi környezet megújítása célkitűzés a
városközpont területét érinti elsődlegesen, mivel a
köz és közösségi intézmények nagy része itt
található.

Társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése

1.

Déli városrész A város szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területei a déli városrészben
koncentrálódnak. Ebből eredően a társadalmi
egyenlőtlenségek mérséklése célterületnek a déli
városrészen van relevanciája.

Közösségi erőforrások
kiaknázása, társadalmi tőke
mobilizálása, helyi társadalmi
kohézió erősítése érdekében

Városközpont
Északi városrész
Nyugati városrész
Déli városrész

A közösségfejlesztést erősítő programok
elsősorban a városközpontban valósíthatóak meg,
azonban a város más lakóterületein is lehet
relevanciája. Az ide tartozó fejlesztések jellege
miatt a célterület az egész város területét érinti.
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KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

1.6 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg. A megalapozó vizsgálat
részletesen bemutatja a város jelenlegi helyzetét, a gazdasági, társadalmi, környezeti
folyamatokat, tendenciákat. A koncepcióhoz és a településrendezési eszközök készítéséhez
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat a kijelölt átfogó és részcélok mentén
lehet kijelölni. Az adatok körének kijelölésekor elsődleges szempont, hogy ezen adatokkal a
kívánt változások mérhetőek legyenek.

Indikátor neve Indikátor definíciója Mértékegység Forrás Adatgyűjtés
gyakorisága

Gazdasági környezet indikátorai
A városi gazdaság
teljesítménye

Működő gazdasági szervezetek és
egyéni vállalkozók éves nettó
árbevétele (cél: növekedés)

millió Ft NAV Éves

Vállalkozások száma Működő vállalkozások száma db KSH Éves

Vállalkozások által
aktivált beruházások
volumene

Működő gazdasági szervezetek és
egyéni vállalkozók éves ráfordítása
(cél: növekedés)

millió Ft NAV Éves

Vállalkozói szerkezet A helyi vállalkozások megoszlása a
foglalkoztatotti létszám alapján

fő KSH Mikrocenzus

Újonnan betelepült
vállalkozások száma

A településre újonnan betelepült
vállalkozások száma

db KSH Éves

Vállalkozások
jövedelmezősége

Iparűzési Adó növekedésének
vizsgálata

Ft Polgármesteri
Hivatal

Éves

A város kereskedelmi
szolgáltatásai

Kiskereskedelmi egységek száma db KSH Éves

Munkanélküliségi
ráta

A munkanélküliek aránya a
gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva

% KSH Éves

Foglalkoztatottsági
ráta

A foglalkoztatottak aránya a
gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva

% TEIR Éves

Aktivitási ráta Az aktív korú népesség aránya a
teljes lakónépességen belül

% KSH évente

Vendégforgalmi
adatok

Kereskedelmi és
magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma (cél:
növekedés)

vendég-éjszaka KSH Éves

Üzleti infrastruktúra
bővülése

Iparterületek nagysága m2 Polgármesteri
Hivatal

Éves

Üzleti környezet
bővülése

Üzleti szolgáltatások száma db Polgármesteri
Hivatal

Éves

Társadalomi környezet indikátorok
Lakónépesség száma A településen élők száma fő KSH évente
A város
korszerkezete,
öregedési mutató

0-14 éves és a 60 év fölött korosztály
aránya a népességen belül, öregedési
index értékelése

ezrelék KSH évente
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1.7 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra
irányuló településszerkezeti változtatásokra

A hatályos településrendezési eszközök számos tervezett, de meg nem valósult elemet
tartalmaznak. Ezek felülvizsgálata, lehetséges és szükséges változtatása alapján a főbb
tervezett változások:
 tervezett, de meg nem valósult lakóterületi bővítések visszavonása a Farkasnyári út

nyugati oldalán,
 a Kossuth Lajos utca és a Böszörmény út között tervezett tömbfeltárás

eredményeként kialakítandó lakóterületek átalakítása részben lakó és/vagy
kereskedelmi szolgáltató célú területté, a tömbfeltárás optimalizálása, az úthálózat
igazítása a meglévő hálózati struktúrába, átmenet kialakítása a külterületi oldalon
elhelyezkedő védett természeti értékek irányába,

