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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1.

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI
ÖSSZEFÜGGÉSEK,
A
TELEPÜLÉS
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

HELYE

A

Vámospércs Hajdú-Bihar Megyében, Debrecentől - Kelet-Magyarország elsőszámú regionális
központjától - 20 km-re keletre fekszik. A nagyváros közelsége pozitívan befolyásolja a település
fejlődését. A hetvenes évek közepétől Debrecen körzetében is érezhető agglomerációs tendenciák
a földrajzi közelség miatt Vámospércset is érintették, ami a nagyarányú ingázásban, s a rendkívül
szoros kereskedelmi- oktatási-egészségügyi stb. kapcsolatokban nyilvánul meg. A kilencvenes
években több száz debreceni költözött ki Vámospércsre, s teremtett itt magának kertvárosi otthon.
Vámospércs 58,2 km2-es területe teljes egészében a Nyírséghez, ezen belül is a Dél-Nyírséghez
tartozik és kulcstelepülésként jelentős központi szerepet tölt be a Dél-Nyírség (Ligetalja) többi
települése számára. Erre a szerepkörre predesztinálja a települést közlekedés-földrajzi fekvése.
Debrecen és a magyar-román határ között fekvő terület települései csak Vámospércsen keresztül
kapcsolódhatnak be az ország vérkeringésébe. Így Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírbárány,
Bagamér, Álmosd és Újléta lakói számára Vámospércs valóban kulcstelepülés, s fejlett
szolgáltatóhálózata következtében ellátásukban jelentős szerepet játszik.
Ezen kedvező földrajzi elhelyezkedés miatt is kapott mikro-térségi központ szerepkört Vámospércs
a korábbi Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, így a város Álmosd,
Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Bagamér, Nyírábrány települések szociális szolgáltatásainak
nyújtása szempontjából központi szerepet tölt be.
(Forrás: Vámospércs közigazgatási portál)
Vámospércs 2001-ben kapott városi rangot. Települési besorolás szempontjából speciális
helyzetben van, mert az ország 3 154 besorolt településéből azon 435 települést számláló kisebb
csoportba tartozik, melyek járási és kistérségi besorolása eltérő. Vámospércs közigazgatási
szempontból a Nyíradonyi Járáshoz tartozik, míg kistérségi besorolása szerint a Hajdúhadházi
kistérséghez tartozik.
A Hajdúhadházi kistérség 11 tagtelepülése a következő: Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház,
Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Téglás, Újléta, és Vámospércs.
A Nyíradonyi Járás települései: Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony,
Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs (9 település).
Vámospércs rendelkezik egy mikro-térségi vonzáskörzettel (Nyírmártonfalva, Nyíracsád Fülöp,
Nyírábrány, Újléta) helyzetét azonban alapvetően a Debrecen melletti fekvése határozza meg.
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Vámpspércs

Forrás: internetes térképek
A településen az elmúlt évtizedben kialakuló, illetve tovább bővülő térségi feladatokat is ellátó
intézményrendszer – Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet, Rendőrőrs, Munkaügyi
Kirendeltség – működési területe alapvetően kiterjed a térség községeire.
E térségszervezői adottságok a fentiek mellett az utóbbi években különösen a helyi közigazgatásban
végbement „körzetesítés” okmányiroda, gyámhivatal, építésügyi hivatal, szociális intézmények
működésének engedélyezése tekintetében valósultak meg. (Például Vámospércs térségében lévő
települések polgármesterei az illetékes okmányiroda tőlük 40-60 km-es távolságra, történő
kijelölése kapcsán közösen fordultak az illetékes Minisztériumhoz az okmányiroda Vámospércsen
történő kialakítása érdekében).
Sajátos helyzet alakult ki 2000. január 1-jétől azáltal is, hogy a kiemelt építéshatósági ügyeket
Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány és Fülöp lakossága tekintetében a vámospércsi
székhelyű igazgatási társulás intézte 2012. december 31.-ig, 2013. január 1-től Nyíradony Város
jegyzője látja el, míg ugyanezen településeken a gyámhivatali feladatokat a Kormányhivatal látja el.
Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve az iskolaszerkezeti változások megvalósítása
érdekében középfokú iskola létesítését, illetve szükség szerint 9-10. évfolyamú általános iskolai
oktatás szervezését fogalmazza Vámospércs esetében.
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1.1.

A
TERÜLETFEJLESZTÉSI
DOKUMENTUMOKKAL
(ORSZÁGOS
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TER ÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI,
VALAMINT
TÉRSÉGI
TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓKKAL
ÉS
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

1.1.1. ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ (97/2005.
(XII. 25.) ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági,
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A
Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét
foglalja keretbe.
Az OTFK négy hosszútávú, átfogó fejlesztési célt azonosított be, melyek a következők:
1.

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés
Cél a meglévő értékeket megőrző, kiszámítható, érték-, tudás- és munkaalapú, hozzáadott
értéket és közhasznokat eredményező, valamint a takarékos és hatékony erőforrásfelhasználásra épülő gazdasági növekedés, fejlődés és jövedelemtermelés biztosítása, a
globális gazdasághoz való felzárkóztatás és a hazai foglalkoztatás jelentős bővítése. A cél
elérése érdekében kiemelt eszközök a gazdaságba történő beruházások és a
vállalkozásfejlesztés támogatása, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, a nemzeti
vállalatok megerősítése és piaci lehetőségeik szélesítése, a biztonságos élelmiszerellátás, a
helyi gazdaság megerősítése, a helyi közösségek autonóm, önfenntartó és öngondoskodó
erejének a helyreállítása.

2.

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
Cél a népességszám növelése, a gyermekvállalás ösztönzése. Továbbá cél a népesség szellemi,
erkölcsi, tudásban, készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése, az alsó-, az
alsó-közép- és a középosztály, valamint a kis közösségek és családok felemelése-megerősítése,
a nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás és értékátadás növelése. Kiemelt célunk a
társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a
kultúrához való hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás
ösztönzése. Ehhez kapcsolódik az egészségi állapot javítása, a hatékony közegészségügy és
egészségügyi szolgáltatások, a megelőzés és rekreáció biztosítása, a kulturális örökség
megőrzése. Célunk a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó, hatékony és jó állam
létrehozása, a közszolgáltatások megújítása. Ennek keretében a növekvő társadalmi biztonság
– kiemelt figyelmet fordítva a lakossági közbiztonság, a szociális, családi és személyi biztonság,
az információbiztonság, a munkahelyi biztonság – megteremtésére.

3.

Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme
Cél a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinket biztosító természeti
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az erőforrások megőrzése a jövő
generációinak számára, mind mennyiségben, mind minőségben. Célunk az élelmiszer-, az
energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése, az egészséges ivóvíz ellátás,

8

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

az élővilág sokféleségének, a tájak sokféleségének és értékeinek, illetve az épített örökség
értékeinek megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének
biztosítása, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.
4.

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet
Cél egy területileg összehangolt, harmonikusan és fenntartható módon működő, a meglevő
térszerkezet értékeit megtartó, a makroregionális és globális kapcsolatokban aktívan részt
vevő térszerkezet kialakítása, amelyben az ország, a Kárpát-medence és Európa szempontjából
egyaránt jól együttműködő, értékeket teremtő és védő partnerként vehet részt az ország
minden térsége és települése. Egyaránt fontos az európai integráció, a közép-európai kohézió
megteremtése.
A többközpontú térszerkezet megvalósítása érdekében szükséges az ország Budapest
központúságának oldása, a gazdasági fejlődést biztosító beruházások területi terítése, a térségi
versenyképességet segítő térszerkezet, térségi kapcsolatok kialakítása, erősítése.
A térségi integráció, térségi kapcsolatok és együttműködések elmélyítéséhez szükséges a
város-vidék kapcsolatok megújítása, a térségi autonómia, az önellátó és önfenntartó képesség
erősítése. A területi kohézió és a térségi esélyegyenlőség erősítéséhez kiegyensúlyozott
térszerkezet, területi kiegyenlítődés, a perifériák és elmaradott térségek felzárkóztatása, a
térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása szükséges.
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét
szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és
területi tématerületeket ölelnek fel. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési
szemléletének megfelelően – a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden
ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési
súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.
A lehetséges kitörési pontokra és fordulatot igénylő területek alapján meghatározott
specifikus célok az alábbiak:
Szakpolitikai célok

Területi célok

1. Versenyképes, innovatív gazdaság

1. Az ország makroregionális szerepének
erősítése

2. Gyógyító Magyarország, egészséges
társadalom, egészség- és sportgazdaság

2. A többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózat

3. Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és -ellátás

3. Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése

4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes
készségek, K+F+I

4. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése

5. Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó
társadalom

5. Területi különbségek csökkentése, térségi
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés

6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság

6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a
mobilitás biztosítása
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Területi célok

Szakpolitikai célok
7. Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata, és környezetünk
védelme

Vámospércs hazai és nemzetközi vonatkozású szerepét és helyét az OTFK-ban foglaltak alapján
alapvetően Debrecen, mint jelentős térszerkezetű településhez, pólusközponthoz való
közelsége határozza meg.

Forrás: OTFK

Forrás: OTFK
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A Koncepció Hajdú-Bihar megye középtávú céljait az
alábbiak szerint határozza meg:

Vámospércs fejlesztési
elképzeléseinek
illeszkedése a megyei
célokhoz:
- oktatási
intézmények
fejlesztése
- újabb
ipari
területek
kialakításával
a
helyi
gazdaság élénkítése
- helyi termékek előállító
vállalkozások támogatása
- megújuló
energiaforrást
hasznosító
beruházások
megvalósítása (biomassza
üzem, geotermikus kút)
- idegenforgalom élénkítése
(Marinka városközpontban
kulturális és szabadidő
terek
kialakítása,
fürdőfejlesztés, kerékpárút
fejlesztés, ifjúsági tábor
létesítése)

1.1.2. KAPCSOLÓDÓDÁS
KONCEPCIÓHOZ

A

HAJDÚ-BIHAR

MEGYEI

TERÜLETFEJLESZTÉSI

A megye jövőképe:
„Hajdú-Bihar megye 2030-ra megőrzi természeti értékeit és a helyi közösségek
együttműködéseire, adottságaira és hagyományaira építve – támaszkodva Debrecen, mint a
Kárpát-medence egészség fővárosa és versenyképes innovációs központ gazdaságélénkítő és
munkahelyteremtő hatására – fenntartható, kiegyensúlyozott, lakosai számára minőségi szinten
élhető környezet lesz.”
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A megye fejlesztésének célhierarchiája

Forrás: HBM Területfejlesztési Koncepció 2013
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1.1.3. KAPCSOLÓDÓDÁS EGYÉB TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ

Forrás: TEIR
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

1.3.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTRT)
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Forrás: OTrT

1.3.2. HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (MTRT)

Térségi szerkezeti terv
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Forrás: Hajdú-Bihar megyei Területrendezési Terv
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Ökológiai hálózat térségi övezetei

17

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

18

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete
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Kiváló termőhelyi adottságú szántó terület
övezete

Forrás : Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK AZ
ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Vámospércs közigazgatásilag szomszédos települései

Debrecen: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Nyírmártonfalva: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Nyíracsád: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Nyírábrány: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Bagamér: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Újléta: Vámospércsre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

1.5.1 A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Vámospércs város hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008-ban készült. A jelenlegi
tervezési folyamat alapját ezen dokumentum képezi.
A 2008-ban készült IVS-ben megfogalmazott városi jövőkép:
„Nyugodt kisvárosi élet a rohanó nagyváros szomszédságában. Vámospércs a fák, parkok és a víz
városa, fejlett oktatással és egészségüggyel, széles lakossági szolgáltatásokkal, olyan város, ahol
biztonságos élni, és lehet dolgozni. Jövőorientált gondolkodás a hétköznapokban és a
fejlesztésekben és beruházásokban.”
A stratégiában kitűzött átfogó célja: a „Fenntartható versenyképes növekedés”, melyhez két
specifikus cél kapcsolódik: 1. „Élhetőbb város, harmonikus környezet”, és 2. „Versenyképes
emberek, versenyképes cégek”.
A városfejlesztési program 2013-ra egy olyan Vámospércset kíván kialakítani, amelyben jó és
biztonságos élni, megélni. Ez egyszerre jelenti a körülmények javítását, a lehetőségek tágítását, és
az értékek megőrzését, a város felkészítését egy jobb jövőre, és megvédését a jövő árnyaival
szemben.
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Az egyes tematikus célokhoz kapcsolódó operatív programok
T1 A városi környezet megújítása
Az első tematikus cél mindenekelőtt a város központjához kapcsolódik. Két operatív program két
eltérő szempontból célozza ezt meg: a főtér építészeti új városközpont létrehozásával történő
fejlesztése (T1.1.) és a belső városrészeket terhelő, az ottani fő funkcióval nem összeegyeztethető
tevékenységek kitelepítését célzó (T1.4). E két programot kiegészíti további két olyan program,
amelyek nem kizárólag, de jelentős mértékben kapcsolódnak a főtérhez és a belső városrészekhez.
Az első az identitás-erősítési program (T1.2), amelyen belül a közösségi tevékenységek és
intézmények kialakítása mellett a főtér, mint fontos városi jelkép is komoly szerepet kap.
T1.1 A főtér és új városközpont megépítése
Parkolók áthelyezése a Fő tér körüli utcákba, burkolat és az utcabútorok
elhelyezése az új Fő téren, harangjáték és szökőkút létesítése, üzlethelyiségek
kialakítása, új polgármesteri hivatal építése, Szakorvosi rendelő építése,
Szakközépiskola építése, Önkormányzati tűzoltóság létesítése, sétálóutca
kialakítása, boltok létrehozása,
T1.2 Városi identitás erősítése
Civilközpont: kulturális programok, tanfolyamok, konferenciák, egyéb műsorok,
foglalkoztatási projektek szervezése, „Városi ünnepek szervezése (pl. borünnep,
sportegyesület erősítése, és más identitáserősítő programok)
T1.3 Bűnmegelőzés
Térfigyelő-rendszer telepítése, tinédzsereknek és fiatal felnőttek számára
szabadidőprogramok szervezése
T1.4 A belső városrész tehermentesítése, gazdasági tevékenységek kiköltöztetése
A belső városrészekben a lakófunkciót zavaró gazdasági tevékenységek
visszaszorítása, korlátozása, a belső városrészekből való kitelepülésüket ösztönző
program.
T2 Humán és közösségi infrastruktúrafejlesztés
A 2. tematikus cél az élhető település városi intézményrendszerének megerősítésére koncentrál. A
helyzetelemzésben
világosan
kirajzolódott,
hogy
mennyire
fejlett
Vámospércs
intézményrendszere, ugyanakkor ennek fizikai feltételrendszere az elmúlt években végrehajtott
egyes területeken komolyabb, másokon elhanyagolható beruházások ellenére fejlesztésre szorul.
T2.1 A helyi oktatás
Új bölcsőde építése, és az új városközpontban helyet kell adni egy
szakközépiskolának és kollégiumnak azaz egy Élelmiszeripari Középfokú Szakképző
Központ jön létre.
T2.2 Egészségügyi fejlesztési program
Kistérségi Szakorvosi rendelő jön létre, a háziorvosi rendelők, a védőnői szolgálat,
és az orvosi ügyelet épületbe integrálásával

22

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

T2.3 Társadalmi befogadási projektek
Akadálymentesítések az általános iskolában. Romatelep és környezete rendezése:
A terület és a környezetének rendbe tétele kisebbségi lakópark létrehozása,
munkahely-teremtés, visszaterelés a munkaerőpiacra.
T2.4 Térségi tűz- és katasztrófavédelmi központ kialakítása
Önkormányzati tűzoltóság létrehozása.
T3 A város vonzerejének fejlesztése
A „városi vonzerő-fejlesztési” programok döntően a városi közmű-infrastruktúra fejlesztését, a
külső területek és a városi zöldfelületek rendbetételét célozzák meg. A tematikus cél első operatív
programja ugyanakkor egy olyan akció, amely a turisták és a betelepülni szándékozók újabb
csoportjait célozza meg. Miközben az első prioritás a helyi lakosság a 3. prioritás más települések
lakói szemében szándékozik egy új, szebb Vámospércs képét kirajzolni.
T3.1 Image váltás, és turisztikai programok
Meg kell változtatni a környék, Debrecen lakossága szemében a
Vámospércsről kialakult képet. Ebben segítenek a kerékpáros turizmus, és
kerékpárútvonal-programok: Családi sportrendezvények szervezése a
sporttelepen Az uszoda és városi sportcsarnok építése a szakközépiskolával
egybekapcsolt.
T3.2 Zöldfelületek rendbetétele, városi rekreációs területek kialakítása
A Tavas Park tájrendezése a Főtér részeként ameglévő tó megóvása. A külső
területeken a zöldfelületek rendbetétele (Kossuth utcai japán akácok, Nagy
utcai fasor, Temlpomkert).
T3.3 Barnamezős területek rekultivációja
Hulladék lerakó rekultivációja: A korábbi szemétlerakó területe ismételt
parkosításra szorul
T3.4 Városi infrastruktúra fejlesztése
Csapadékvíz és felszíni vizek rendezése (az egységes csapadékvízelvezetés). Szennyvíztelep bővítése és ivóvíz minőségi projekt
(kapacitásnövelés, vízminőség javítás). Lakóparki kerékpárút (a tervezett
lakóparkhoz). Körforgalom a jelenlegi polgármesteri hivatal előtt.
T4 Vállalkozói környezet javítása
A vállalkozói környezet javítása tematikus céllal valójában kettős célt tűz a város maga elé: 1.) a
helyi foglalkoztatás erősítését és 2.) a felkészülést a városi beruházási igény növekedésére,
amelyben részben szabályozással, részben ingatlanpolitikával vagy más eszközökkel, amelyeket egy
gazdaságfejlesztési koncepció foglalhatna össze, elébe menjen a jövőbeni kihívásoknak. A
felkészülés egy ritka esély Vámospércs számára, hogy a potenciális boomban ne váljon játékszerévé
a különböző gazdasági erőknek. A felkészülés természetesen abban a tekintetben is fontos, hogy a
város lássa meddig mehet el, mi a mozgástere, hogy az esély semmiképpen ne vesszen el, de az
város számára a lehető legnagyobb anyagi és egyéb tekintetben mért haszonnal járjon.
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T4.1 Ipari övezet
A 4-as út Vámospércset elkerülő szakasza mentén 47 ha-nyi terület
található, amely ipari célokra hasznosítható. A közművesítés költségeit az
önkormányzat a telkek vételáraiból fedezné.
T4.2 Munkaerőpiac szélesítése
Oktatási projektek közvetlen kapcsolódása gazdasági tevékenységhez
elsősorban az élelmiszeriparban, a térségi hozzáférés erősítése a helyi
munkaerőpiachoz
T4.3 Gazdaság-fejlesztési program
Az elmúlt 1-2 év tapasztalatai és a 48-as közlekedési fejlesztések, a
határnyitás következtében várhatóan a vámospércsi befektetések
átértékelődnek, lényeges kereslet-növekedés várható. Ennek érdekében a
városnak tisztáznia kell érdekeit, a céljait és preferenciáit. Egy proaktív
befektetés politika segítségével a spontán folyamatokat a város számára
leginkább megfelelő irányba kell terelni.