 a tervezett gyűrűs közúthálózati rendszer elemeinek, egyes szakaszainak átalakítása,
 Újfehértó és Geszteréd közötti összekötő út kialakítása,
 a külterületi, jelenleg gazdasági területek tényleges használat szerinti terület-

felhasználási besorolása (mezőgazdasági üzemi – ipari gazdasági),
 a belterülettől északra, a 4. sz. főút és a vasúti fővonal közötti területen tervezett

gazdasági területek fenntartása, bővítése, fel nem használt beépítésre szánt más célú
területekkel.
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1.8 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

A kulturális örökség védelmét a 2001. évi LXIV. törvény szabályozza. A törvény hatálya a
régészeti örökségre, műemléki értékekre, kulturális javakra terjed ki. A művi értékeket is
magába foglaló fejlesztések szabályozási kereteinek meghatározásánál, elsődleges szempont
kell hogy legyen, az adott érték védelme mellett a hasznosítására irányuló infrastrukturális
beruházás szigorú kereteinek rögzítése, egyedi jelleggel. Továbbá a közvetlen környezet
illeszkedési elvét is figyelembe kell venni, különös tekintettel lakó és gazdasági területek
határvonalánál. A településképi rendeletben kidolgozott feltétel rendszer és a
fenntarthatóság figyelembe vételével.

Újfehértó közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek

azonosító név helyrajziszám

75511 Csörsz-árok/Ördög-árok

0206/31, 0206/32, 0208/52, 0208/53, 0208/54,
0209/3, 0208/55, 0208/56, 0206/30, 0200/12,
0211/12, 0211/13, 0470/15, 0470/14, 0470/16,
0470/17, 0470/18, 0480/19, 0480/20, 0480/24,
0196/44, 0196/43, 0196/42, 0196/41, 0196/40,
0196/39, 0196/38, 0196/37, 0196/36, 0196/35,
0196/34, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/5, 0196/6,
0196/7, 0196/8, 0196/9, 0480/21, 0480/23, 0480/22,
0200/13, 0200/14, 0200/15, 0200/16, 0200/17,
0200/18, 0200/19, 0206/33, 0200/20, 0200/21,
0200/22, 0197, 0200/23, 0200/24, 0200/25, 0200/26,
0206/4, 0200/27, 0200/28, 0475, 0211/14, 0211/15,
0208/57, 0208/58

76695 Úfehértói út
1527, 1528, 1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1531, 055/26, 0558/3, 0558/6

36885 Amerikás-dűlő 03, 0156/11, 0156/10

36888 Ereszkedő-hegy 0173/1, 0174/3, 0174/25, 0174/26

45670 Bügler sarok
0158, 0260/11, 0241, 0157/37, 0157/35, 0157/36,
0157/12, 0157/11, 0157/10, 0157/9, 0157/8

45671 Gulya kút 0242/2, 0242/1, 0241, 0157/45

75735 Csörsz-árok, Balsa-lapos-dűlő - Petőfi-tag

0136, 0135, 0140, 0101/28, 0117, 0110, 0106, 0104,
0109/2, 0103/6, 0103/5, 0102, 0101/36, 0101/29,
0101/30, 039/15, 039/14, 0103/9, 0103/11, 0103/7,
0103/3, 0103/8, 099/14, 0100, 0101/35, 0101/24,
099/9, 099/11, 099/12, 099/13, 099/6, 099/15,
099/16, 099/5, 0109/15, 0109/13, 0109/14, 0109/12,
0109/29, 0112/13, 099/4, 099/3, 0112/12, 0112/3,
099/2, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/12, 097,
098, 0132/6, 0103/2, 0105/2, 0103/10, 0105/6,
0103/4, 0109/10, 0109/9, 0109/7, 0109/8, 0109/19,
0109/4, 0109/5, 0109/28, 0109/27, 0109/26, 0109/21,
0109/20, 0109/22, 0112/7, 0112/6, 0112/5, 0112/4,
0165, 0166/5, 0162/4, 0162/11, 0162/8, 0162/7,
0162/6, 0162/5, 0162/3, 0166/4, 0166/2
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36554 Arany J. u. 3.

621/3, 625/2, 612, 623/3, 577, 628/1, 611, 578/1,
578/2, 578/3, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 583/1,
583/2, 584, 585, 586/1, 586/2, 614, 615/1, 615/2,
616/2, 617, 619/2, 618/2, 620/2, 621/2, 622/2, 623/2,
624/2, 626

36555 Homokbánya 0726, 0723/2, 0724, 0725, 0727/1, 0707, 0723/4

36559 Izsótag 0616/5

36563 Izsótag II. 0616/5, 0622/1, 0622/8, 0619

36561 Kovács-tanya 0256/1

36564 Tóhát
0715/52, 0715/53, 0715/54, 0715/55, 0715/56,
0715/57

36567 Szilashát-dűlő

0442/1, 0443/6, 0443/7, 0443/8, 0443/9, 0443/10,
0443/11, 0443/12, 0443/13, 0443/14, 0444/9,
0444/10, 0444/11, 0444/12, 0444/13

36569 Szabó-tanya 0255, 0254/1

36570 Szent István út

654/1, 654/2, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666/1, 666/2, 635/1, 637, 592, 593, 594,
595/1, 596, 597, 610/2, 611, 638/1, 638/2, 638/3, 653,
590/1, 591/1

36571 Bodótag
0661/17, 0661/16, 0661/15, 0661/14, 0661/13,
0661/12

36575 Bolt

0510/30, 0510/20, 0510/19, 0510/21, 0510/22,
0525/1, 0510/18, 0519, 0518/9, 0518/10, 0510/16,
0510/27, 0510/29, 0510/28, 0510/26, 0510/25,
0510/24, 0510/23, 0518/13, 0524, 0518/12, 0518/11,
0510/33, 0510/34, 0510/32

36580 Bolt II. 0510/30

36583 Csörsz-árok

0174/150, 0174/151, 0174/152, 0174/153, 0174/154,
0174/155, 0174/156, 0174/97, 0174/98, 0174/99,
0174/100, 0174/69, 0174/70, 0174/71, 0174/72,
0174/73, 0174/74, 0174/25, 0174/26, 0174/68

36591 Csörsz-árok II.

0446/5, 0444/18, 0444/19, 0444/20, 0444/21,
0444/22, 0444/23, 0444/30, 0444/31, 0444/32, 0445,
0443/20, 0443/19, 0443/18, 0443/17, 0443/16,
0443/15, 0443/4, 0442/1, 0441/8

36592 Csörsz-árok III.
0446/67, 0446/68, 0446/69, 0446/70, 0446/71,
0446/72, 0446/73, 0446/74, 0446/75, 0446/66

36594 Csörsz-árok IV. 0470/4, 0470/5, 0470/6, 0470/20, 0472/3, 0471

36595 Gyümölcskísérleti telep

0131, 0116, 0132/1, 0132/2, 0115/3, 0115/2, 0115/1,
0114, 0136, 0143/1, 0133, 0135, 0140, 0134, 0118/1,
0117

36597 Hajdúdorogi út, Állami Gazdaság központja
0394/9, 0394/10, 0397/2, 0398/8, 0398/9, 0399,
0400/1, 0287

36599 Hajdúdorogi út, temetőn innen 0400/7, 2838, 2837, 2856
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36603 Hajdúdorogi út, temetőn túl
0287, 0400/1, 0191/9, 0191/15, 0191/14, 0191/5,
0399

36604 Kovács-tanya, szegegyházi oldal 0256/1

36605 Micskepuszta
0651/17, 0632, 0631/69, 0631/62, 0631/81, 0631/63,
0631/82

36607 Micskepuszta, Tálas-dűlő 0631/82, 0631/81, 0631/63, 0631/64

36608 Micskepuszta, halomsír 0663/34, 0663/33, 0663/32, 0663/31

36616 Micskepusztai iskola - Ereszvény-tag 0600/1, 0601, 0600/2

36617 Szegegyházi templomdomb 0315/39, 0316, 0317/40

36618 Micskepuszta, Tálas-hegy

0729/7, 0729/8, 0729/9, 0688/1, 0659/5, 0659/6,
0659/19, 0659/18, 0659/17, 0659/16, 0659/15,
0659/14, 0659/13, 0659/12, 0659/11, 0659/10,
0659/7, 0659/8, 0659/9