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK
A település közigazgatási területére vonatkozóan nincs érvényben ilyen szerződés.
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Vámospércs város érvényes településrendezési tervei:
Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció, amely 2003-ban került elfogadásra.
Településszerkezeti terv és annak leírása, mely 2008-ban készült és 2010-ben
módosításra került.
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak mellékletét képező Külterület és a Belterület
Szabályozási Tervei, mely 2008-ban készült és 2010-ben került módosításra.





1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT
ELEMEK

A Településszerkezeti Terv hatálya a település teljes közigazgatási területére kiterjed.
Bekövetkezett változások:
A tervezési területen a belterület fejlesztését korlátozó tényezők: a 48-as számú főútvonal, a város
D-i részén pedig a 105-ös számú vasúti fővonal.
A város területe jelenleg részlegesen közműves szennyvízelvezetéssel ellátott terület, a vízbázis
védelem miatt sürgető a teljes közművesítés megvalósítása.
A település közigazgatási határa nem változott.
A belterületi határ/beépítésre szánt terület határa megváltozott.
Módosultak egyes területek funkciói, így például egyes kertségek lakó- vagy gazdasági funkciót
kaptak:
-

Zsíroskert területe településközpont vegyes terület, illetve kisvárosi lakóterület funkcióra
változott. A feltáró utak még nem épültek meg, a közművek kiépítése nem történt meg.
Báthory kert területének kertségi funkciója részben lakóterületi funkcióra változott.
Bocskai kert részben lakóterületi funkcióra változott.
Vénkert részben lakó, illetve gazdasági területi funkcióra változott.
A Báthory, Bocskai és Vénkert esetében a belterületbe vonhatóságra a lehetőség adott.

A külterületen golfpálya és különleges vegyes sport és turisztikai célú különleges besorolású terület
került kialakításra.
A Településszerkezeti Terv távlati fejlesztési területeket is kijelöl. E területek szakaszosan kerülnek
átminősítésre a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében.

25

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

A Terv készítését követően a 48-s főúton a város központjában (Debrecen, Nyírábrány,
Nyírmártonfalva, Újléta) lámpás forgalmi csomópont valósult meg, mely nagymértékben
megkönnyíti a közlekedést. Ezzel egy időben forgalomlassító sziget is megépítésre került a
Debrecen irányából beérkező útszakaszon.
A 48-as főúton határától kerékpárút került megépítésre a város teljes belterületén áthaladva a
Dózsa György utcáig, mely csatlakozik a már korábban kiépített Nyírábrányig közigazgatási határáig
haladó kerékpárúthoz.

1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

1.7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG,
FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG
1.7.1.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL
Jelen stratégia készítésének egyik fő alapját a 2011. évi népszámlálási adatok képezik.
A 2011. évi népszámlálás –a korábbi gyakorlattól eltérően – fő szabály szerint minden személyt egy
lakcímen, az életvitelszerűen használt lakóhelyén írt össze, ez adja a népszámlálási lakónépesség
alapját.
Megkülönböztetjük így:
Állandó népesség: az adott területen bejelentkezett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező
személyek, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük.
Lakónépesség: azon személyek összessége, akiknek egyetlen lakóhelyük az összeírás helye, illetve,
ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyét tekintik életvitelszerű lakóhelyüknek, éjszakai
pihenésüket általában, a hét nagyobb részében ott töltik.
Vámospércs népességének alakulása 1980-tól a 2011-es népszámlálásig
Állandó népesség
1980

1990

2001

2011

5 308

5 153

5 456

5 416

Lakónépesség
1980

1990

2001

2011

2014

5 122

5 009

5 465

5 347

5323

Változás az előző időszakhoz képest %-ban
-2,20

+9,10
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A település lakónépessége 1980-as népszámlálási adatokhoz képest 201 fővel gyarapodott, ami
3,92%-os növekedést jelent, azonban az utóbbi években csekély mértékű csökkenés figyelhető meg
az országos tendenciákhoz hasonlóan.

Lakónépesség alakulása 1980-2014

1980

1990

2001

2011

2014

A vándorlási egyenleg, valamint a természetes szaporodás és fogyás adatait vizsgálva látható, hogy
– bár kismértékű, de – inkább természetes fogyásról beszélhetünk Vámospércs esetében (tehát a
halálozások száma magasabb, mint az élve születéseké) és a vándorlási egyenleg is folyamatosan
negatív tartományban van, annak ellenére, hogy mind az elvándorlások, mind az odavándorlások
száma is jelentős a vizsgált években.
A tényleges szaporodás és fogyás egyenlegében – a 2008-as év a kiugróan magas negatív értékét
követően – lassuló tendenciát mutat a lakosság fogyása.
Mivel a település vándorlási egyenlege (VE) és a természetes szaporodási mutatói (TSZ) többnyire
negatív tartományba esnek, megállapítható, hogy Vámospércs demográfiai szempontból erodálódó
térség.
A népesség korcsoport szerinti összetétele

Népesség korcsoport szerinti
megoszlása 2011

9%
9%

18%

-14
15-39
40-59

28%

36%

60-69
70-

(Forrás: KSH)
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Az állandó népesség korcsoportok szerinti megoszlása mutatja, hogy a 15-39 éves korosztály a
legmagasabb, ezt követi a 40-59 éves korosztály, vagyis a munkaképes korú lakosság jelenléte a
jellemző. Az idősoros adatok alapján megállítható továbbá, hogy növekvő arányt mutat a 60 év
felettiek száma, a fiatal, 18 év alatti korosztály száma viszont csökkenő az összes állandó népesség
számához viszonyítva.
Az öregségi mutató a korcsoportok arányának vizsgálatával megegyező eredményt ad. A 100 fő 014 éves gyermekre jutó 60 év felettiek száma folyamatos emelkedést mutat.

Öregségi mutató
101,16
83,24

85,95

89,46

105,18

108,57

92,57

1
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(Forrás: TEIR)
A népesség nemek szerinti összetétele

Népesség nemek szerinti megoszlása
2011

49%

51%

Férfi
Nő

A népességen belül a nemek aránya kiegyenlített, minimális mértékben a nők száma volt
magasabb 2011-ben.
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Nemzetiségi összetétel, vallási hovatartozás

Népesség nemzetiség szerint 2011
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4796

324

9

5

186

20

7

1
magyar

bolgár

cigány

német

román

egyéb

nem adott meg választ

Népesség vallás,felekezet szerint
2011
NEM ADOTT VÁLASZT

1066

ATEISTA

23

VALLÁSI FELEKEZETHEZ, KÖZÖSSÉGHEZ…

1007

MÁS VALLÁSI FELEKEZETHEZ,… 79
REFORMÁTUS

2507

GÖRÖG KATOLIKUS

279

RÓMAI KATOLIKUS

384
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

A 2011-es népszámlálási adatok szerint településen a lakosság közel 90%-a magyar. A magát nem
magyar nemzetiségűnek valló 10%-nyi lakosság jelentős része cigány (romani, beás): (6,059%), de
kis számban élnek még itt bolgárok, (0,168%), románok (0,131%), németek (0,094%). 2 fő
örménynek, további 1-1 fő vallotta magát lengyel, szerb vagy szlovák nemzetiséghez tartozónak
vallotta magát. 2001 és 2011 között a nagy történelmi egyházakhoz tartozók száma országosan
csökkent, az egyházhoz, felekezethez nem tartozók száma jelentősen nőtt. Hajdú-Bihar Megyében
a népesség 15,7 százaléka katolikusnak, 29% százaléka reformátusnak vallotta magát, a többi
valláshoz, felekezethez tartozók aránya egyenként 1 százalék alatti volt.
Vámospércsen a 2011-es népszámlálás során a lakosság mintegy 60,5%-a vallotta magát valamilyen
vallási felekezethez tartozónak. A nem válaszolók aránya 19,9% volt, vallási felekezethez nem
tartozónak vallotta magát 19,3%.
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1.7.1.2. KÉPZETTSÉG

Vámospércs foglalkoztatási adatait, jellemzőit az alábbi mutatók tükrözik.
Szellemi foglalkozásúak aránya a nyilvántartott álláskereső körében (2013 KSH adatok)

Régió: 14,6
Megye: 16,1%
Járás: 7,2%
Vámospércsen a szellemi foglalkozásúak aránya az álláskeresők körében 7,9%, mely a járási átlagot
meghaladó, azonban mind a megyei mind a régiós átlag alatti. A mutató értékét a lakosság iskolai
végzettsége és a településen kínált munkalehetőségek egyaránt befolyásolják.
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a nyilvántartott álláskeresők
körében (2013 KSH adatok)

Régió: 38,2 %
Megye: 35,7 %
Járás: 48,3 %
Vámospércsen a nyilvántartott álláskeresők körében a legfeljebb általános iskolai végzettségűek
aránya igen magas, 42,4%. A mutató bár a járási átlaghoz viszonyítva kedvezőbb, a megyei és
regionális adatokhoz viszonyítva lényegesen kedvezőtlenebb. Az aktív munkakorú lakosság körében
az alacsony képzettség jellemző, mely a munkaerő piacon való elhelyezkedést kedvezőtlenül
befolyásolja. Szintén hátrányos a település gazdaságára, hiszen egye település gazdasági
aktivitásának, vállalkozások betelepülésének akadálya lehet a kvalifikált, piacképes képzettséggel
rendelkező munkaerő hiánya. Ezen a téren az Önkormányzatnak aktív együttműködésben kell
lépéseket tenni a helyi vállalkozásokkal, képző intézményekkel, munkaügyi szervezetekkel.

31

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

1.7.1.3. FOGLALKOZTATOTTSÁG

Vámospércs lakónépességének foglalkoztatottsága (2011 évi adat)

Régió: 35,4
Megye: 36,2
Járás: 30,2%
A település lakónépességének 35,1%-a állt alkalmazásban 2011 év végén. A mutató magasabb a
járási átlaghoz képest és közel azonos a megyei és regionális adatokhoz képest, mely összességében
kedvező képet tükröz.
Helyben lakók és dolgozók a helyben foglalkoztatottak körében (2011 KSH adat)

Régió: 73,4
Megye: 79,2
Járás: 78,5%
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A helyben foglalkoztatottak körében a helyiek aránya 67,2%, ami a járási átlag alatti, tükrözi tehát
a település munkaerő felvevő képességét. A megyei és regionális adatokat megvizsgálva azonban
látszik a megyeszékhely elszívó hatása.
Helyben foglalkoztatottak a helyben lakók körében (2011 KSH adat)

Régió: 33,1%
Megye: 33,7%
Járás: 20,3%
A helyben lakók közül 26,4% dolgozik Vámospércsen. A járási adathoz képest kedvezőbb az adat, a
megyei és régiós átlaghoz képest azonban elmarad.
Ingázási különbözet ezer lakosra (2011 KSH adat)

Régió: -18,4 fő
Megye: -20,3 fő
Járás: -18,4 fő
Debrecen: 65,6 fő
Az ingázási különbözet az előző mutatóval együttesen azt tükrözi, hogy a településről sokan eljárnak
dolgozni, döntően a megyeszékhely irányába, ahol az ingázási különbözet pozitív igen kiugró
mértékben.
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Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből (2013 KSH adat)

Régió: 10,1
Megye: 9,5%
Járás: 15,5
A mutató alapján látható, hogy a munkanélküliségi ráta az országos átlag feletti. Minimális értékben
kedvezőbb a járási átlaghoz, azonban mind a megyei és regionális átlagot meghaladó.
A regisztrált 180 napon túl munka nélkül lévő aránya a nyilvántartott álláskereső körében (2013
KSH adat)

Régió: 53,2
Megye: 54,6
Járás: 59,7
A településen regisztrált munkanélküliek körében magas a tartós munkanélküliek aránya, a megyei
és régiós átlaghoz közeli. A tartós munkanélküliek munkaerő piaci integrációja nehezebb, ezért
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körükben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a munkába való visszaállást segítő képzések,
kompetenciák elsajátítását célzó tréningek, képzések.
A foglalkoztatottak ágazati megoszlása

Folalkoztatottak ágazati megoszlása
36,7
28,7

36,3

26,1
21,2
16,1 17,2

3,9

16,6

19,2

22,1
16,9

4,1
RÉGIÓ

9,5

6,1
MEGYE

18,7

15,3
5

JÁRÁS

18,4
9,2

VÁMOSPÉRCS

Mezőgazdaságban foglalkoztatott

Építő iparban foglalkoztatott

Szolgáltatásban foglalkoztatott

Vezetőként, értelmiségiként foglalkoztatott

Egyéb szellemi foglalkoztatott

Az adatok alapján megállapítható, hogy Vámospércsen a foglalkoztatottak többsége építőiparban
tevékenykedik. Közel azonos a szolgáltatásban tevékenykedők és az egyéb szellemi
foglalkoztatottak aránya. A mezőgazdasági dolgozók aránya a legalacsonyabb a településen, amely
annak ellenére alacsony, hogy a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozások aránya
relatíve magasabb. A vezetők, értelmiségiek aránya alulmarad a járási, megyei és régiós átlaghoz
képest.
A település foglalkoztatási mutatói kedvezőbb képet mutatnak a 2013 évhez képest évről évre,
melynek hátterében az Önkormányzat helyi szociális foglalkoztatási politikája áll, melynek
köszönhetően évről évre jelentős mértékben növekedett a közfoglalkoztatásban dolgozók száma.
A helyi foglalkoztatási problémák megoldását azonban hosszútávon ez nem oldhatja meg, így
mindenképpen tartós, gazdasági aktivitáson alapuló intézkedések szükségesek.

35

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

1.7.1.4. JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG

Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete (2013 KSH adat)

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetére nem állnak rendelkezésre településszintű
adatok, azonban látható, hogy az ország más területeihez viszonyítva a Dél-Alföldi régió mellett a
másik legalacsonyabban fizetett térség az Észak-Alföldi régió. Régión belül ugyan kedvezőbb a kép,
hiszen Hajdú-Biharban dolgozók bruttó átlagkeresete magasabb a másik két megyéhez képest
(JNSZ és SZSZB), a megyei átlagot azonban nagymértékben javítja a megyeszékhely.
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1.7.2. TÉRBELI TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK

Ahhoz, hogy az egyes városrészek társadalmi állapotát, elszigetelődését, a városon belüli térbeli
társadalmi különbségeket fel lehessen mérni, városrészi bontásban kell vizsgálni a szegregációs
mutatók szerinti különbségeket. Ezt a 2011. évi népszámlálás adatainak felhasználásával a KSH
alábbi táblázata tartalmazza. A városi átlaghoz képest legjobb adatot mutatónként vastag dőlt
szedés és zöld aláfestés, a legrosszabbat szürke alászínezés és aláhúzás emeli ki. Az értékelés –
alacsony lakosság száma miatt a külterületre nem terjed ki.
Szegregátumok
A szegregátumok lehatárolását a népszámlálási adatok alapján, a kormányzat által meghatározott
kritériumok szerint a KSH végzi. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH-tól érkezet adatok
szerint Vámospércsen három szegregátum beazonosítható, továbbá a 3. szegregátum mellett
további szegregációal veszélyeztetett terület található.

Mutató megnevezése

3. szegregátum
a
2.
szegregációval
szegregátum
1.
veszélyeztetett
Lakógyűrű
(Acsádi u. Vámospércs
szegregátum
területekkel
Városközpont (Külterületekkel
belterületi
összesen
(Róna telep együtt
együtt)
határ - Róna
Hajnal utca)
(Temető u. telep - Deák
Tulipán u. F. u.)
belterületi
határ)

Lakónépesség száma

5347

838

4509

79

344

303

Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya

18,0

14,6

18,6

51,9

28,2

27,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya

64,1

62,9

64,4

48,1

63,7

61,7

Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya

17,9

22,6

17,1

0,0

8,1

11,2

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

25,4

13,7

27,6

68,4

59,4

53,5

7,0

14,4

5,5

0,0

0,5

1,2

Lakásállomány (db)

2100

369

1731

14

92

92

Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya

20,2

11,7

22,1

64,3

33,7

30,4

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

46,2

39,1

47,5

81,6

73,5

61,5

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

17,0

8,0

18,6

57,9

48,4

42,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül

50,0

56,6

48,8

18,4

25,0

35,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya

42,8

39,3

43,4

53,3

61,3

50,0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves
és idősebb népesség arányában
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Mutató megnevezése

3. szegregátum
a
2.
szegregációval
szegregátum
1.
veszélyeztetett
Lakógyűrű
(Acsádi u. Vámospércs
szegregátum
területekkel
Városközpont (Külterületekkel
belterületi
összesen
(Róna telep együtt
együtt)
határ - Róna
Hajnal utca)
(Temető u. telep - Deák
Tulipán u. F. u.)
belterületi
határ)

Állandó népesség száma (a mutató a
település egészére állítható elő)

5416

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak
aránya

48,2

35,2

51,0

100,0

70,7

56,9

A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül

55,9

53,8

56,3

84,8

66,3

60,7

Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)

20,5

14,7

21,7

41,7

50,0

39,5

Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

10,9

6,2

11,8

25,0

32,8

21,8

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

17,1

7,5

19,0

61,5

32,2

29,5

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

12,9

8,1

13,8

0,0

6,9

14,8

A súlyozott értékelést a helyzetelemző és értékelő munkarészben a problématérképek fejezet alatt
mutatjuk be.
A jelen vizsgálat csak azonos súlyú problémák halmozódására tér ki.
Ez alapján szinte minden mutató szerint a legkedvezőtlenebb helyzet a Szegregátum 1-ben van.
Itt a legalacsonyabb a lakók képzettsége, legmagasabb a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkező aránya, a legalacsonyabb foglalkoztatottal rendelkező háztartások száma, az alacsony
komfort fokozatú lakások aránya.
Legkedvezőbb adottságokkal a Városközpont városrész rendelkezik, ahol a magasabb végzettséggel
és rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők aránya a legmagasabb, a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkező lakosok, a munkanélküliségi ráta és a tartós munkanélküliek
aránya a legalacsonyabb. Kedvezőbbek a lakhatási körülmények, mivel itt a legalacsonyabb az
alacsony komfort fokozatú lakások és az egy szobás lakások aránya.
A szegregátumokkal és a szegregációval veszélyeztetett területekkel a Stratégia 3. fejezete, az Antiszegregációs program foglalkozik.
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1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS
ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI ÉLET, SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, NEMZETISÉGI
KÖTŐDÉS, CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK STB.)
Az identitáserősítés szellemi összetevői az összetartó, szolidáris társadalomban, az erős
lokálpatriotizmusban és a közös történelmi múlt értékeinek, hagyományainak, kultúrájának
védelmében nyilvánulnak meg. A települési kötődés, a lokálpatriotizmus erősítése, a települési
értékek tudatosítása, a kulturális hagyományok megtartása kiemelt nevelési feladat – nemcsak az
iskolások számára. Az identitás erősítéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatnak az aktív civil
szerveződések is, amelyek alkalmasak az emberi kapcsolatok elmélyítésére, a társadalmi
összetartozás érzésének megerősítésére.
Identitást erősítő tényezők az alábbiak:



















Élhető kisvárosias környezet a megyeszékhely közvetlen szomszédságában,
Kormányablak érhető el a városban a lakosság ügyeinek intézésére
A 2012-ben megnyitott Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelő, mely hat település
számára biztosít a házi, gyermek és fogorvosi ellátás mellett egyéb szakorvosi ellátásokat
is a környékben élő közel húszezer lakos számára
Tanuszoda, és műfüves labdarugó pálya áll rendelkezésre a gyermekek tehetségének
kibontakoztatására, a lakosság egészségmegőrzésére. A frissen alakult asztalitenisz
egyesület országos hírű eredményeket is produkál a helyiek nagy büszkeségére.
Felújított oktatási és nevelési intézmények, melyek többek között a szép nevelési-oktatási
eredményekkel dicsekedhetnek. A szűkebb és tágabb lakóhely szokásainak,
hagyományainak, fennmaradt szellemi értékeinek őrzése. Hagyományőrző, Országos
Arany Minősítéssel rendelkező népdalkörünk 2007-ben ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját.
A kijelölt ipari övezetekben főként termelő, acélipari, asztalosipari, élelmiszeripari,
építőipari, mezőgazdasági gépeket gyártó, valamin biotermékeket előállító vállalkozások
települtek, melyek a település lakói számára munkahelyet biztosítanak.
Az elődök tárgyi emlékeit a település tájházában meg lehet tekinteni, melyet a lelkes helyi
emberek gyűjtöttek. Művelődési ház, tele-és információs ház, városi és iskolai könyvtár,
tájház, mozi ad teret a civil szféra működési területeinek
Roma etnikai közösségi ház a városban élő etnikai közösség számára és a velük való jó
kapcsolat ápolása, mely lehetőséget teremt a találkozásokra, programok megvalósítására.
A város többsége a Református Egyházközösséghez tartozik, de Baptista, Római és Görög
Katolikus gyülekezetben is gyakorolják hitéletüket a helyi emberek. Az egyházakkal és
civilekkel együttműködve szervezik és tartják meg országos és helyi ünnepeinket, melyek
azért fontosak, mert erősítik az összetartozást.
Szoros kapcsolatot ápolása a Romániában lévő Szilágynagyfaluval, annak református
gyülekezetével, oktatási intézményével, futballcsapatával.
Szép természeti környezet, erdők, lankák.
Gazdag kulturális, közösségi rendezvény és program kínálat minden évben: Magyar kultúra
napja, Borverseny, Március 15-i ünnepség, Költészet napja, Május 1. Kerékpártúra, Komplex Tanulmányi verseny és gála, Az Év Édesanyja, Gyermeknap, VTSZ
Találkozó - Vámosoroszi, Kerékpárút fejlesztés bemutató, Vámospércsi Vámos Fesztivál, X.
Műv. Női Tábor záró kiállítás, Fátyol Zoltán Művésztelep záró Kiállítás , Érmelléki
Tormafesztivál nyitórendezvény, Kerékpár népszerűsítő túra, Szená-Torok jótékonysági
koncert, Bringasuli, Idősek napja, Bringázz a munkába!, Szüreti felvonulás az óvodában,
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1956-os megemlékezés, Közmeghallgatás, Megye Napja, Mikulásház, Iskolás, akikre
büszkék vagyunk, Mindenki Karácsonya.
Farkasvölgye Vadásztársaság működik a településen.
Golfpálya létesült a település közigazgatási határában.

FOTÓK A VÁROSRÓL
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RENDEZVÉNYEK
Március 15-i megemlékezés

Népdalkör

Szüreti felvonulás az óvodában

Az év Édesanyja

Gyermeknap

Vámospércsi Vámos Fesztivál

Magyar Kultúra Napja

Kerékpártúra
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Vámospércsi Borverseny

Fátyol Zoltán Művésztelep záró kiállítás

Érmelléki tormafesztivál nyitórendezvény

Mindenki karácsonya
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
1.8.1.1. NEVELÉS-OKTATÁS
Óvodai ellátás
Feladat ellátási helyek száma: 1 db.
- Vámospércsi Óvoda
Gyermekcsoportok száma: 10 db.
Férőhelyek száma: 250 fő
Az óvoda kapacitáskhasználtsága100% feletti volt, a nevelőmunka túlzsúfolt közegben,
korszerűtlen körülmények között zajlott az intézmény 2006-ban lezárt bővítésig. Ekkor emelkedett
az intézmény befogadóképessége 200 főről 250 főre. Ezt követően a nevelés körülményei
kedvezőbbek lettek az óvoda kapacitáskihasználtsága 86% és 100,8% között ingadozik.
Az óvoda épületében tálalókonyha működik, az iskola konyháján elkészült étel szállítása után, az
étel adagolása itt történik. Az óvoda épülete megfelelően karbantartott, jól felszerelt, de a régebbi
épületrészek műkötetése energiapazarló, épületenergetikai korszerűsítésük szükséges (nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés).
A más településről bejáró és a hátrányos helyzetű gyermekek száma vonatkozásában 5 év adata áll
rendelkezésre:
6
6
6
3
3

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK

48
45
47
43
37
52

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMA

126

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK SZÁMA

124

143
142

22
20
21
14
14

MÁS TELEPÜLÉSRŐL BEJÁRÓ GYEREKEK SZÁMA

223
226
239
252
231

STATISZTIKAI LÉTSZÁM
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Az adatokból látható, hogy a csökkenő gyermeklétszám mellett a más településekről bejáró
gyermekek száma növekszik. A HH és HHH gyermekek száma magas.
Alapfokú oktatás
Feladat ellátási helyek száma: 2 db. (Nagy u.4., Iskola u.1.)
-

Vámospércsi Mátyás Király Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános iskolai osztálytermek száma: 27 db.
Általános iskolai osztályok száma: 22 db.
Tanuló létszám: 503 fő (2014. októberi nyitóadat)
Bejáró tanulók száma: 33 fő (Nyírábrány, Debrecen-Haláp, Nyírmártonfalva, Újléta, Bagamér,
Nagycsere)
Művészeti iskola létszáma: 146 fő. Tanszakok: grafika, néptánc, zongora
(Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 2014)

Alapfokú oktatás mutatói
607

609

590

598

571

589

590

559

552

534

270
234
187
75

91

215

88

226

203

94
55
22

197

199

84

72
34

27

164

199

59
40

51
35

76
39

16
16
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
Más településről bejáró általános iskolai tanulók száma a
nappali oktatásban
Napközis általános iskolai tanulók száma a nappali
oktatásban
Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma a
nappali oktatásban

Látható, hogy a gyermeklétszám a más településekről bejáró gyermekek számának növekedése
mellett is csökkenő tendenciát mutat, a beíratott elsős gyermekek száma viszont igen hullámzó. Az
alapfokú oktatás jelenléte a településen kiemelten szükséges, hiszen a résztvevők száma
lakosságszám bázisán igen jelentős.
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A HH gyermekek száma: 128 fő. HHH gyermekek száma: 100 fő BTM gyermekek száma 38 fő,
magántanulók száma 7 fő. Gyógypedagógiai oktatás 2011-ig volt a településen. Ma a gyermekeket
integráltan oktatják.
Középfokú oktatás
Nappali rendszerű középfokú oktatás nem zajlik a településen, így a gimnáziumi szakközépiskolai
és szakiskolai oktatási formát elsősorban Debrecenben érik el a diákok.
Felnőttoktatásban, a Báthori István Gimnázium Vámospércsi Tagintézményében elérhető az
érettségeire felkészítő képzés a szakmai képzés egyaránt. A középiskolai felnőttoktatásban
résztevők száma a 2001-2013 időszakban 66 fő és 206 fő között mozgott. 2013-ig sikeres érettségi
vizsgát tett a felnőttoktatásban 231 fő. Nemzetiségi oktatás nem zajlik a településen egyik
intézményi formában sem.

1.8.1.2. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.







Házi gyermekorvosi praxisok száma 1 db.
Háziorvosi praxisok száma: 3 db.
Fogorvosi praxisok száma: 2 db.
Betöltött védőnői álláshelyek száma: 2
Járóbeteg szakellátó intézmények száma: 1 db.
Kórház a településen nem található, a település debreceni Hajdú-Bihari Önkormányzat
Kenézy Gyula Kórháza ellátási területéhez tartozik.

Az alapfokú egészségügyi ellátást a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. szervezi feladat
ellátási szerződés alapján.
Az egészségügyi szakellátást a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
szervezi. A rendelőintézet által ellátott szakrendelések: belgyógyászat, diabetológia, fül-orr-gége
gyógyászat, reumatológia, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia,
kardiológia, tüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, ortopédia, sebészet és RTG és UH diagnosztika.
Ezek mellett rendelkeznek egy J0-s laborral és gyógytorna, gyógymasszázs, 5 ágyas fizioterápiás
részleggel és egy 8 ágyas nappali kórházzal.
2013-ban az esetszámuk 41.419 volt, 2014-ben 45.562 beteget láttak el.
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1.8.1.3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Városban viszonylag jól kiépült a szociális és gyermekjóléti ellátások rendszere. Az ellátások,
szolgáltatások biztosítása egyrészt jogszabályi kötelezettség, másrészt a helyi társadalmi, gazdasági
jellemzők alapján önként vállalt feladatként biztosítottak.
Bölcsőde és családi napközi nincs a településen. A bölcsődés korú 2 évet betöltött gyermekeket az
Óvoda fogadja egységes óvoda bölcsőde csoportjába. (Ezekben a csoportokban a felvehető
gyermekek száma max. 20 fő: 15 óvodás, 5 bölcsődés korú.)
A Bölcsődés korú gyermekek ellátásának fejlesztése részben a lakossági igények alapján, részben a
város körzetközponti szerepköre miatt szükséges, mivel több település lakosai a városon keresztül
járnak a megyeszékhelyre dolgozni.
A térségi feladatokat ellátó szociális intézményként jelenlévő Vámospércsi Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat, valamint házi
segítségnyújtást biztosít és működteti a kiépített házi jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatást.
Ellátási területe: Vámospércs, Nyírmártonfalva, Bagamér, Álmosd, Fülöp.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Bagamér
és Álmosd települések tartoznak az intézményhez.
Házi segítségnyújtás tekintetében Vámospércs, és Nyírmártonfalva települések tartoznak jelenleg
az intézményhez.
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás tekintetében Vámospércs, Nyírmártonfalva és Fülöp
települések tartoznak jelenleg az intézményhez. A családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, házi
segítségnyújtás, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátások gesztor települése Vámospércs.
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona
Ellátási terület: Hajdú- Bihar megye, férőhelyszám: 19 fő
Szociális alapszolgáltatások:




Nappali ellátás (Idősek klubja)
Ellátási terület: Vámospércs, férőhelyszám: 15 fő
Étkeztetés
Ellátási terület: Vámospércs, Nyírmártonfalva, ellátottak: 112 fő
Támogató szolgálat:
Ellátási terület: Vámospércs, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Újléta: 170 fő

1.8.1.4. KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT

Vámospércsen a közművelődés központja a Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs.
Az intézmény akkreditált felnőttképzési intézmény és E- Magyarország pont is.
Akkreditált Felnőttképzési intézményként évente több OKJ-s képzést is bonyolít, amivel jelentősen
hozzájárul egyrészt a Long Life Learning megvalósulásához, és segítséget nyújt a munkavállalók
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munkaerőpiaci igényeket követő képzettségének megszerzéséhez. Saját fejlesztésű képzési
programja: Tormatermesztő-gazdálkodó
A könyvtár egységeink száma jelenleg: 13.724 db., beiratkozott olvasóinak száma 627 fő.
Az intézmény kiállítások, műsoros rendezvények (pl. színházi előadások) színhelye, épületében
kilenc alkotó művelődési közösségében 150 fő vesz részt folyamatos és rendszeres közművelődési
tevékenységben.
Az intézmény helyet ad ezen felül külső igénylők programjaihoz is. Az iskolai műsor próba, óvodai
műsor próba, polgárvédelmi oktatás, munkaügyi központ előadása, jogi tanácsadás, véradás,
árusok, termékbemutatók mintegy 85 csoportban, 580 óra időtartamban 14.855 főt vonzanak éves
szinten.
Az intézmény feladatai közé tartozik továbbá a nyári táborok és települési szintű rendezvények,
rendezvénysorozatok szervezése, megtartása is. (pl. Vámospércsi Hajdú Napok, Vámospércsi
Vámos Fesztivál, Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely stb.)
Élénk a sportélet a településen elsősorban a labdarúgás terén. A városi sporttelep adottságai
kedvezőek, két labdarúgó pálya, egy világítással rendelkező műfüves pálya és két aszfaltozott,
kivilágított kézilabda pálya áll a sportolók rendelkezésére.
A városban kiemelkedő eredményeket ért el a 2007. évben alakult Asztalitenisz Sportegyesület. A
sportegyesület célja: nevelés és oktatás, ismeretterjesztés képességfejlesztés, az egészséges
életmód népszerűsítése és prevenció, rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Az egyesület céljai megvalósítása során törekszik az asztalitenisz sport népszerűsítésére, fiatalok
bevonására az asztalitenisz sportba, a fiatalok hasznos és kulturális időtöltésének segítésére,
csoportos kirándulásra, versenyeken való részvételére, versenyek látogatására.
A sportegyesület eddig elért eredményei: a Hajdú-Bihar megyei Asztalitenisz Csapatbajnokságban:
2012-2013. Megyei első osztály I. helyezés, 2013-2014 Megyei másodosztály I. helyezés, 20142015 Megyei másodosztályban jelenleg veretlenül vezeti a bajnokságot.
Ezen felül a város büszkélkedhetett Női NB/I- es csapattal, és NB/III- as férfi csapatuk jelenleg is
van.
Az elmúlt 8 évben 3 alkalommal nyerték meg a Hajdú-Bihar megyei Asztalitenisz Diákolimpiát.

1.8.1.5. EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG, VÁROSI FUNKCIÓK:









Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradony Járási Kirendeltsége Vámospércs
Hajdúhadházi Rendőr Kapitányság Vámospércsi Rendőrőrs
Főnix Takarék Szövetkezet
Postahivatal
Gyógyszertár
Benzinkút
Vasútállomás
Helyközi autóbusz-megálló
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1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013-án fogadta el a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, melynek áttekintésére 2015-ben került sor.
A Programban megfogalmazott cél az, hogy Vámospércs Város olyan település legyen, ahol élhető
környezetet teremtünk valamennyi lakó számára közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy
hátrányos megkülönböztetés nélkül.
Vámospércs Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programjának célja a helyi viszonyokhoz
igazodó, a hátrányos helyzetben élő vámospércsi állampolgárokat segítő, támogató feladatok
rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása. Ezen belül:


Az összetartó szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetése, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára.



A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés
biztosítása.



A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.



Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.



A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a
társadalmi folyamatokban a már jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása,
valamint szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a
meglévő hátrányokat, hozzájárulnak a vámospércsi állampolgárok életminőségének
javításához.



A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi
integráció támogatása.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Vámospércs Városi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program 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).
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BEAZONOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERÜLETEK

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása

fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövid megnevezéssel

rövid címmel

általános
iskolai
végzettség adatgyűjtés, tájékoztatás, ösztönzés,
hiányában
foglalkoztatottsági segítségnyújtás az általános iskola
esélyek csökkenése
befejezésére
Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

nem rendelkezünk számadatokkal a
adatgyűjtés
roma lakosságról,
a romák és mélyszegénységben élők Pályázati lehetőségek kihasználása és
foglalkoztatásának hiánya
lebonyolítása (Pl.: Közmunkaprogram)
EU
élelmiszersegély
ruhagyűjtési akció

életszínvonal romlása

Gyermekek

Idősek

a gyermekek veszélyeztetettsége Pszichológiai
tanácsadás,
családi környezet következtében
segítségnyújtás a gyermekek valamint
szüleik részére
Az élethosszig tartó tanulás
Pályázati lehetőség kihasználása (Pl.
feltételeit a nyugdíjasok számára is
számítógép használat elsajátítására)
biztosító helyi programok tervezése
Idős személyekről pontos kimutatás

Nők

adatgyűjtés, informálás
vehető szolgáltatásokról

igénybe

A gyermeküket egyedül nevelő
Információgyűjtés, ha szükséges a
álláskereső
nők
gazdasági
segítségadás biztosítása.
kiszolgáltatottságának enyhítése
családon belüli erőszak feltárása

Fogyatékkal élők

program,

tanácsadás,
segítségnyújtás
áldozatok jogi lehetőségeiről

A fogyatékkal élő személyek
adatgyűjtés,
foglalkoztatási
lehetőségének
kihasználása
nyomon követése
fogyatékkal élő személyekről pontos
adatgyűjtés
kimutatás
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A BEAVATKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÓI

Célcsoport

Következtetésben megjelölt

Az intézkedésbe bevont

beavatkozási terület, mint

aktorok és partnerek

intézkedés címe, megnevezése

– kiemelve a felelőst

Pontos kimutatás a roma
lakosságról,

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Általános Iskolai végzettség
megszerzése

Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Tessedik Sámuel Szakképző Intézet

Foglakoztatás megoldása

Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármester, jegyző segítségével,
pályázati lehetőségek maximális
kihasználtsága, Munkaügyi Központ,
Szociális ügyintéző

Életszínvonal romlásának
enyhítésére EU élelmiszersegély
program, ruhagyűjtési akciók
lebonyolítása

Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
Polgármestere, civil önkéntesek

Családtervezési, pszichológiai,
nevelési, egészségügyi és
mentálhigiéniás tanácsadás a szülők
részére gyermekek
veszélyezettségének csökkentése
érdekében

A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársa által
családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségügyi, a mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó
tanácsadás, vagy az ezekhez való
hozzájutás megszervezése

Családi állapotukról, helyzetükről
pontos kimutatás

Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

helyi programok tervezése az
idősekre való odafigyelés erősítése

Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal vezetőségének,
és a Művelődési Ház és Könyvtár
vezetőjének segítségével, pályázati
lehetőségek maximális kihasználtsága

családon belüli erőszak feltárása

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa által tanácsadás,
segítségnyújtás

a gyermeküket egyedül nevelő
álláskereső nők gazdasági
kiszolgáltatottságának enyhítése

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa által információgyűjtés,
segítségnyújtás biztosítása (pl:
önéletrajz megírás.)