36619 Micskepuszta, Tálas-hegy II. 0688/2, 0583/2, 0583/1, 0584, 0585

36620 Micske-puszta

0742/4, 0743, 0744/2, 0744/1, 0680/9, 0687, 0685/36,
0685/37, 0685/38, 0685/39, 0685/40, 0685/41,
0685/42, 0685/43, 0742/3, 0688/1, 0740/4, 0740/6,
0740/5, 0740/7, 0740/8, 0742/2, 0680/54, 0680/52,
0740/14, 0740/11, 0740/10, 0740/9, 0680/7

38124 Micske-puszta, Erdődy-tanya

0744/2, 0744/3, 0745, 0220/7, 0220/8, 0220/9,
0220/10, 0220/11, 0220/12, 0220/13, 0220/14,
0220/15, 0220/16, 0220/17, 0220/18, 0220/19,
0220/20, 0220/21, 0220/22, 0220/23, 0220/5, 0220/6,
0220/4, 0220/3

38123 Petőfi u. 81.

216, 214, 215, 275, 280/2, 280/1, 287/1, 286, 285, 284,
283, 282, 281, 276, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211/1

39351 Halom a Nagy-tanya mellett 0663/30, 0663/29, 0663/28, 0663/27, 0665/3, 0664

39777 Nagy-tanya környéke

0738/6, 0664, 0738/2, 0688/1, 0665/3, 0663/32,
0663/31, 0663/30, 0663/29, 0663/28, 0663/27,
0663/26, 0663/25, 0663/24, 0663/23, 0663/22,
0663/21, 0663/20, 0663/19, 0663/18, 0663/17

50522 Hajdúdorogi út, Szennyvíztelep mellett 0174/25

54144 Ipari park II. 4798, 4797

54146 Ipari park III. 4807, 4808, 4803, 4802, 4805, 4824, 4823

54147 Ipari park I. 4819, 4818, 4820, 4813, 4805

57544 Lapos-Régi Telek
0500, 0503/12, 0503/13, 0503/14, 0503/18, 0503/19,
0503/20, 0503/9, 0503/16, 0503/17, 0502, 0501, 0504

59921 Erzsébet- kert, Kövér-tanya 1. lh. 09, 08/4, 010/9, 03, 0156/11, 0156/12

59922 Erzsébet-kert, Kövér-tanya 2. lh. 08/4

59923 Erzsébet- kert, Kövér-tanya 3. lh. 08/33, 08/34, 03, 0156/11

59924 Akácos-domb 08/36
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59925 Amerikás-dűlő, Falu-alja 1. lh. 08/45, 08/19, 08/35

59926 Amerikás-dűlő, Falu-alja 2. lh. 08/45, 08/19, 07/15, 07/14, 07/13, 08/1

59927 Amerikás-dűlő, Falu-alja 3. lh. 06/15, 06/14, 06/10, 08/38, 06/13, 06/19, 03
59937 Vasút-dűlő, Észak 0757/3, 0757/2

59939 Vasút-dűlő, Közép

0757/11, 0757/19, 0757/18, 0757/17, 0757/16,
0757/15, 0757/14, 0757/13, 0757/12, 0757/20,
0757/10, 0757/9, 0757/8, 0757/6, 0757/7