Fogyatékkal élő személyek
adatgyűjtése önkéntes
adatszolgáltatással és az

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője, munkatársai
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adatvédelmi szabályok
maradéktalan betartásával
A fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatási lehetőségének
nyomon követése

Önkormányzat, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
munkatársai

A Programban megfogalmazott jövőkép
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a mélyszegénységben élők foglalkoztatása
megoldott.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára munkahelyeket tudjuk teremteni,
illetve továbbra is pénzbeli és természetbeli segélyeket tudjuk biztosítani számukra.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek hátrányos helyzetének javítását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek és elesettek támogatására is a Szociális Szolgáltató Központ
munkatársak közvetlen segítségével.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, a családon belüli erőszak megszüntetését, a munkahely
piacra az egyenlő eséllyel történő belépésüket.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő személyek megsegítésére, a településen minél
nagyobb körben kiépíteni az akadályménesítést, hogy minden esetben hozzáférjenek a közösségi
szolgáltatásokhoz.
(Forrás: Vámospércs HEP)
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE

Vámospércs gazdasági súlyát alapvetően befolyásolja Debrecen közelsége, hiszen az ország
második legnépesebb megyeszékhelye mellett kell megtalálnia szerepkörét, helyét.
Debrecen kistérségi vonzásköre döntően kisvárosi településekre terjed ki. Ezek a települések
sokrétű és kiegyensúlyozott szerkezetű, de közepes intenzitással kapcsolódnak Debrecenhez. Az
övezet meghatározó településcsoportja a Debrecen körül kialakuló kisvárosi „bolygóvárosi”
településgyűrű
(Hajdúböszörmény–Balmazújváros–Hajdúböszörmény–Derecske–Létavértes–
Vámospércs–Nyíradony–Hajdúhadház).
A debreceni agglomeráció jelenlegi és jövőbeni terjeszkedését vizsgálva elmondható, hogy a
Debrecentől keletre eső területeken – köztük a Vámospércs és környékének települései – rejtik a
legtöbb kiaknázatlan fejlődési lehetőség a kitelepülő városiak és a vállalkozások számára egyaránt.
Vámospércs a hozzá tartozó mikrotérségi zónában központi helyet tölt be, hiszen több szomszédos
település már a közlekedési viszonylatban is csak a városon keresztül juthat el a megyeszékhelyre.
A településen térségi viszonylatban is jelentős számú, stabil működésű vállalkozás található,
amelyek szomszédos települések lakói számára is biztosítnak munkahelyet.
Vámospércsen érhető el több gazdasági vonatkozású szolgáltatás, így például pénzintézeti,
okmányirodai, építési hatósági.

1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI

Ipar
Vámospércs gazdasági életének bázisát, sokáig azok az üzemek jelentették, amelyek a
rendszerváltást követően, a kilencvenes években kezdték meg működésüket. Pl. a Demko-Feder
Kft., a Vámosgép Kft., a Kerek-Perec Kft., a Mérleg Kft., a PRIMA-ENTEN Kft, Demeter
László vállalkozó és Tömöri Lajos egyéni vállalkozók asztalos ipari üzeme, Kőszegi Kálmán vállalkozó
nyílászárókat gyártó üzemegysége, Kiss Família Kft. bútorasztalos üzeme, Vámos-Beton Kft., GészGaál és Sziklás Kft. élelmiszeripari üzeme, Mauro Shoes Kft. lábbeli üzeme, stb. A keresleti piacok
átalakulása és a gazdasági válság eredményeként a 2009-ben még jól prosperáló vállalkozások része
azonban sajnálatosan megszűnt, vagy piacának beszűkülése miatt vesztett gazdasági súlyából.
Az ipari szektor beszűkülésével együtt járt a foglalkoztatott létszám csökkenése is, ami a 2. pontban
bemutatott munkanélküliség növekedését is magával hozta. A településen működő ipari
szektorban lezajló – néha a munkavállalók körét igen negatívan érintő – események szerencsére
nem jártak az ipari szektor teljes eltűnésével.
A megerősödő régi és újonnan megalakuló vállalkozások innovációinak köszönhetően a termelő
ipar – ezen belül az élelmiszeripar – sikeresen őrizte meg helyét és szerepét a település gazdasági
életében.
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Mezőgazdaság
A város környéki földek gyenge minőségűek, alacsony aranykorona értékkel rendelkeznek.
Vámospércsen és környékén ehhez alkalmazkodva az elmúlt évtizedekben a tormatermelés
monokultúrája alakult ki.
Napjainkra azonban sokat vesztett- a kilencvenes évekhez képest - foglalkoztatási, kereseti
jelentőségéből, egyre kevesebb lakos tudja életminőségének megtartását, fejlesztését részben
vagy teljes mértékben a tormatermelésre alapozni.
(Forrás: IVS)
A mezőgazdasági nemzetgazdasági szektor 2010. évi adatai szerint 826 egyéni gazdaságban 1558
munkát végző családtagot regisztráltak és mindössze 3 fő foglalkoztatottat, valamint 22 fő egyéni
gazdaság irányítását főállásban végzőt. Regisztrált mezőgazdasági szövetkezetek száma
ugyanebben az évben 2 db volt.
A regisztrált őstermelők száma - bár drasztikusan csökken - még ma is jelentős. 2009-ben 565 fő,
2013-ban 374 fő őstermelőt regisztráltak.
A helyi mezőgazdaság és a foglalkoztatottság vonatkozásában feltétlenül említést kell tenni egy
intenzíven művelt növénykultúrától a tormatermesztésről. Hazánkban Debrecen környékén
termelik meg az ország tormatermésének a 90 százalékát. A tematikus turisztikai un. „Tormaúton”
helyezkednek el a legjelentősebb, torma-monokultúrában jelentős települések: Újléta, Létavértes,
Kokad, Álmosd, Bagamér és Vámospércs, Monostorpályi Nyírábrány.
A tormavertikum kihasználása a környező településeknek sajnos jobban sikerült. A
tormatermesztés „fővárosának” Bagamért tartják, és a hazai boltokban a Létavértesi torma a
legismertebb.

Turizmus
Vámospércs turisztikai vonzóereje nem kivételes. Országos jelentőségű attrakcióval nem bír. Fő
természeti kincse a közigazgatási területén lévő nagy kiterjedésű, gazdag erdőségek, melyek egy
része a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területegysége.
Természet adottságok:





Erdőségek (12.000 ha vadászterület a Farkasvölgye Vadásztársaság gondozásában)
Kőrises- és Bolya-dűlők, természetvédelmi területek (nyári táborok a Hortobágyi Nemzeti
park szervezésében)
Álló-halom
Lótenyésztés: versenylovak (Kelet-Magyarországi Évadnyitó Lovasverseny)

Művi adottságok:




Református templom
A vadásztársaság vadászháza
Tájház – Nyári képzőművészeti alkotótábor, grafikai alkotóműhely
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Termálkút
Golfpálya
Horgásztó

A turisztikai infrastruktúra kiépítetlen szálláshelyek és vendéglátóhelyek tekintetében egyaránt. A
szálláshelyek száma kevés eleve kevés, de azok sem kihasználtak.
A Farkasvölgye Vadásztársaság vadászházzal a 4 ágyas összkomfortos faházzal rendelkezik, amelyek
a természetkedvelő látogatók számára is igénybe vehetők.
Az Önkormányzat által működtetett, 2012-ben felújított Tájházban a tájszobához teljesen felszerelt
konyha, zuhanyzó és egyéb mellékhelyiség biztosított, valamint 3 szobában szálláshely lehetőség
összesen, 14 fekvőhellyel.
Vendéglátóhelyek száma összesen 14. Ebből 7 db. italüzlet és zenés szórakozóhely, 4 db. büfé vagy
étterem, és 1 db. cukrászda.
Turisztikai szempontból is jelentős események:
-

Vámospércsi Hajdú Napok a régi hajdúvárosok részvételével, 5.000 fő látogatóval valósult
meg.
Vámospércsi Ősz – „Égig érő paszuly” rendezvény 3.000 fő részvétele mellett valósul meg.
Vámos Települések Találkozója – a Vámos Települések Szövetsége tagtelepülései
szervezésében kerül megrendezésre, minden évben más településen. A találkozó a
„Vámos” nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolatok kialakítását célozza baráti,
idegenforgalmi, kulturális és sport szempontból egyaránt.
(Forrás: Vámospércs Gazdasági Program)

1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI,
TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE

FONTOSABB

BERUHÁZÁSAI

A településen - néhány kivételtől eltekintve - tőkeszegény mikro-, és kisvállalkozások működnek,
valamint az egyéni vállalkozások és az őstermelők száma kiugróan magas.
Regisztrált gazdasági szervezetek 2005-2013
Regisztrált
korlátolt
felelősségű
társaságok száma
(db)

Regisztrált betéti
társaságok száma
(db)

Regisztrált önálló
vállalkozók száma
(db)

Regisztrált
főfoglalkozású
önálló vállalkozók
száma (db)

2005.

28

48

174

98

2006.

30

46

159

90

2007.

35

44

183

104

Időszak
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2008.

53

43

744

233

2009.

53

39

781

227

2010.

60

39

813

236

2011.

72

38

867

243

2012.

81

34

903

264

2013.

71

27

918

259

Forrás: KSH T-Star 2013
adatbázis
Nincs a településen regisztrált Részvénytársaság. Míg 2005-ben még két szövetkezet működött,
2013-ban már nem tartott ilyet számon a KSH.
A vizsgált időtávban láthatóan dinamikusan emelkedett és kiemelkedően magas lett az önálló
vállalkozók száma. Ez a vállalkozási forma népszerű mind a régióban, mind a megyében, de
százalékos aránya nem tolódik el ennyire az összes vállalkozási formák bázisán. Hajdú-Bihar
Megyében 46,9%, az Észak-Alföldi Régióban 52%, míg Vámospércsen 90% az egyéni vállalkozók
aránya. Ezen belül a főfoglalkozású önálló vállalkozások száma is jelentős.
Vállalkozások foglalkoztatottak száma szerinti besorolásban a 2013-as évben:
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma (GFO'11)

225 db

1-9 fős regisztrált vállalkozások száma (GFO'11)

756 db

10-19 fős regisztrált vállalkozások száma (GFO'11)

3 db

20-49 fős regisztrált vállalkozások száma (GFO'11)

3 db

50-249 fős regisztrált vállalkozások száma (GFO'11)

2 db

A mezőgazdasági nemzetgazdasági szektor 2010. évi adatai szerint 826 egyéni gazdaságban 1558
munkát végző családtagot regisztráltak és mindössze 3 fő foglalkoztatottat, valamint 22 fő egyéni
gazdaság irányítását főállásban végzőt. Regisztrált mezőgazdasági szövetkezetek száma
ugyanebben az évben 2 db volt.
A regisztrált őstermelők száma - bár drasztikusan csökken - még ma is jelentős. 2009-ben 565 fő,
2013-ban 374 fő őstermelőt regisztráltak.
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Működő vállalkozások száma - GFO\'11 (TEÁOR \'08) gazdasági ágak szerint (db.)
Működő vállalkozások száma -

2011

2012

a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban

24

20

a bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,

17

18

a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban

16

17

a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban

1

1

az építőipar nemzetgazdasági ágban

18

17

a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban

48

52

a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban

14

12

a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban

13

11

az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban

3

3

a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban

3

5

az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban

3

2

a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban

17

16

az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági
ágban

9

9

az oktatás nemzetgazdasági ágban

7

7

a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban

4

5

a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban

3

3

az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban

13

15

Forrás: KSH T-Star 2013 adatbázis
A város gazdasági életére jellemző, hogy a vállalkozások a legnagyobb arányban a kereskedelem,
javítás ágazatban működnek.
A kereskedelmet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kiskereskedelmi üzletek száma a
legmeghatározóbb Vámospércsen, számuk 2010-ig növekedést mutat. Az ezt követő időszakban –
mint a gazdaság minden területén – érezhető a válság hatása, és azóta tapasztalható némi
csökkenés, de összességében elmondható, hogy a kereskedelmi egységek száma – melyek
legjellemzőbben élelmiszer-üzletek – 2000 óta mintegy 20%-kal nőtt.
A regisztrált és működő vállalkozások száma az elmúlt években a régióban, megyében, illetve
településen egyaránt növekedett, azonban látni kell, hogy a működő vállalkozások száma és aránya
jelentősen kisebb, mint a regisztráltaké.
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Regisztrált
vállalkozások száma
(db)

Működő
vállalkozások
száma (db)

Regisztrált és működő
vállalkozások aránya (%)

Észak-Alföldi régió

257 682

73 760

29 %

Hajdú-Bihar megye

93 275

30 571

33 %

Vámospércs

1 191

302

25 %
Forrás: KSH 2012

A gazdasági szereplők, vállalkozások között a gazdasági társaságok súlya és jelentősége a
településen leginkább a helyi iparűzési adóbevétel befizetői közötti összehasonlításból érzékelhető.

120 000 000 Ft

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTEL MEGOSZLÁSA

100 000 000 Ft
80 000 000 Ft
60 000 000 Ft
40 000 000 Ft
20 000 000 Ft
0 Ft
2009

2010

2011

2012

2013

Egyéni vállalkozók

2009
4 693 300 Ft

2010
4 943 600 Ft

2011
5 412 700 Ft

2012
5 478 700 Ft

2013
5 601 750 Ft

Őstermelők

1 881 300 Ft

1 963 500 Ft

2 122 000 Ft

2 552 300 Ft

2 923 550 Ft

Gazdasági társaságok

52 613 300 Ft

61 992 200 Ft

74 167 800 Ft

91 679 100 Ft

103 497 830 Ft

Forrás: települési adatszolgáltatás
Látható, hogy a településen a gazdasági társaságok rendelkeznek a legnagyobb gazdasági
potenciállal és tevékenységi kör szerint a kereskedelem, szolgáltatások, és ipari termelés is
megjelenik ebben a csoportban.
A gazdasági társaságok közül 2014. évben a 10 legnagyobb Iparűzési adó befizető listáját a
településen az alábbi táblázat szemlélteti (sorrendiség nélkül):
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Befizető neve
Vámosgép Kft.
Prima Enten Kft.
GéSz Gaál Sziklás Kft.
HORSE TRANS CARGO Szállítmányozási
Kft.
Silvia-2000 Kft.
Kiss-Fa Família Kft.

Szakágazat TEÁOR ’08 szerint
TEÁOR 2511 – Fémszerkezet gyártás
TEÁOR 1012 – baromfihús feldolgozása, tartósítása
TEÁOR 1089 – M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
(Flavon étrend-kiegészítők)
TEÁOR 4941 – Közúti áruszállítás (versenylovak
nemzetközi szállítása)
TEÁOR 1520 – Lábbeligyártás
TEÁOR 3109 – Egyéb bútor gyártása

Jessy-Gold Kft.

TEÁOR 4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem

Bordák Bt.

TEÁOR 4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem (Reál)

GJM Kereskedelmi éls Szolgáltató Bt.

TEÁOR 4730 – Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

„NTL” Vegyesiparcikk Kereskedelmi Bt.

TEÁOR 4752 – Vegyi áru-,
kiskereskedelem (Gazdaház)

Festék-,

üveg

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, Céginfo.hu
Az Önkormányzat 2015. évi iparűzési adóerő képessége: 82.562.981 Ft.
(Forrás: Vámospércs Gazdasági Program)

1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG,
MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE, K+F STB.)
Elérhetőség
A város többféle útvonalon is megközelíthető, és közlekedés-földrajzi szempontból kulcstelepülés
a Dél-Nyírség (Ligetalja) többi települése számára.
Debrecen és a magyar-román határ között fekvő terület települései csak Vámospércsen keresztül
kapcsolódhatnak be az ország vérkeringésébe. Így Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírbárány,
Bagamér, Álmosd és Újléta lakói számára Vámospércs valóban kulcstelepülés, s fejlett
szolgáltatóhálózata következtében ellátásukban jelentős szerepet játszik
Közúton 25-45 perc alatt elérhető Debrecen, vasúti összeköttetése Debrecennel szintén biztosított.


48. számú főút – Debrecen – Vámospércs - határátkelőhely



4807. számú út – Vámospércs – Újléta – Pocsaj,



4806. számú út – Vámospércs – Bagamér – Álmosd,
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4905. számú út – Vámospércs – Nyírmártonfalva – Nyíracsád,



4906. számú út – Vámospércs – Nyírábrány – Fülöp,

A 4 számjegű bekötőutak vonalvezetése az egykori telekhatárokra emlékeztetve kanyargósak,
valamint minőségüket tekintve korszerűsítésre szorulnak.
A városon halad keresztül a 105-ös számú vasútvonal, amely nemzetközi kapcsolatot létesít
Románia felé. A vasútvonal – szemben a közúti forgalommal – a személyszállítás mellett nemzetközi
teherszállítást is bonyolít.
A Nyírábrányi határátkelő megnyitása óta 48-as út forgalma erősödött, az intenzívebb kihasználtság
az útpálya korszerűsítését teszi elengedhetetlenül szükségessé.
A tömegközlekedés a VOLÁN autóbuszjárataival biztosított, mely időközönként igen zsúfolt.
A megállók leálló öblei és a fedett várakozó meghatározó mikro-architektúrák, kiépítsük,
korszerűsítésük szükséges.
A település belső úthálózata vegyes képet mutat. Az állami közutak hossza 5, 667 km. Az
önkormányzati utak többsége kiépítetlen, többnyire útalapos utcák jellemzik. Általános a felszíni
vízelvezetés problémája. Önkormányzati kiépített út és köztér hossza 10,6 km, önkormányzati
kiépítetlen út és köztér hossza 102,8 km.
A kerékpár forgalom többnyire a közút és utcahálózaton belül bonyolódik. A nagy forgalmat
bonyolító 48 sz. főút belterületi szakasza mellett 2013-ban megtörtént a kerékpárút kiépítése.
A gyalogos forgalom számára viszonylag jól kiépített járdahálózat áll rendelkezésre. A járdák
minősége viszont igen rossz. Kiépített járdák hossza 32,5 km. A jövőbeni fejlesztések során
járdabővítés és felújítás szükséges.

Közműszolgáltatás
Ivóvízhálózat: A település közigazgatási területén valamennyi utcában megtalálható az ivóvíz
gerinchálózat, a hossza több mint 32,7 km, átmérője változó.
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 1 876 db.
Szolgáltató: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Szennyvízhálózat: Az új szennyvíztisztító telep 2015-ben valósult meg Vámospércs és
Nyírmártonfalva társulásában. A korszerű, 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep a két település
közigazgatási határán található. A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab,
ingatlan köthető rá az új csatornahálózatra. Közöttük 2015. december elejéig a rácsatlakozások
aránya 70%-os volt.
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A beruházás II. ütemében a két település valamennyi ingatlanára hálózati rácsatlakozása történik
meg. A jogerős tervek rendelkezésre állnak.
Csapadékvíz-, belvízelvezető rendszer részben kiépített, további fejlesztése szükséges.
Vezetékes gázhálózat: A város szinte valamennyi utcájában kiépült a vezetékes gázhálózat. A
szolgáltatásba bekapcsolt háztartások száma 1 217, ugyanakkor a településen működő intézmény,
vállalkozás és kereskedelmi-, vendéglátó üzlet túlnyomó része is csatlakozott a rendszerhez.
Tulajdonos és Szolgáltató: TIGÁZ ZRt.
Elektromos hálózat:
A város villamos energia ellátása légvezetékes rendszerű. A közvilágítás szintén a tartó oszlopokra
szerelt energiatakarékos kompakt fénycsöves megoldás. A feltáró útvonal és a közlekedési
csomópontoknál viszont a nagy teljesítményű nátrium lámpák vannak felszerelve. Villamos
energiafogyasztók száma 2 331 db, ebből háztartási villamos energiafogyasztó 2 213 db.
A villamosenergia ellátást az E-ON Hungária Zrt. biztosítja.
Vezetékes telefonhálózat: Távbeszélő fővonalak száma 2013-ban: 896 db, ebből ISDN 68 db.
Internet előfizetések száma: 785 db. A hálózat továbbfejlesztése szükséges volna egyrészt a
nagyobb területi lefedettség, másrészt a gyorsabb adatforgalom érdekében.
Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. Budapest
Mobilhálózat: A Magyarországon jelen lévő három legnagyobb mobilszolgáltató elérhető a
település bármely pontján.
Szilárd hulladék kezelése: Intézményes szemétgyűjtésbe bevont lakások száma 2 099 db
-

Szilárd hulladék begyűjtése és kezelése: H-B.M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
kijelölt Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása történt.
(Forrás: Vámospércs Gazdasági Program)
Egyéb intézményi ellátottság, városi funkciók









Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradony Járási Kirendeltsége Vámospércs
Hajdúhadházi Rendőr Kapitányság Vámospércsi Rendőrőrs
Főnix Takarék Szövetkezet
Postahivatal
Gyógyszertár
Benzinkút
Vasútállomás
Helyközi autóbusz-megálló

60

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

Munkaerő képzettsége
Munkanélküliek végzettség és foglalkozás szerint
Időszak
Mutatók

200
6.

200
7.

200
8.

200
9.

201
0.

201
1.

201
2.

201
3.

Legfeljebb általános iskola 8
osztályát végzett nyilvántartott
álláskeresők száma

281

312

295

338

343

362

334

289

Szakmunkás végzettségű
nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)

176

185

189

244

212

207

179

146

Szakiskolai végzettségű
nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)

13

19

19

15

16

18

20

17

Szakközépiskolai, technikumi,
gimnáziumi végzettségű
nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)

62

66

67

82

86

93

100

94

Főiskolai, Egyetemi végzettségű
nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)

8

5

7

11

9

8

10

11

Fizikai foglalkozású nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

484

536

535

626

617

634

589

513

Szellemi foglalkozású nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

56

51

42

64

49

54

54

44

Forrás: KSH T-Star 2013
adatbázis
A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti összetételét vizsgálva azt látjuk, hogy igen magas
a legfeljebb 8 osztályt végzett munkanélküliek aránya, de jelenős számban vannak még jelen a
szakmunkás végzettséggel rendelkezők is.
A csoport megoszlásából látszik továbbá, hogy a fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők
teszik ki az álláskeresők mintegy 90%-át.
(Forrás: Vámospércs Gazdasági Program)
K+F, Innováció
A településen számottevő kutatás fejlesztési tevékenység nem folyik. A gazdálkodó szervezeteknél
ezen irányú tevékenységekről az Önkormányzat nem rendelkezik információval. Mivel a
településen működő vállalkozások között vannak magas hozzáadott értéket előállítók,
feldolgozóipari tevékenységet folytatók, így minden bizonnyal van náluk K+F potenciál, mely
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azonban a jelenlegi információk szerint nincsenek kihasználva. Fontos az Önkormányzat
közreműködésével az ilyen irányú beruházások megvalósításának segítése, ösztönzése.
Ipari területek
A település közigazgatási területén, belterületen a 48-as számú főút mentén helyezkedik el egy
jelentős kiterjedésű iparterület, mely elhelyezkedése folytán keleti iparterületként azonosított.
A területen működik a város több jelentős vállalkozása, így például:







Primaenten Kft.
Helyi vízmű.
Demko Feder Kft.
Kőszegi Kálmán egyéni válallakozó
Vámosbeton Kft.
valamint több állattartó telep, MÉH telep.

A terület valamennyi közművel ellátott. Az Önkormányzat gazdaságélénkítő tevékenységeinek
egyik lehetséges módja, új vállalkozások betelepítésének ösztönzése. Erre ad lehetőséget a
jelenlegi ipari területek mellett, a még jelenleg mezőgazdasági művelés alatt lévő, de belterületbe
tartozó földek megvásárlása, infrastruktúrával történő ellátása.
Az ipari területek bővítésének lehetőségét kínálja szintén a település belterületén található,
önkormányzati tulajdonú, jelenleg Lke-1 besorolású, Kossuth Lajos utca menti területek. A
területen vállalkozói telephelyek kialakíthatóságához a Rendezési terv módosítása szükséges.
A területi bővítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a zóna nyugati szélén természeti terület,
délkeleti peremén pedig a nemzeti ökológiai hálózatot érint.
A gazdaság és a helyi foglalkoztatás ilyen módon történő támogatása az önkormányzat részéről jól
bevált módszer, melyre támogatási források voltak az előző EU programozási időszakokban és a
TOP alapján a jövőben is.
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1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLETKÍNÁLAT)

Lakásállomány (db)

Forrás: TEIR
Vámospércs lakásállománya 2007-ről 2008-ra 1,23%-al (26 db lakással) nőtt, majd évről évre
további minimális növekedés figyelhető meg. 2011-ben majd azt követően 2012-ben drasztikus
visszaesés következett be, és a lakásállomány mélypontra zuhant -2,3%-al.
Épített lakások száma (üdülők nélkül) (db)

Forrás: TEIR
A lakásépítések száma hasonlóan követi a lakásállomány alakulását. A legmagasabb érték 2008-ban
volt mérhető 35 darabbal.
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A száz lakásra jutó lakosok száma 2011-ben 253,3 darab volt, amely relatíve magas érték, hiszen a
járási átlagnál ugyan rosszabb, de a megyei és régiós átlaghoz képest kedvezőbb.

Forrás: KSH
Régió: 240,0
Megye: 234,6
Járás: 259,9

Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények száma (db)

Forrás: TEIR
Az önkormányzati bérlakások száma nem változott. A 18 ingatlan után folyamatos érdeklődés
mutatkozik. Az úgy nevezett Fecske-ház önkormányzati bérlakás a város frekventált helyén
található. Állapota azonban korszerűsítésre szorul, mivel az épület körüli gyakori vízállás a falak
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nedvesedését, salétromosodását eredményezi. Az épület vízszigetelése, a probléma forrás
megszüntetése sürgősen indokolt.
Közüzemi ivóvízvezeték-, és közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

Forrás: TEIR
A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma a lakásszámmal párhuzamosan mozog, mivel
elenyésző mértékű azon lakások száma, amelyek a hálózatra nincsenek rácsatlakoztatva.
A csapadékvíz hálózatba bekapcsolt lakások száma a csekély növekedés mellett is minimális értéket
mutatott 2015-ig, amikor is a szennyvízberuházás első üteme megvalósult. A beruházás révén
megépült az új szennyvíztisztító telep és 1763 lakás csatlakozását biztosító szennyvízvezeték
hálózat. A csatlakoztatható lakások körében a bekötések aránya 2015. december elejére 70%-os
mértékű volt.
Alacsony komfort fokozatú lakások (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) aránya a 2001 évi
népszámlálási adatok alapján 44 % volt, járási viszonylatban is kedvezőtlenül magas arányt mutat.
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Forrás: TEIR

Egy lakosra jutó zöldfelület nagysága a 2010 évi adatok alapján Vámospércsen 0,5 m2. A mutató
értéke igen alacsony és kedvezőtlen még járási viszonylatban is, amely iránymutatást ad a
városfejlesztéshez a következő időszakra, hiszen a városban a közösségi zöldfelületek, pihenő
parkok mérete és aránya növelendő.

Forrás: TEIR
Az ingatlan piac egyik mutatószáma a használt lakások eladási átlagára. Vámospércsen az eladott
használt lakások átlagára 2013-ban 9,4 millió Forint volt. Ez jóval meghaladj a járási 2,7 mFt-os
átlagot, sőt még a megyei 8,7 millió Forintot is. A megyében a Hajdúszoboszlón volt az ingatlanok
eladási ára a legmagasabb.
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Forrás: KSH
Régió: 8,7
Megye: 14,9
Járás: 2,7

67

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE
1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM

Az Önkormányzat költségvetése
Bevételek
év

saját
helyi
önkormányzat felhalmozás értékesíállami
előzőből
folyó
adóbevétel
számára
és tőke
tésből
hozzájárulás normatív
bevételek
átengedett
jellegű
származó , támogatás támogatás
SZJA
bevétel
bevétel
2010
52 994
61 387
228 129
141 046
0
748 330
633 652

1 231 886

2011
2012
2013
2014

1 377 464
1 298 373
1 322 739
1 722 744

60 528
72 783
121 780
93 253

106 961
110 793
117 169
135 218

214 236
210 222
11 999
11 881

125 212
125 081
387 313
640 900

0
0
0
0

681 932
779 494
681 762
761 516

541 696
592 608
546 264
761 516

összes
bevétel

Kiadások
Év

2010
2011
2012
2013
2014

Működési
költség
1 130 824
1 129 132
1 160 848
896 279
1 001 704

személyi
juttatás
494 692
417 386
454 390
313 826
406 264

előzőből
járulékok
124 161
107 393
110 648
66 251
89 136

dologi
kiadás
307 475
317 909
329 510
305 230
322 636
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felhalmozás,
tőke jellegű
kiadás
96 541
258 037
135 298
363 660
628 533

társadalmi
és szoc. pol.
kiadás
167 543
188 501
189 167
169 610
127 254

Összes
személyi
kiadás
618 853
524 779
565 038
380 077
495 400
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Vagyongazdálkodás - a fejlesztéseknél figyelembe vehető önkormányzati ingatlanvagyon
Az önkormányzati vagyon összetétele az alábbi
Vagyon csoportok
• immateriális javak
• forgalomképtelen vagyon
• korlátozottan forgalomképes vagyon
Törzsvagyon összesen
Törzsvagyonon kívüli összesen

eFt
14 309
1 125 156
896 110
2 200 784
189 170

Vagyon csoportok

eFt

• földterület
• épület
• egyéb
Összesen

295
779 508
116 307
896 110

%
0,65
51,12
40,71
100,00

%
0,034
86,987
12,979
100,000

Gazdasági program
Vámospércs Városi Önkormányzat hatályos, 2015-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját
2015-ben fogadta el.

1.10.2.
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYRENDSZERE

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

TEVÉKENYSÉGE,

A település nem rendelkezik városüzemeltető és városfejlesztő társasággal.
Vámospércsen intézményi keretek között városfejlesztési kérdésekkel a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Műszaki Irodája foglalkozik.
A Városfejlesztési és Műszaki Iroda városfejlesztési tevékenysége a következő:








a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásának előkészítése (üzleti tárgyalások
lebonyolítása, szerződések előkészítése),
a terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák
átvétele),
az önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói
feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a
munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési
formák megvalósulásának elősegítése),
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az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások
megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele),
adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az érintettekkel,
hatóságokkal, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

Vámospércs város területén működő vállalkozások körében jelentős többséget tesznek ki a mikro
és kisvállalkozások, közülük is az egyéni vállalkozások és őstermelők. A vállalkozások többsége
tőkeszegény és alacsony alkalmazotti létszámú. A működő vállalkozások legnagyobb hányada
kereskedelemmel foglalkozik, de jelentős részt tesz ki a tercier szektorban tevékenykedő
vállalkozások száma, mely kedvező gazdasági szerkezetet tükröz.
Vámospércs város szerepel A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékében (240/2006 (XI.30) Korm. rendelet.). Vámospércs az országos átlagot legalább 1,75szörösen meghaladó munkanélküliségű települések között került nevesítésre.
A település a településfejlesztési szempontból kedvezményezett Nyíradonyi Járás tagja. (A Járás a
komplex programmal fejlesztendő járások között van nevesítve a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben.)
Vámospércs a Vidékfejlesztési Program 6. prioritása alkalmazása szempontjából vidéki térségnek
minősülő város, mivel közigazgatási jogállástól függetlenül a népesség 10 ezer főnél kevesebb, a
népsűrűség pedig 120 fő/km2 érték alatt van (95 fő/km2).
A Vámospércs szabad vállalkozási zóna. Nevesítve van a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1 sz.
mellékletében meghatározott településlistában, mely a szabad vállalkozási zónák létrehozásának
és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szól. (A Korm.
rendeletben a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő települések meghatározásánál még az
azóta hatályon kívül helyezett 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt
leghátrányosabb helyzetű kistérségek bázisán határozták meg.) A zónán belül a vállalkozások
kedvezményeket kapnak, melyek egy része fejlesztési célú beruházásokhoz kapcsolódnak, más
részük adókedvezmények formájában érhető el.
Az önkormányzat különböző befektetés-ösztönző eszközökkel igyekszik vállalkozásbarát
környezetet kialakítani, ezáltal a működő tőkét a városba vonzani és a helyi vállalkozásokat segíteni.
Ezen felül lehetőségeihez mérten minden olyan együttműködésre fogékony az önkormányzat,
amely elősegíti a város gyarapodását, a lakosok közérzetének javítását.
Az város vezetése a vállalkozások számának gyarapodásához, a korszerű és vonzó vállalkozási
környezet kialakításához az önkormányzati tulajdonban lévő Kossuth Lajos utca mentén
egybefüggő ingatlanokon ipari terület kialakítását tervezi, melyek infrastruktúrával való ellátására
pályázati forrásokból lesz lehetősége.
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1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

Az önkormányzat foglakoztatási politikájának önálló dokumentuma nincs.
Az önkormányzat elsőszámú foglalkoztatáspolitikai eszköze az úgynevezett közfoglalkoztatás.
Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. tv., valamint a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 341/2008.(XII.30.) Kormányrendelet – melyek fontos változásokat hoztak –
határozzák meg a jogosultak körét és a települési önkormányzatok feladatát.
Ezek alapján az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább 90
munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt
létesíteni.
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

72

67

55

113

285

307

183

261

793

Forrás: Települési adatszolgáltatás
A településen a közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt elsősorban olyan
önkormányzati feladatok ellátása értendő, amelyről — jogszabály alapján (Mötv. 13.§) — a helyi
önkormányzat gondoskodik.
Kötelező önkormányzati feladtok többek között:


településfejlesztés, településrendezés;



településüzemeltetés (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);



környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);



helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; stb.

A START munkaprogramban való részvétel értékteremtő tevékenységei voltak a Tájház felújítása
2012-ben és a 2014-ben zajló zöldségtermesztés, amikor is a fólia alatt megtermelt élelmiszer a
közkonyhákon került felhasználásra.
Forrás: Vámospércs Gazdasági Programja
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1.10.5. LAKÁS ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS

Vámospércs lakásállománya 2013-ban 2100 darab volt, melynek 0,9%-át tették ki az önkormányzat
által fenntartott bérlakások. Az Önkormányzati tulajdonban lévő és általa fenntartott 18 bérlakás
az úgynevezett Fecskeházban található, a település főutcáján. Az épület műszaki állapota nem
megfelelő, állagmegóvását szolgáló intézkedések szükségesek. Ennek ellenére kihasználtsága
állandó, mely azt mutatja, hogy a településen folyamatos igény mutatkozik rá. Ez az alacsony arány
a város népesség megtartásának gátja lehet tekintettel a lakosság mobilitására. Kívánatos lenne a
bérlakás állomány növelése, a fiatalok Vámospércsen tartásának, ill. ide vonzásának erősítése,
különösen a közeljövő demográfiai és foglalkoztatási viszonyaiban várható változások (nagyszámú
munkaerő nyugdíjba vonulása, elöregedés gyorsulása) következményeinek mérséklése érdekében.

1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

A településen működő intézmények fenntartása az alábbiak szerint történik.
Saját fenntartású, működtetésű és tulajdonban lévő ingatlanban működő intézmények:





Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs
Szociális Szolgáltató Központ
Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye
Vámospércsi Óvoda

KLIK fenntartású, de városi üzemeltetésben és tulajdonban lévő intézmény:


Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Egyéb közfeladatot ellátó önkormányzati, vagy magánvállalkozás:


Vámosvíz Kft.

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Vámospércs a vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával és földgázzal
rendelkezik.
Lehetséges megújuló energiaforrások, és azok használata
A településen a megújuló energiák használatának jelenléte nem jellemző, annak ellenére, hogy
több energiaforrás is rendelkezésre áll, melyek a következők.
Biomassza
Vámospércsen az agro-ökológiai adottságok biomassza-termelés céljára kiválóak, hiszen a város az
ország legnagyobb kiterjedésű összefüggő erdőfelületének a közepén helyezkedik el. Az
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Önkormányzat fejlesztési elképzelései között ezért is szerepel fontos helyen egy biomassza üzem
létesítése.
A biomassza üzem lehetséges gazdasági előnyei:
• olcsóbb hőenergia szolgáltatás a mezőgazdasági termelők és lakossági fogyasztók
számára (az önköltség a fosszilis energia költségének 25–30%-a),
• az energia szolgáltatás biztonságának növelése,
• a drága és importfüggő fosszilis energia felhasználás csökkentése,
• mezőgazdasági szereplők számára felvevőpiacot jelent az erőmű ellátása.
Geotermikus hő
Vámospércsen az eddigi információk szerint kedvező feltételek adottak a geotermikus kutak
fúrására. (A város területén jelenleg is van egy lezárt CH-próbakút (geotermikus kút).)
A geotermikus kút létesítésével elérhető gazdasági előnyök:
•
•
•
•
•

olcsóbb hőenergia szolgáltatás a mezőgazdasági termelők és lakossági fogyasztók számára,
(az önköltség a fosszilis energia költségének 25–30%-a)
az energia szolgáltatás biztonságának növelése.
a drága és importfüggő fosszilis energia felhasználás csökkentése.
lehetővé válik esetlegesen termálvíz kitermelésére
gazdasági kitörési pont lehet, hogy a zöld gazdaságban lehetőséget kínál a geotermikus
energia hasznosítása az európai színvonalúra fejleszthető a biokertészet és a bioélelmiszeripar számára.