59940 Vasút-dűlő, Dél 0757/25, 0757/26

59941 Vörös-réti csatorna partja 0719

59942 Vörös-rét 1. lh. 0731, 0729/1, 0730, 0728

59943 Vörös-rét 2. lh.
0715/45, 0715/42, 0715/44, 0715/43, 0715/40,
0715/41, 0715/39, 0715/38

59944 Vörös-rét 3. lh. 0729/7

59945 Vörös rét 4. lh. 0729/7

59946 Saláta-tanya 0569/35, 0569/36

59947 Izsó-tag, Dél 0616/9, 0616/7, 0616/8, 0616/10

59948 Kádár-tanya 0597, 0565/7, 0565/8, 0565/15

59950 Ereszvény-tanya, Észak 0565/13, 0565/14

59951 Ereszvény-tanya, Dél 0565/13, 0565/14

76123 Gyula-halom 0221, 0332/20

75877 Szilas 0351/27, 0351/7, 0351/3

75733 Csörsz-árok, Kálmánházi határ, Tokaji-út
0172/5, 0172/4, 0172/6, 0172/7, 0172/1, 0172/2,
0172/3

75731 Csörsz-árok, Tokaji-út - Maszling É
0172/19, 0172/20, 0172/12, 0202/3, 0172/16,
0172/15, 0172/14, 0172/13, 0202/25, 0202/24

75729 Csörsz-árok, Maszling

0174/144, 0174/145, 0174/146, 0197, 0174/143,
0174/135, 0174/136, 0174/137, 0174/138, 0174/139,
0174/140, 0174/141, 0174/142, 0202/8, 0202/9

77863 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek I. 0306/1, 0306/30, 0306/31

77865 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek II. 0306/28, 0306/29, 0306/30, 0306/31

77867 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek III. 0308/1, 0308/2, 0308/3, 0306/13, 0307

79025 Saláta-tanya
0551/71, 0551/72, 0551/70, 0551/73, 0551/74,
0551/75, 0551/76

79027 Hadházi (VIII/7-2) csatorna K-i partja 0551/71, 0551/72, 0551/73, 0551/74, 0551/75

78991 Kisszegegyházi- földek IV.
0293, 0292/11, 0299/12, 0299/34, 0299/10, 0299/11,
0299/33

78993 Vágóhídtól délre 0401/43, 0402, 0401/38, 0401/42, 0401/41

78987 Bolttól északra 0518/20, 0518/15



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

31

82021 Szilas 0401/30

82013 Szilas II.

0405, 0401/25, 0404/7, 0404/8, 0404/9, 0401/13,
0401/14, 0401/26, 0401/24, 0401/51, 0401/50,
0401/49, 0401/22, 0401/21, 0401/20, 0401/17, 0407,
0401/28, 0401/27, 0401/30, 0401/29, 0401/33,
0401/32, 0401/31, 0406/21, 0406/22, 0406/16,
0406/9, 0406/13, 0406/14, 0406/15

82015 Micske-puszta, Erdődy-tag

0744/2, 0685/42, 0685/41, 0685/40, 0685/43,
0685/39, 0685/38, 0685/37, 0220/1, 0220/5, 0220/6,
0220/4, 0220/3, 0220/2, 0220/18, 0220/23, 0220/22,
0220/21, 0220/16, 0220/17, 0220/15, 0220/19,
0220/20, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10, 0220/12,
0220/13, 0220/14, 0220/11, 0220/24, 0744/1, 0745,
0684, 0685/44, 0193/14, 0217, 0688/1, 0685/36,
0685/35, 0685/34, 0744/3, 0220/27, 0220/26,
0220/25, 0193/34, 0193/31, 0193/28, 0193/29,
0193/30, 0193/32, 0193/33, 0193/15, 0193/16,
0193/17, 0193/18, 0193/19, 0193/20, 0193/21,
0193/22, 0193/23, 0193/24, 0193/25, 0193/26,
0193/27, 0193/35, 0193/36, 0193/37, 0193/38,
0193/39, 0193/40, 0193/41, 0193/42, 0193/43,
0193/44

82017 Vörös-rét, Micske-puszta 0740/14, 0740/11
82019 Molnár-tag dél, Szeméttelep 0551/11, 0551/50, 0551/91, 0551/30, 0551/5, 0551/6

79717 Kossuth utca
2856, 2838, 2837, 2831, 2830, 2836, 2814/5, 2814/7,
2814/8, 2814/9, 2814/10, 2799, 2814/6

Újfehértó közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti
lelőhely nem található.

Nyilvántartási azonosítóval nem rendelkező régészeti lelőhelyek Újfehértó közigazgatási
határában

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Újfehértó határában, azonban a kevés és
pontatlan helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges.
Érpataki határ
Újfehértó Érpatak felé eső határrészéből előkerült bronz tokosbaltát Szabó József
ajándékozta a Jósa András Múzeumnak.