Napenergia
A településen ha nem is kimagaslóan, de kedvező feltételek adottak a napenergia hasznosítására.
A megújuló energiák használata első ízben 2015-ben jelent meg a települési közintézmények
üzemeltetésében, mégpedig a Polgármesteri Hivatal épületénél, ahol KEOP pályázati forrásból
valósult meg megújuló energiát hasznosító beruházás.
Az önkormányzat energiagazdálkodását az áramtakarékos közvilágítás általánossá tételével és a
közintézmények energetikai korszerűsítésével – nyílászárócserékkel, hőszigeteléssel, fűtési
rendszerek korszerűsítésével – lehet tovább javítani.
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A településüzemeltetés az anyagi – műszaki és humán közszolgáltatások, az azokhoz tartozó
infrastruktúra és szervezeti rendszer, valamint a kapcsolódó szabályozás, a tervezés, irányítás és
végrehajtás komplex, működő rendszere. A településüzemeltetés feladata a településen élő
lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi
közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos és zavartalan kielégítése,
a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek megteremtése,
a fenntarthatóság biztosítása.
Vámospércsen a városüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat látja el, melyek a következők:


közterület-fenntartás, parkfenntartás (közterület fenntartás, üzemeltetés, ellenőrzés),



épület-karbantartás,



út, járda üzemeltetés (kezelés, útellenőri feladatok),



ingatlan fenntartás,



belvízrendezés (ár- és belvízvédelem, felszíni vízelvezetési rendszer karbantartás),



, vízellátás,



tűzvédelmi tevékenység,



személyszállítás,



szociális gondoskodás, étkeztetés,



illegális hulladéklerakók felszámolása,



parlagfű mentesítés,



sportlétesítmények üzemeltetése,



az önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak munkájának
megszervezése, bonyolítása, ellenőrzése, a munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök
biztosítása.

Közmű szolgáltatások:


A temető fenntartását és üzemeltetését a HBM Temetkezési vállalat látja el.






Közvilágítást az EON látja el.
Vízszolgáltatás TIszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el.
Hulladékgazdálkodás: AKSD látja el a Katasztrófavédelmen keresztül.
Szennyvíz: jelenleg a Vámosvíz Kft. nyújt szolgáltatást.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint a települési
önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás
megszervezését, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését, újrahasznosítását és az
újra nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítását az EU és a hazai szabályzatoknak megfelelő új
(regionális) vagy meglevő hulladéklerakón. A város területén a kommunális szilárd hulladékok
jellemzően ömlesztetten kerülnek begyűjtésre. A szilárd hulladék begyűjtését és kezelését a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
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A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történik.
2015-ben valósult meg a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-Beruházási Önkormányzati
Társulás révén 2,9 milliárd forint értékben a két települést érintő szennyvízelvezetést és tisztítást
szolgáló beruházás, melynek keretében a szennyvíztisztító telep és a hálózat egy része épült meg.
Fontos mindezek mellett a meglévő szennyvíztelep rekultivációja.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

Vámospércs 58,2 km2-es területe teljes egészében a Nyírséghez, ezen belül is a Dél-Nyírséghez
tartozik. A Vámospércset környező táj szélhordta homokkal fedett, hordalékkúpsíkság. A DélNyírség felszínét ÉÉK-DDNy-i csapású völgyek tagolják a D-DNy-i lejtésiránynak megfelelően.
Vámospércs körzetében már hiányoznak a nagy deflarációs laposok (melyek annyira jellemzőek a
Nyírség északi részére) és kevesebb a szélbarázdás felszín is. Az elhagyott folyómedrek közötti
felszíneket általában fejletlen Ny-i szárú parabolabuckák foglalják el. A felszíni formák
szempontjából Vámospércs közigazgatási területére bizonyos fokú egyveretűség a jellemző. A táj
ennek ellenére változatos, hiszen a parbolabuckákon (pl.: Akasztófa-hegy) és a közöttük lévő
mélyebb térszíneken (Kecskekosár-dűlő, Harcsaliktag) eltérő a növényzet, a mezőgazdasági
művelési mód. Valójában Vámospércs határára az a jellemző, hogy vertikálisan kevésbé,
horizontálisan jobban tagolt síkság. A település hullámos határa – a nagy kiterjedés ellenére – így
nem mutat jelentős magasságkülönbségeket. A legmagasabb pont (az északi határ közelében a
Minyatagnál 147,4 m) és a legalacsonyabb rész (az Újlétával határos déli területen a Villogó-ér
mentén 124,2 m) között a magasságkülönbség mindössze 23,2 m.
A felszínközeli üledékek jelentős része az 1-25 m vastagságban kifejlődött, a jégkorszak végén
képződött futóhomok. A futóhomokbuckák anyagának túlnyomó része kvarc. A futóhomokbuckák
anyagának túlnyomó része kvarc. A futóhomok a buckákon meglehetősen laza és a szél a szárazabb
tavaszi időszakban könnyen meg tudja támadni. A rossz vízgazdálkodás miatt a magasabb
felszíneken rendkívül nehéz a termelés. Szerencsére a legtöbb buckában kovárványrétegek
fordulnak elő, amelyek a nedvességet tartalékolják és csökkentik a párolgást. Ezek a barna
homoksávok a növényzet tápanyaggal való ellátást jobban tudják biztosítani, mint a sárga
homokszintek. A humusztartalom is magasabb e vasas szalagokban, mint a köztes homokban. Igen
kedvező, hogy a kovárványrétegek csökkentik a csapadékvíz leszivárgási sebességét, illetve a víz
felfelé történő mozgását is akadályoznák, és ezáltal csökkentik a párolgást. A kovárványrétegek a
szélerózióval szemben is jobban ellenállnak, mint a laza homok, tehát a mezőgazdaság számára
nagy értéket jelentenek.
Vámospércs határában viszonylag nagy területet fednek a nyírvízlaposokhoz kapcsolódóan az 1-5
m vastag folyóvízi homok, a mésziszapos homok- és a réti talajok. Ezek valamivel értékesebbek,
mint a laza futóhomok talajok. Vízgazdálkodásuk azonban még ezeknek a talajoknak is
meglehetősen rossz, és kedvezőtlen a tápanyaggal való ellátottságuk is.
Összefoglalva megállapítható, hogy Vámospércs talajadottságai igen kedvezőtlenek. A savanyú
kémhatású homoktalajok humusztartalma igen csekély, az 1 ha termőterületre jutó
aranykoronaérték mindössze 7-13 közötti.
Vámospércs területe a mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán terül el. A
Nyírség – főképpen földrajzi helyzete miatt – az Alföld leghűvösebb térsége.
A tél kifejezetten zord, de a nyár is hűvösebb, mint az Alföld egyéb tájain. Vámospércsen a
hőmérséklet évi átlaga 9,6 °C. A fagymentes időszak hozza 186-188 nap (április 15 és október 1820 között), magas tehát a fagyos napok száma. Az őszi hűvös napok is hamar köszöntenek be, ezáltal
lerövidül a tenyészidőszak. A tél itt hosszú ideig tart és gyakoriak a tartós fagyok. Ehhez még
hozzájárul a téli csapadékszegénység is, s ez különösen nehézzé teszi az őszi vetésű kultúrák
termesztését.
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A csapadékkal szűkösen ellátott alföldi tájak közül a Nyírség részesül egyébként a legtöbb
csapadékban. Vámospércs területe évi átlagban 550-575 mm csapadékot kap. A laza homoktalajok
rossz vízgazdálkodása miatt a növényzet a lehullott csapadékmennyiségből csak keveset tud
értékesíteni. Ezért Vámospércsen is gyakoriak az aszályok, tehát szükség lenne az öntözésre.
A napsütötte órák száma Vámospércsen 1970, alig valamivel alacsonyabb az országos átlagnál
(1973). Ezt a meteorológiai tényezőt a mezőgazdasági termelés szempontjából tehát kedvezőnek
lehet ítélni.
Az uralkodó szélirány az ÉK-i, majd az É-i és a D-i a leggyakoribb. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3
m/s alatti. Vámospércsen a tavaszi szél a leghatékonyabb felszínformáló tényező. A téli hótakaró
elolvadása után, mivel a tavasz eléggé szeles, a homokfelszín gyorsan kiszárad. A ritkán jelentkező
tavaszi esők a kiszáradást nem, vagy csak kevéssé tudják ellensúlyozni. Mivel ilyenkor a
homokfelszínt nem mindenütt védi megfelelő növénytakaró, a szelek hatására gyakran megmozdul
és az elvetett maggal együtt vándorútra kél a homok. A szélerózió Vámospércs területén tehát
súlyos problémát jelent.
Vámospércs D-nek lejtő területét a Konyári-Kállóba, illetve a Berettyóba folyó többé-kevésbé
párhuzamos vízfolyások (Pap folyója, Létai-ér, Villogó-ér) és csatornák hálózzák be, s vezetik le a
nyírvízlaposok vizét. A település területe összességében száraz, gyér lefolyású, vízhiányos térség. A
vízfolyásokban bővebb vízhozamot csak kora tavasszal, néha nyár elején találunk. Az év többi
részében alig van vizük.
A talajvizet 4 m körül találjuk, mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege nátrium-magnéziumhidrogénkarbonátos. A szulfát-tartalma különösen a belterület alatt igen magas, ami a nem
elégséges csatornázottsággal magyarázható. Vámospércsnek olyanok az éghajlati adottságai,
hogyha a társadalom a maga természetátalakító munkájával nem avatkozna be a táj fejlődésébe,
akkor területén döntően tölgyerdők alakulnának ki, amelyek korábban is uralták a vidéket. Ennek
maradványa Vámospércsen a ligetes tölgyes erdő.
Az erdősültség értéke – alföldi viszonylatban – ma is magas, de az erdők döntő része ma már
akácerdő. Vámospércs határában is feltétlenül fontos lenne az erdőtelepítés. Újraerdősítéssel
nemcsak a szél munkáját lehetne jelentős mértékben csökkenteni, de az erdősültség
növekedésével párhuzamosan csökkenne a talaj kiszáradásának a mértéke is, ami a
terméshozamok emelkedését eredményezhetné.
Vámospércs természeti erőforrásokban szűkölködő település. Mai ismereteink szerint itt a föld
méhe nem rejt értékes ásványkincseket, s a felszíni adottságok is – összehasonlítva a jobb talajú
térségekkel – döntően kedvezőtlenek. A vámospércsi homokon gazdálkodó embereknek tehát csak
jelentős többletmunka révén sikerül boldogulnia. / Süli Zakar István alapján /
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1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
1.12.2.1. TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT

1. Katonai felmérés térképéből kivágat (1763-1787)

Légifotó Google Earth
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Vámospércs tájhasználatának változásáról tájékozódhatunk, ha összehasonlítjuk a 19. sz. második
felében készült 2. katonai felmérés térképszelvényeit a mai műholdas felvétellel. Látható, hogy az
erdőfoltok összezsugorodtak, az összefüggő gyepterületek felaprózódtak, szántóterületek tarkítják
őket.

1.12.2.2. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE
Vámospércs Ligetaljai település révén erdős, pusztás, dimbes-dombos tájon fekszik, közigazgatási
területén nagy kiterjedésű, vadakban gazdag erdőségek találhatók. Belterületét minden irányban
szőlő és gyümölcs művelési ágú zártkertek veszik körül. Az ún. Kőrises és Bolya dűlők egy-egy része
az ott előforduló aljnövényzet és a ligetes kocsányos tölgyesek különlegessége miatt természetvédelmi oltalom alatt áll.
Az állattartás egykori hagyományait folytatva ma többen a lótartásnak, azon belül is a versenylovak
tartásának hódolnak. Az említett adottságoknak megfelelően az üdülés és idegenforgalom
alapvetően a fenti lehetőségek igénybevételében ölt testet.
Az 1858-ban alakult Farkasvölgye Vadásztársaság vadászterülete közel 12000 hektár, tagjai felefele arányban helyi és környékbeli településeken élő vadászok, a taglétszám 62 fő. A
vadászterületen jelentős az apróvadas állomány, de elsősorban az itt lévő őz- és őzbakállomány
vonzó a vendég és a külföldi vadászok számára. A vadásztársaság vadászházzal és 4 ágyas
összkomfortos faházzal rendelkezik, amelyek a természetkedvelő látogatók számára is igénybe
vehetők.

Területhasználat
Szolo
2%

Erdo
33%

Erdo
Gyep-legelő

Szántó
35%

Gyep-rét
Gyümölcs
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Nádas
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Kivett
12%

Kert
0,3%

Gyep-legelő
9%
Gyep-rét
8%
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(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program felülvizsgálata)
A szántóföldi növénytermesztés a kedvezőtlen termőtalaj-adottságok ellenére domináns szerepet
tölt be a települések külterületének hasznosításában, s ezzel jól tükrözve a szántóföldi kultúrák helyi
jelentőségét. Ami még ennél is nagyobb térszínt foglal el, az, az erdők kiterjedése
jelentős,
ami a megyei, de még az országos erdősültségi átlagot is jóval meghaladja – annak több mint
kétszerese.
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Az erdőterületek kiterjedése az utóbbi években országos szinten is növekedést mutat, s a DélNyírségben is több település preferálja a kedvezőtlenebb természeti adottságú területek, parlagok
ilyen célú hasznosítását.
A rét-és legelőterületek együttes kiterjedése az összes területnek mindössze 14,3%-át adják. A 90es években bekövetkező létszámzuhanás a helyi állatállományban ezek szerepét csökkentette.
A szőlő és gyümölcsültetvények részesülése alacsony, ami valószínűleg az ágazat remélt
jövedelmezőségének javulásával a jövőben növekedni fog. Habár a szőlő, ill. bor országos szinten
romló külföldi piac jellemzi, nem elképzelhetetlen az egykori Érmelléki borkultúra, valamint a
szőlészet hagyományainak újraélesztése a térségben.
(Forrás: Vámospércs Településfejlesztési Koncepció)

1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
1.12.3.1. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK

Vámospércs határában a védett homoki tölgyes a térség ilyen típusú erdőnek utolsó hírmondója a
Gúthi-ér melletti keményfás ligeterdő. Haláp szélén a Soó Rezső által védettségre javasolt
Rauchbauer tölgyes áll.
Vámospércstől keletre a 48-as úttól egészen a fenti területig terjed az igen gazdag, változatos
élőhely együttes, ahol a Villongó sekély vízállásos területétől a számos homoki gyepig, kőrises
ligeterdőtől hagyásfás legelőig a táj egy darabon ismét a Nyírség hajdanvolt szépségét varázsolja
elénk.
A tájvédelmi körzetben két jellegzetes élőhelytípus, a száraz homokpuszták és a nedves
nyírvízlaposok szinte teljes szukcessziós sorát megtalálhatjuk. Nyírvízlaposok sajátos világot hoztak
létre Vámospércs térségében. A lápok beerdősülésének jellegzetes állomásai a nyírlápok és a
gyakoribb rekettyefüzesek, zárótársulás a tölgy-kőris-szil ligeterdő.
A tájvédelmi körzet elsősorban botanikai értékeiről híres, de számos védett állatfaj is előfordul a
területen. Így például az ízelt lábúak közül az imádkozó sáska és a kárpát-medencei bennszülött faj
a sisakos sáska. A vízimadarak közül említésre méltó többek között a vörösnyakú vöcsök, a
fattyúszerkő és a gulipán. A ragadozó madarak közül itt él például a halászsas, a kígyászölyv és a
kerecsensólyom. Az emlősök képviselője a homoki legelőkön az ürge, a Gúti erdőben a vadmacska.
(Forrás: Vámospércs Településfejlesztési Koncepció)
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1.12.3.2. NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ
VAGY VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló törvény főbb elemei alapján Vámospércs területi
érintettsége a következő.
Vámospércs közigazgatási területét nem érinti:






„kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete”,
nem esik felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezetére,
nem „komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete”,
„kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete”,
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete.

Vámospércs közigazgatási területét érinti:








az „országos ökológiai hálózat övezete”,
„érzékeny természeti terület övezete”,
a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület övezete,
a „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület” övezete,
az európai szintű Natura 2000 hálózat területei,
országos jelentőségű tájvédelmi terület övezete,
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete.

A Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek jelölt területek az alábbiak:
Kőrises-Jónás-rész (HUHN20025)
Vámospércs:
0181/1d, 0182, 0183, 0184, 0185, 0188/2, 0188/4, 0188/5, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196,
0206/7b, 0216, 0219,0220/2, 0220/6, 0220/7, 0221/2, 0221/3, 0221/4, 0221/5, 0221/6,
0221/7, 0221/8, 0221/9, 0221/10, 0221/11, 0221/12,0221/13, 0221/14, 0221/15, 0221/16,
0221/17, 0222, 0223/34, 0223/33b, 0223/33c, 0228/3, 0228/4, 0231/1, 0232/1, 0232/2.
A 8005/2001 (MK 156.) KöM tájékoztató szerint Vámospércs területén az alábbi védett lápok
találhatók döntően a 0105 hrsz. alrészleteinek, a 0700 alrészletek, a 0703 és 0709 alrészletek
területein, nagyobb kiterjedéssel a 0566, a 0154, a 0232, 0772, hrsz. és alrészletein. Kiterjedésük
összesen meghaladja a 92 ha-t.
A település területét, ex lege védett lápok formájában országos jelentőségű védett természeti
területek érintik (1996. LIII. törvény 22.§, vidékfejlesztési Értesítő (2012) LXII. 1. sz.). A
Vidékfejlesztési Értesítő említett számában megtalálható Vámospércs területére eső, kihirdetésre
váró helyrajzi számok listája:
Vámospércs 0700/1; Vámospércs 0700/1; Vámospércs 0701; Vámospércs 0702; Vámospércs
0703/10; Vámospércs 0703/11; Vámospércs 0703/12; Vámospércs 0703/12; Vámospércs
0703/3; Vámospércs 0703/3; Vámospércs 0703/4; Vámospércs 0703/5; Vámospércs 0703/9;
Vámospércs 0709/11; Vámospércs 0709/11; Vámospércs 0709/12; Vámospércs 0709/13;
Vámospércs 0709/13; Vámospércs 0709/14; Vámospércs 0709/14; Vámospércs 0709/18;
Vámospércs 0709/18; Vámospércs 0709/19; Vámospércs 0709/19; Vámospércs 0709/20;
Vámospércs 0709/21; Vámospércs 0709/22; Vámospércs 0709/23; Vámospércs 0709/24;
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Vámospércs 0709/25; Vámospércs 0709/26; Vámospércs 0709/27; Vámospércs 0709/28;
Vámospércs 0772/5; Vámospércs 0772/6; Vámospércs 0772/7.
A település területét érinti a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet. A 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az
egyes területek védetté nyilvánításáról szóló 2/1988. (V. 26.) KVM rendelet 1. § (1) bekezdése által
védetté nyilvánított Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartását rögzíti. A Hajdúsági
Tájvédelmi Körzet kiterjedése 7101,1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú
melléklet tartalmazza. Vámospércs vonatkozásában ezek a következők:
0181/1, 0182, 0183, 0184, 0185, 0188/2, 0188/4, 0188/5, 0188/6, 0188/7, 0189, 0190, 0191,
0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0228/1, 0228/3, 0228/4, 0229, 0231/1, 0232/1, 0232/2, 0233,
0234, 0235, 0236, 0735/15, 0755/204
A tájvédelmi körzet Vámospércs területét érintő területegységei:


Jónás-rész (6.)

(Forrás: Vámospércs Településfejlesztési Koncepció és Hortobágyi Nemzeti Park honlapja,
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/hajdusagi-tajvedelmi-korzet)

1.12.3.3. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

Az országos ökológiai hálózat elemeit az ország azon természetes és természetközeli élőhelyei
alkotják, amelyek nem állnak országos természetvédelmi oltalom (pl. nemzeti park, tájvédelmi
körzet) alatt. Ezen sok esetben elszigetelt, kis kiterjedésű területek nem biztosíthatják hosszú távon
az élővilág fennmaradását. A köztük lévő kapcsolatok hiánya a különböző populációk
elszigetelődéséhez, végső soron a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Éppen ezért szükséges ezeket
a területeket egységes rendszerben vizsgálni, a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolásával
biztosítani köztük az átjárhatóságot. Az így kialakuló struktúrát nevezzük ökológiai hálózatnak.
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Az ökológiai hálózat elemei országos, térségi illetve helyi jelentőségűek is lehetnek. Az országos
ökológiai hálózat elemei a tervezési területen jórészt megegyeznek a természeti területekkel.

1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE

Környezeti állapot szempontjából a Dél-Nyírség településeinek helyzete kedvező, természetesen
környezeti problémák a térségben is előfordulnak (illegális szemétlerakók, talajvíz-szennyezés).
Jelentősebb helyi környezeti terhelésről a legnagyobb üzemek kivételével nem beszélhetünk, a
mezőgazdaság által okozott terhelés is a korábbiakhoz viszonyítva jelentősen lecsökkent.
A tájrehabilitációs programok között szerepel:


Szakszerű erdőgazdálkodás kialakítása, az őshonos fafajok arányának növelése.



Őshonos fafajokra génmegőrző program kidolgozása, megvalósítása.



Gyepek megőrzése, természetszerű kezelése.



Vizes élőhely rekonstrukció.



Védett növények és állatok élőhelyének védelme.



Környezet- és természetvédelmi oktatás, képzés, kommunikáció fejlesztése.

A fenntartható mezőgazdasági fejlesztés egyik döntő alapelve a természeti erőforrások hosszú távú
védelmének biztosítása, amely a környezet védelméről szóló törvényből származó kötelezettség
mellett piaci versenyképességünk növelésének is egyik fontos tényezője.
Ezért a környezeti és természeti adottságaink figyelembevételével agrár-környezetvédelmi és
termelésfejlesztési szempontból három típusú földhasználat kialakítása célszerű:


védelmi célú (vízminőség, talaj-, természet- és tájvédelem) földhasználat,



extenzív termelési célú földhasznosítás (mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen természeti
adottságú területeken) és



intenzív termelési célú földhasználat (a kedvező agroökológiai potenciál és tájgazdálkodás
szempontjait figyelembe véve).

(Forrás: Vámospércs Településfejlesztési Koncepció)
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI

A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan, vagy tartósan fedett, biológiailag aktív,
termesztési illetve kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül. Egy
település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben
meghatározza a zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer elemei között térbeli
helyzetük szerint megkülönböztetünk sávos, vonalas és szigetes helyzetű zöldterületeket, sőt
sugaras-gyűrűs, vagy ezek kombinációja lehetséges. Használatuk módja szerint megkülönböztetünk
korlátlan és korlátolt közhasználatú zöldterületeket, illetve a közhasználat elől elzárt
zöldfelületeket.

1.13.1.1. SZERKEZETI, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A
ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK

Közparkok: Valódi közpark csak nagyon kis terjedelemben
van jelen a városban. A református templom környezetében
található kisebb pihenőpark és a városközpontban is vannak
pihenő helyek. Valójában a közparknak szánt területek
egyszerű gyepes felületek, melyeknek a városközpontban
jelenleg kevés hely áll rendelkezésre.

Utcai zöldsávok, fasorok
Egységes út és utcafásítás nincs a városban, de egy-egy
rekonstrukció során szakaszosan történtek telepítések. Az
egységes út és utcafásításnak akadálya a szűk
utcakeresztmetszet és a közművek védelme miatt
betartandó védőfásítások.
A város belterületén belül, a meglévő városközpont
közelében található Marinka városrész jelenleg
beépítettlen zöld terület, amely térben jelentős teret
biztosíthat közparkok kialakítására.
A város lakóövezetében két nagy kiterjedésű,
jelenleg használaton kívüli temető található, melyek
szintén lehetőségként kínálkoznak pihenőparkok
kialakítására.
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1.13.1.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE

Összességében megállapítható, hogy Vámospércsen a zöldfelületek aránya nem megfelelő, ezért
indokolt a területek növelése, összekapcsolása, a meglévőek további fejlesztése.
Szükséges az alulhasznosított városi területek felmérése és azok új funkcióra történő hasznosítása
keretében a zöldfelületek növelése, barnamezős kataszter létrehozása települési szinten.
Ebben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az utcai fasorok intenzitásának javítására, különösen
a fő közlekedési nyomvonalak mentén.
Az utcai fasorokat olyan rendszerré kell alakítani, hogy azok szerves és aktív részét képezhessék a
belterület zöldfelületi rendszerének.
Nagy jelentőséggel bír, hogy a település szerkezetét lényegileg meghatározó zöldfelületeket
egységes rendszerré kívánja összekapcsolni a településszerkezeti terv is.

1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI

A zöldfelületek kertépítészetileg az új fejlesztések mellet részben már megvalósultak. Vannak
azonban még e téren teendők ahhoz, hogy a kisvárosi hangulat és az élhető környezet még tovább
erősödjön. Szükséges az őshonos fák telepítése, de figyelmet kell fordítani - a köztér és park
felújítások kivételével - a fák elöregedése.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. TERÜLET FELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA
1.14.1.1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA

Forrás: Vámospércs Településszerkezeti Terv
A település szerkezetét befolyásoló elemek:
-

a 48-as sz. közlekedési út a belterületet észak-déli irányban kettészeli,

-

a 4807. számú út – Vámospércs – Újléta – Pocsaj irányában haladva,

-

a 4806. számú út – Vámospércs – Bagamér – Álmosd irányában haladva,

-

a 4905. számú út – Vámospércs – Nyírmártonfalva – Nyíracsád irányában haladva,

-

a 4906. számú út – Vámospércs – Nyírábrány – Fülöp irányában haladva,

-

a 105. számú vasútvonal.

A történelmi településmag területe képezi a településközpont vegyes területet. Itt települt meg az
alap és részleges középfokú ellátást biztosító intézményhálózat, továbbá a többlakásos
lakóépületek zöme. Funkcionális összetétel vonatkozásában itt az igazgatási, egyházi, oktatási,
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művelődési, egészségügyi és kereskedelmi – szolgáltató - vendéglátó kis egységek a jellemzők. A
településközpontban jelenleg üres, még beépítetlen terület a Zsíroskert.

1.14.1.2. AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI ADATOK ALAPJÁN, TERMŐFÖLD ESETÉN A
MŰVELÉSI ÁGAK ÉS A MINŐSÉGI OSZTÁLYOK

A település közigazgatási területe 5819 ha 0543m2 ebből belterülete: 633 ha 4741m2; külterület:
5185 ha 5802m2.

TERÜLETHASZNOSÍTÁS
Vámospércs*
Szántó

2010

Kert

0

Gyümölcs

8

Szőlő

60

Gyep-rét

499

Gyep-legelő

581

Erdő

1768

Nádas

10

Halastó

0

Kivett

267

A szántóföldi növénytermesztés a kedvezőtlen termőtalaj-adottságok ellenére domináns szerepet tölt
be a települések külterületének hasznosításában, s ezzel jól tükrözve a szántóföldi kultúrák helyi
jelentőségét. Ami még ennél is nagyobb térszínt foglal el, az az erdők, melyek kiterjedése jelentős, ami
a megyei, de még az országos erdősültségi átlagot is jóval meghaladja – annak több mint kétszerese.
Az erdőterületek kiterjedése az utóbbi években országos szinten is növekedést mutat, s a DélNyírségben is több település preferálja a kedvezőtlenebb természeti adottságú területek, parlagok ilyen
célú hasznosítását.
A rét-és legelőterületek együttes kiterjedése az összes területnek mindössze 14,3%-át adják. A 90es években bekövetkező létszámzuhanás a helyi állatállományban ezek szerepét csökkentette.
A szőlő és gyümölcsültetvények részesülése alacsony, ami valószínűleg az ágazat remélt
jövedelmezőségének javulásával a jövőben növekedni fog. Habár a szőlő, ill. bor országos szinten
romló külföldi piac jellemzi, nem elképzelhetetlen az egykori Érmelléki borkultúra, valamint a
szőlészet hagyományainak újraélesztése a térségben.
(Forrás: Vámospércs Város Településfejlesztési Koncepciója)
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1.14.1.3. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

1.14.1.3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek
A város belterülete lakó, településközpont vegyes, gazdasági és különleges területeket tartalmaz.
Kisvárosi lakóterület Lk
A városközpont körül a részben már besűrűsödött telekállomány kezelhetősége érdekében
kijelölve.
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Kertvárosi lakóterületek Lke
A volt kertségek egy része kertvárosi területté fejlődik.
Kijelölését az alakulóban lévő és tervezett területhasználat és a szomszédos területek funkciója
indokolja, tehát az életmód fokozatos városiasodása és ennek megfelelő telekállomány fenntartása
szükséges. Debrecen város agglomerációs övezeteként Vámospércs város elegendő tartalék
területekkel bír a kitelepülni vágyók fogadására.
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Falusias lakóterületek Lf
A város perem területei, és a számításba vett területi fejlesztések egyik helyszíne, a falusias
életmódhoz igazodó telekállománnyal fejlesztett területek.
Közüzemi közművesítés mértéke: részleges.
Vegyes területek Vt
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Üdülőterület Üü-C
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Tábor, kemping
A tervezett strand mellett létesítendő
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
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Mezőgazdasági ipar területek Gmg
A város külterületén igen sok majorság található, ahol mezőgazdasági feldolgozói tevékenység
(hűtőház, fafeldolgozás, bútorgyártás szállítmányozás) folyik.
A sajátos mezőgazdasági szerkezet indokolja a majorsági telephelyek bővítését, mert ezáltal lehet
leghatékonyabban segíteni a vállalkozói tevékenységet és a munkahelyteremtést.
Közüzemi közművesítés mértéke: részleges.
Kereskedelmi gazdasági területek Gksz
A gyorsforgalmi utak környezete szintén vonzza a kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet, főleg a
48-as nyomvonala mentén.
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Ipari gazdasági területek Gip
A 48-as számú főútvonal, illetve 105-ös a Debrecen-Nyírábrány- Nagykároly közötti vasúti fővonal
ezért a jelentős szállítás-igényű tevékenységet is fogad. A tervezett ipari park teljesen
környezetbarát technológiára épül, ezért telken belül kötelező fásítás esetén védőtávolságot nem
igénylő üzemek betelepítésére van kijelölve.
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Különleges területek
-

sporttelep Ksp
emléktemető Ket
turisztikai, sport célú terület Ks
golfpálya Kg

A sportterület meglévő megmaradandó, a versenysport helyszíne.
Közüzemi közművesítés mértéke: részleges.
Temető Kt
A város köztemetője a É-i területen bővíthető. A felhagyott temetők kegyeleti parkként tartandók
fenn legalább az utolsó temetéstől számított 25 évig.
Közüzemi közművesítés mértéke: részleges.
Hulladék lerakó Kh
Távlatban meg kell szüntetni. Helye és kapacitása, illetve üzemeltetése sem megfelelő, ezért
monitoring kötelezettség mellett rekultiválni kell. A végleges megoldás a térségi szintű társulás.
Helye nem a város igazgatási területe.
Közüzemi közművesítés mértéke: részleges.
Strand Kst
A város terveiben hosszú távon szerepel strand létesítése is.
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
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Szakközépiskola (elhelyezésének alternatív elhelyezése) Kszki
Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Piac

Kp

Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
Szennyvíztisztító

Kszt

Közüzemi közművesítés mértéke: teljes körű.
(Forrás: Vámospércs Szerkezeti Terv és HÉSZ)

1.14.1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közműterület
kötöttpályás /vasúti/ közlekedési terület

Kö-v

elsőrendű közlekedési célú közterület
- országos főút

Köu-of

- országos mellékút

Köu-om

- települési gyűjtőút

Köu-gy

másodrendű közlekedési célú közterületek
- hagyományos kiszolgáló út

Köu-k

- gyalogút

Köu-gyal

- kerékpárutak

Köu-kp

elsőrendű és nem közlekedési célú közterület
Zöldterület:
- közpark

Z

- díszpark, dísztér

dt

Erdőterület: - védelmi (védő)

Ev

- gazdasági erdő

Eg

Mezőgazdasági terület:
- általános / védett, illetve nem védett területen /.korlátozott

Mkor

- általános / nem védett területen /

Má

- kertes mezőgazdasági terület

Mk

Vízgazdálkodási terület:
- közcélú nyílt csatornák medre és partja, árok,
Különleges terület - temető, kegyeleti park

V
Ki-t, kep
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- különleges törmelék elh.

Ki-tö

- különleges motorsport

Ki-mo

- különleges golf

Ki-go

(Forrás: Vámospércs HÉSZ)

1.14.1.4. FUNKCIÓ VIZSGÁLAT
REGIONÁLIS

MEGYEI

Gazdaság,
kereskedelem
(Gazdasági funkció)

-

-

Államigazgatási,
közigazgatás
(Közszféra funkció)

-

-

Közlekedés, távközlés
(Városi funkció)

-

-

Oktatás
(Városi funkció)

-

-

Általános Iskola és óvoda

-

-

Járóbeteg szakellátás
Központi körzeti ügyelet
Fogászati alapellátás
Gyógyszertár

-

-

Idősek Otthona

Egészségügy
(Városi funkció)
Szociális ellátás
(Városi funkció)
Kultúra
(Közösségi funkció)
Turizmus, rekreáció
(Közösségi funkció)

MIKROTÉRSÉGI
Piac
Pénzügyi szolgáltatások
Vendéglátóegységek
Kereskedelmi egységek
Kormány Hivatal
Okmányiroda
Gyámügy
Építésügyi Hatóság,
engedélyezési hatóság
Rendőrőrs
Tűzoltóság
Polgárőrség
Közösségi közlekedés
(távolsági buszmegálló)
Benzinkút
Postahivatal

-

Muzeális
Intézmények

Művelődési Ház
Városi Könyvtár

-

Golf Pálya

Vendéglátóhely
(Forrás: saját szerkesztés)

Mint a táblázatból látható a Vámospércsen található funkciók és intézmények teljes mértékben
mikrotérségi hatókörűek, regionális szintű ellátórendszerek egyáltalán nem találhatóak a
városban, még megyei szinten mindössze a kulturális és turisztikai funkciók emelhetőek ki. A
kistérség településeinek túlnyomó többsége szolgáltatáshiányos település, ebből adódóan
Vámospércs funkció és intézményi ellátottsága a vonzáskörzetére nézve is meghatározó, ezért, a
mikrotérség dinamizálásában meghatározó jelentőséggel bír Vámospércs városi szerepkörének és
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funkcióinak erősítése. Összességében a város Településfejlesztési Stratégiájában a térségi igények,
a város - vidék harmonikus fejlődésének elősegítése központi jelentőséggel bír.

1.14.1.5. ALULHASZNOSÍTOTT BARNAMEZŐS TERÜLETEK

Vámospércsen alulhasznosított barnamezős terület a régi szennyvíztisztító telep területe, melynek
rekultiválása szükséges, továbbá alulhasznosított barnamezős terület még a Keleti iparterület
településrészen is található. Egyéb kiemelten kezelendő alulhasznosított barnamezős terület
jelenleg nem beazonosított.

1.14.1.6. KONFLIKTUSSAL TERHELT (SZLÖMÖSÖDÖTT, DEGRADÁLÓDOTT) TERÜLET

A település városközpontja nem tükröz egységes képet, a szolgáltató épületek egy része felújításra
került, de többségük kevésbé vonzó, a közterületek, burkolatok egy része rendezett. A
városközpont vizuális megjelenése kevésbé vonzó, kevés a zöldfelület, közösségi szabad tér.
Másrészt a lakónépesség anyagi teherbírásának korlátai is rányomják egy-egy területre a bélyegét.
Azok a területek, amelyek a szegregáció valamely szintjén állnak, egyáltalán nem vonzóak az épített
környezet szempontjából. Szlömösödött, degradálódott területet jellemzően a szegregációval
érintett településrészeken találhatunk.
Fellelhetőek továbbá alulhasznosított gazdasági épületek, majorságok a település külterületein.
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1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA

A település telekstruktúrájában a telekmorfológia közel egységes képet mutat. A településen
többnyire szabályos mértani osztású a telekszerkezet. A telekméretek alakulásában azonban
jelentős eltérések tapasztalhatóak, hiszen egyes ingatlanok területe kis vagy közepes méretű,
míg szintén szervesen a város belterületén belül, közel a városközpont közelében több ezer
méteres telkek is találhatóak. Példa erre a Zsíros kert, ahol telekosztással és feltáró utak
megépítésével a város központjában új, jelentős számú építési telek kialakítására kínálkozik
lehetőség.
Kialakítható legkisebb
telekterület
m2
700
750
800
900
350
550
500
700
K
2000
360/550/700
600
1000
1000
2000
2500
4000
5000
1000
K
10.000
K
K
100.000
50.000

Építési övezet jele
Lf-1
Lf-1a
Lf-2
Lf-2a
Lke-1
Lke-1a
Lke-2
Lke-2a
Vk-Z
Vk-SZ
Vt-(Z)
Vt-(O)
Gksz
Ge-1
Ge-2
Kio-sp
Kio-Io
Kio-sl
Kio-p
Kio-szv
Ki-t
Ki-h
Ki-tö
Ki-go
Ki-mo

K = kialakult, arra a mutatóra, amely mellett található, a telek tovább nem osztható.
(Forrás: Vámospércs HÉSZ)
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1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER

Önkormányzati vagyon
Vagyon csoportok

eFt

• földterület
• épület
• egyéb
Összesen

295
779 508
116 307
896 110

(Forrás: Vámospércs Városi Önkormányzat)
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%
0,034
86,987
12,979
100,000
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1.14.4. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE

Vámospércsen a lakóépületek közel 20 %-a a második világháborút megelőző évekből származik, a
70-es évek előtti időkből további 40%. Az épületállomány fennmaradó 40%-a a 70-es éveket követő
évekből származik.