Szegegyházi puszta
A Szegegyházi pusztáról közelebbi helymegjelölés nélkül több alkalommal kerültek be a
múzeumba régészeti leletek. 1913-ban egy középkori gyűrű, 1926-ban pedig Nánássy András
ajándékozott a múzeumnak itt előkerült római érméket.

Újlaky József telke
1964-ben a belterületen, Újlaky József telkén újkőkori-neolit településre utaló leletek
kerültek felszínre.
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Butyka
1889-ben Újfehértó és Nyíregyháza között útépítés alkalmával egy szarmata bögrét találtak a
munkások.

Micskepuszta
1926-ban közelebbről meg nem határozott helyen egy neolit edényt találtak.

Micskepuszta
Közelebbről meg nem határozott helyről, Nánássy Sándor ajándékaként neolit és szkíta
edények kerültek a Jósa András Múzeumba

Micskepuszta
1926-ban közelebbről meg nem határozott helyről egy késő bronzkori urna került felszínre.

Micskepuszta
1896-ban közelebbről meg nem határozott helyről egy középkori vaskard került be a
múzeumba.

Micskepuszta
Közelebbről meg nem határozható helyszínről egy bronz raktárlelet került a múzeumba.

Micskepuszta, Tálas-dűlő
1913-ban Nánássy Sándor neolit, kora és késő bronzkori, valamint népvándorláskori és
Árpád-kori edénytöredékeket szolgáltatott be a múzeumba.

Némethy szőlőskert
1941-ben faültetés alkalmával egy kőbalta került felszínre.

Vadasi hosszú dűlő, Egyházföld
Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek innen a Jósa András Múzeumba.

Újfehértó közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek

Újfehértó egykori határában kialakult középkori településekre utaló dűlők

Újfehértó határában az Árpád-korban több falutelepülés is létezett, ezek közül Bolt,
Szegegyháza, Micske, Szilas nevét az okleveles forrásoknak köszönhetően ismerjük is. A fenti
elpusztult faluhelyek egykori elhelyezkedésére utalnak a Nagy-Szegegyháza, Kis-
Szegegyháza, Micskepuszta, Szilas, Szilas-hát földrajzi nevek, ahol az egykori középkori falvak
maradványainak előkerülésére kell számítani.

Újfehértó határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori szikes tavak,
mocsarak, lápok magas partjain.

Pázmány, Vörös-rét, annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol
a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell
számítani.

Újfehértó keleti határában húzódik közel észak-déli irányban az Érpataki (VIII.)főfolyás, amely
egy egykori nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze. Újfehértó
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közigazgatási határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol
a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell
számítani.
Újfehértó nyugati határában húzódik közel észak-déli irányban a Hadházi-(VIII/7-2.) csatorna,
amely egy egykori nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze.
Újfehértó közigazgatási határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek
minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek
előkerülésére kell számítani. Különösen a Pozsgai-tag, Molnár-tag, Szilas határrész területe.

Újfehértó határában a régészeti lelőhelyek elsősorban a szikes tavak partjai mentén húzódnak

A Csörsz-árok vonala Újfehértó északnyugati határában
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A nyilvántartott régészeti lelőhelyek egy része beruházásokhoz, mint például a 100. vasúti fővonal
korszerűsítése, kapcsolódó előkészítő munka során kerülnek felszínre

Műemléki védettség

A református templom országos műemléki védelme továbbra is szükséges. A műemlékek
védelmére vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
rendelkezéseinek betartása, betartatása elsődleges fontosságú.

Helyi védettség

Újfehértó arculatát alapvetően befolyásoló, helytörténeti jelentőségű épületek meghatározó
része helyi védelem alatt áll. Újfehértó Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018. (I.
31.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében 11 épületet, építményt
helyezett helyi védelem alá.

A helyi védelem célja elsősorban a századfordulón létrejövő polgári építkezések
karakterének, épülettömegnek, az eklektikus, neoklasszicista homlokzatokkal jellemezhető
utcakép megőrzése. A jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat
megőrzése, a településkép kedvező alakítása.
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