1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.14.5.1. FUNKCIÓ, KAPACITÁS

Vámospércs Szerkezeti Terv Belterület
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1.14.5.2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK (BEÉPÍTÉSI MÓD, BEÉPÍTÉSI MÉRTÉK, SŰRŰSÉG)

Az egyes övezetekre vonatkozó beépítési módok és mértékek.
Építési övezet jele
Lf-1
Lf-1a
Lf-2
Lf-2a
Lke-1
Lke-1a
Lke-2
Lke-2a
Vk-Z
Vk-SZ
Vt-(Z)
40%Vt-(O)
Gksz
Ge-1
Ge-2
Kio-sp
Kio-Io
Kio-sl
Kio-p
Kio-szv
Ki-t
Ki-h
Ki-tö
Ki-go
Ki-mo

Beépítési mód
oldal határon álló
oldal határon álló
oldal határon álló
oldal határon álló
oldal határon álló
oldal határon álló
oldal határon álló
szabadonálló
zártsorú
szabadonálló
zátsorú
oldalhatáron álló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló telepszerű

Beépítési
mérték %
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
35%
60%
40%
50%
40%
40%
15%
15%
15%
15%
20%
2%
2%
2%
2%
2%

Tervezett terület-felhasználási egységek (beépítésre szánt területek)

Általános használat
szerint
Lakóterület

Vegyes területek
Gazdasági területek

Üdülő terület

Lk
Lke
Lf
Vt

Megengedett
szintterület sűrűségi
mutató (max.)
0,7
0,4
0,4
1,0

Gksz
Gip
Mám
Üü

1,0
0,8
0,8
0,2

sajátos használat szerinti
megnevezés/jel
Kisvárosias
Kertvárosias
Falusias
településközpont vegyes
kereskedelmi-szolgáltató
ipari-gazdasági
mezőgazdasági üzem, állattartó major
üdülőházas terület
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Különleges területek

szilárd-folyékony kom.hulladék.
sportolási célú
temető, kegyeleti park
Strand , szabadidő központ
Informatikai szakközép iskola
Piac, kiállítási terület
Golfpálya
Vegyes turisztikai, sport célú terület

Kh
Ksp
Kt, Ket
Kst
Kszki
Kp
Kszt
Kg
Ks

0,1
0,15
0,05
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2

A lakóterületbe az LKe -1, LKe -1a, LKe -2 és LKe -2a jelölésű kertvárosias lakóövezetek tartoznak.
Az övezet jellemzően az alacsony laksűrűségű, laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb három
rendeltetési egységet magába foglaló, 6 m-es épületmagasságot meg nem haladó, jellemzően
lakóépületek elhelyezésére szolgál. A rendeltetési egységek a telken úgy helyezhetők el,
amennyiben az egy rendeltetési egységre jutó telekhányad legalább 250 m². A 350 m²
telekterülettől kisebb kialakult telken legfeljebb egy rendeltetési egység építhető.
LKe - 1 és - LKe -1a építési övezetek max. kétlakásos épületek, vagy két rendeltetési egység számára, de egynél több lakás építése esetén 100 m2 teleknövekmény biztosítása szükséges LKe -2 (Irinyi
utca, Malom utca környezete), és LKe -2a építési övezetek max. háromlakásos épületek számára.
OTÉK 13. §. (2)- (3) -ban megnevezett funkciók közül nem létesíthető:



Üzemanyagtöltő
négy, vagy négylakásosnál nagyobb lakóépület

A lakóterületen az elsődleges rendeltetésen kívül kívételesen megengedett funkciók csak akkor létesíthetők, ha telekterület igényük nem haladja meg az övezetben előírt minimális elekméret kétszeresét.
A lakóterületbe az Lf-1, Lf-1a, Lf-2 és Lf-2a jelölésű falusias lakóövezetek tartoznak.
Az övezet jellemzően az alacsony laksűrűségű, összefüggő nagykertes, legfeljebb két rendeltetési
egységet magába foglaló és legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú, jellemzően lakóépületek
elhelyezésére szolgál. Két rendeltetési egység csak akkor létesíthető, ha az egy rendeltetési
egységre jutó telekhányad legalább 700 m².
Lf-1 és Lf-1a építési övezet max. kétlakásos épület, vagy két rendeltetési egység számára, egy épület tömegben. Az udvar részben mezőgazdasági munkahely. (Központi belterület).
Lf-2 és Lf-2a építési övezet max. kétlakásos épületek, vagy két rendeltetési egység számára, ahol az
udvar jellemzően mezőgazdasági munkahely (Vasúton túli lakóterület).
Az övezetben két lakás, vagy két rendeltetési egység építése esetén azonban az övezetben előírt
minimális teleknagysághoz képest. 350 m2 teleknövekmény biztosítása kötelező.
(Forrás: Vámospércs HÉSZ)
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1.14.5.3. MAGASSÁG, SZINTSZÁM, TETŐIDOM

Az egyes övezetekre vonatkozó magasság és tetőidom előírások. A szintszámra vonatkozóan
előírást nem tartalmaz a HÉSZ.
Építési övezet jele

Lf-1
Lf-1a
Lf-2
Lf-2a
Lke-1
Lke-1a
Lke-2
Lke-2a
Vk-Z
Vk-SZ
Vt-(Z)
40%Vt-(O)
Gksz
Ge-1
Ge-2
Kio-sp
Kio-Io
Kio-sl
Kio-p
Kio-szv
Ki-t
Ki-h
Ki-tö
Ki-go
Ki-mo

Megengedett
legnagyobb
építmény
magasság
4,5*m
4,5*m
4,5*m
4,5*m
4,5-7,5 *m
4,5-7,5 *m
4,5-7,5 *m
4,5-7,5 *m
9,5-12,5 m
7,5-12,5 m
4,5-12,5 m
4,5-7,5 m
9m
7,5-9,5 m
7,5-9,5 m
6,5-9,5 m
6,5 m
6,5 m
3,5-6,0 m
9,5 m
3,5 m
5m
5m
8,0 m
7,5 m

Tető hajlásszög
maximuma %

32-45%
32-45%
32-45%
32-45%
32-45%
32-45%
32-45%
32-45%
20-45%
20-45%
20-45%
20-45%
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott
nem szabályozott

* Az építménymagasság a fő rendeltetési egységeket tartalmazó épületre vonatkozik.
(Forrás: Vámospércs HÉSZ)

1.14.5.4. TELEPÜLÉSKARAKTER, HELYI SAJÁTOSSÁGOK: UTCAKÉP, TÉRARÁNY,
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK

Funkcionális szempontból a településszerkezet viszonylag egyszerű. A városközpont tipikusan
multifunkciós, térségi központi, erős közigazgatási funkciókkal. A város többi része lényegében a
központot körülvevő kertvárosi rész (domináns és jellegzetes lakófunkcióval), melyek
elnevezésükben ugyan különbözőek, de minden egyéb jellemzőjükben megegyeznek.
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A városban bár fellelhető néhány építészeti örökséget képviselő épület, a hajdú-városokra jellemző
karakter a Vámospércsen nem igazán figyelhető meg. A településnek, főként a városközponti
területeknek, tereknek nincs egységes arculata, hiányoznak a zöldfelületek, a közösségi terek, az
épületek gyakran jelentősen eltérő megjelenésűek.
A HÉSZ előírásai szerint a nem főrendeltetésű épületeknél is kötelező a rendezett megjelenést
biztosítani, a telek főrendeltetésű épületeire jellemző anyaghasználattal.

1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
1.14.6.1.
TELEPÜLÉSSZERKEZET
TELEPÜLÉSMAG

TÖRTÉNETI

KIALAKULÁSA,

TÖRTÉNETI

„Vámospércs három legrégibb utcája, az egykori három tizedben való letelepülésnek megfelelően:
a Nagy utca, Kis utca és a Víz utca.
Még a II. világháború előtt is itt lakott a nagygazdák jelentős része a Nagy utcán, a falu
középpontjához közelebb eső részen a tisztviselőkkel vegyesen. A Hegyalján a vagyontalanabbak
laktak. Ezeknek az utcáknak a meghosszabbításával alakult ki a település nagy része. Az 1890-es
években az újonnan parcellázott házhelyeken kiépült a Lisztes utca, majd mellette a Szőlős utca.
1905-ben a Vénkert körül osztottak ki házhelyeket. Az I. világháború után az elesettek özvegyei,
árvái és a hadirokkantak részére 1922-23-ban a község mintegy 50 holdnyi olcsó háztelket juttatott.
Ez volt az előzménye a Bancsitelep, Vásártér, Róna, Pityeritelep kialakulásának.
A lakóhely szerinti elkülönülésben vagyoni szempontok játszottak szerepet, hiszen az újonnan
alakult telepeken, a falu szélén inkább a szegényebbek, a később betelepültek laktak.”
(Forrás: A település tagozódása Vámospércsen/történeti lenyomatok a településszerkezetben
Vajda Mária)

Az fenti forrás alapján körvonalazódó városmag ma is a település központját adja.
Az alábbi I. katonai felmérés alkalmával készült térképen szereplő akkori település a mai
városközponttal szintén megegyezik, hiszen a Debreceni, Kiss, Kossuth és Nagy utcák nyomvonalát
dokumentálják. Látható, hogy az erdőfoltok összezsugorodtak, az összefüggő gyepterületek
felaprózódtak, szántóterületek tarkítják őket.
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1. Katonai felmérés térkép részlete (1763-1787)

Légifotó Google Earth
Az évszázadok, évtizedek alatt az előzőekben ismertetett település mag köré terjeszkedett a város
az eredeti központ fennmaradása mellett.
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1.14.6.2. RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLET, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ
TERÜLET
Vámospércs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A település
határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került
feltérképezésre a település teljes határa. Az alábbi lista csak egy reprezentatív mintavételnek
tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük Vámospércs
közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó
beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg lehatárolt
területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi
módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. Ahogyan
fentebb említettük, a város nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé, így
újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző
földmunkák során. A nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell
régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontos, hogy a zöldmezős beruházások
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasolt, hogy az ilyen típusú
beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló
előzetes régészeti dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet
csökkenteni a régészeti örökség által jelentett kockázatot. Javasolt, hogy a vállalkozások
telephelyeinek kiválasztása során a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított telephelyek
korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
Vámospércs nyilvántartott régészeti területei:





Silos
Villongó
Református templom
Bolya-dűlő

Nyilvántartott azonosítatlan lelőhelyek (a leletek pontos előkerülési helyének azonosításához
további kutatás szükséges)




Vámospércs határa
Deák Ferenc erdeje
Haláp-széli erdő

(Forrás: Vámospércs Rendezési Terv)
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1.14.6.3. VÉDETT ÉPÍTETT KÖRNYEZET, A HELYI, EGYEDI ARCULATOT BIZTOSÍTÓ
ÉPÍTÉSZETI JELLEMZŐK

A településképet alapvetően a műemléki védettség alatt álló templomtorony fókuszálja. Ezen a fő
látvány pontokat nem szabad elépíteni. Városképileg kedvező megjelenésű a vasút felé vezető
főút (Kossuth út), valamint a Nagy utcán meglévő, az utcával párhuzamos gerincű zártsorban épült
régi polgárházak sora. Az egységes, kisvárosi karakterű beépítés, utcafrontra épített hézagos
hajdúsági hajlított házak századfordulós eredetűek, melyek akkor épültek, amikor a vasútépítés
jelentős fejlesztő erővel bírt.

1.14.6.4. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET

Vámospércs jelenleg nem rendelkezik világörökségi és világörökségi várományos területtel.
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1.14.6.5. MŰEMLÉK, MŰEMLÉKEGYÜTTES

Vámospércs műemléke, műemlék együttesei között kell megnevezni a Református Templomot és
templom kertet, a Görgey emléktáblát, a világháborús emlékművet, valamint a Nagy utcán
meglévő, az utcával párhuzamos gerincű zártsorban épült régi polgárházakat.
1. Református templom
A jelenlegi formájában késő barokk templom hajója kelet-nyugati irányú, tornya 32 méter
magas, háromszintes, órapárkányos. A klasszicista stílusú szószéke 1840 körül készült. A
műemlék jellegű református templom középkori alapokon 1610-ben már valószínűleg állt.
Bővítették 1802-ben, 1838-ban és 1906-ban.
2. Hősi emlékmű
1948 márciusában avatták fel azt az emlékoszlopot, amely az I. és II. világháborús emlékmű
szerepét is betölti. A neveket megörökítő táblákat Petőfi-dombormű egészíti ki. Eredetileg
a főtéren állt az emlékmű, de a millennium alkalmából a városházához helyezték át.
Új építésű érték:
3. Baptista imaház

1.14.6.6. MŰEMLÉKVÉDELEM SAJÁTOS TÁRGYAI: A TÖRTÉNETI KERT, TEMETŐ ÉS
TEMETKEZÉSI EMLÉKHELY
Vámospércs közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt temető és
temetkezési hely nem található.

1.14.6.7. MŰEMLÉKI TERÜLET: TÖRTÉNETI TÁJ, MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET,
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
Vámospércs területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került
kijelölésre.

1.14.6.8. NEMZETI EMLÉKHELY

Vámospércs területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt
nemzeti emlékhely nem található.
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1.14.6.9. HELYI VÉDELEM

A város területén jelenleg nincs helyi védelem alatt álló épület, azonban az alábbiak védelem alá
való helyezése javasolt:










Béke u. 1. 822 hrsz. Emléktábla a II. világháború áldozatainak
Nagy u. 59. 98 hrsz. Polgárház 4.) Nagy u. 24. 463/3 hrsz. Népi lakóház
Nagy u. 4. 487/1 Görgey emlékszoba
Béke u. 34. 508 hrsz. Görög katolikus templom
Móricz Zs. u. 1. 519 hrsz. Polgári lakóház
Béke u. 35. 631 hrsz. Tájház
Homok u. 4/a 785/1 hrsz. sarokház
Kossuth u. 11. 826 hrsz. Baptista imaház
Kossuth u. 59. 893 hrsz. Népi lakóház.

A város helyismerettel rendelkező lakói, illetve a városháza dolgozói még további 187 db olyan
épületet tartanak nyílván, amelyek megérdemlik a helyi védelem alá történő helyezést. 2008 10.
hónapban 97 db, és 2008. 11. hónapban újabb 90 db épület felvétele, illetve vizsgálata
kezdődött meg, amelyekből néhány a helyi védelem valamelyik kategóriájába kerülhet.
Vámospércs látnivalói közül a református templom, a tájház, a millennium tiszteletére állíttatott
Legendák kútja című köztéri szobor említhető meg.
(Forrás: Vámospércs Rendezési Terv)
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1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI

A településen több olyan szűk utca került kialakításra, melyeknek a méretei (például az utca
szélessége) behatárolják a jövőbeli fejlesztéseket, így többek között a közműfejlesztéseket (pl.
csapadékvíz elvezetés). Az Önkormányzat eszközei korlátozottak a problémák megoldásában, mivel
azok sok esetben a lakosság közreműködése nélkül nem kezelhetőek.
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1.15. KÖZLEKEDÉS
1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

A város 20 km-re található Debrecentől, a magyar-román határátkelőtől 10 km-re fekszik. A

település-földrajzi fekvése miatt, Vámospércs kulcsfontosságú központ a határ közeli települések
számára is, és a nemzetközi forgalom számára is, hiszen a városon keresztül tudnak csatlakozni a
régió vérkeringésébe. A város közúti forgalma jellemzően a 48. sz. főútra (annak belterületi
szakaszára) és a városból kiinduló alsóbbrendű hálózatra koncentrálódik, a többi útvonal
tulajdonképpen csak a lakóövezetek helyi forgalmát szolgálja ki. Ugyanezeket az útvonalakat veszi
igénybe a tömegközlekedés, a városkörnyéknek nem a városközpontba irányuló forgalma és a helyi
forgalom is.
A várost érinti a 105 sz. vasútvonal, amely nemzetközi kapcsolatot létesít Románia felé. Itt a
nemzetközi teherszállítás is jelentősebb mértékű a közúti forgalommal szemben. A kerékpáros
közlekedés (az infrastruktúra hiányosságai ellenére) is „kisvárosi” jellegénél fogva élénk, mind
hivatásforgalmi, mind pedig közforgalmi szempontból.
Az országhatár közelsége, és fekvése miatt jelentős a nemzetközi forgalom a térség útjain.
A régió, és megyeközpont közelsége miatt a térségben jelentős az ingázó, hivatás forgalom is. A
helyváltoztatások több mint 40 %-a haza történik és 20 % felett van a munkával, iskolával
kapcsolatos utazás. Viszonylag magas a vásárlás és a szabadidős tevékenységhez kötött utazások
aránya. Valószínűsíthető, hogy a tavaszi-őszi időszakban ez utóbbiak aránya kismértékben
csökkenne a munka-iskola indokú helyváltoztatások javára.
A rendszeresen közlekedő térségi lakosok naponta átlagosan 1,9 a városon belüli helyváltoztatást
tesznek. A helyváltoztatások közel 85%-a egyénileg, többségében kerékpárral vagy gyalog történik.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)

1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

Vámospércs fontos szerepet tölt be a környék közúti közlekedésében:


Az országhatártól való kis távolsága miatt jelentős a nemzetközi forgalom,



Jelentős ingázó forgalmat bonyolít le (Debrecen irányába, 48. sz. főút),



Itt találkoznak a kistérség alsóbbrendű útjai
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Nemzetközi közúti kapcsolatok
Vámospércs nem fekszik a legjelentősebb európai áruszállítási irányok, az úgynevezett TEN (TransEuropean Transport Networks) avagy páneurópai közlekedési folyosók mentén. Az V. számú
folyosó, amely az észak-adriai kikötők és Kelet-Európa között vezet, és magában foglalja az M3
autópályát, a várostól mindössze 55 km-nyire halad.
A folyosó fő ágának nyomvonala közúton a Velence– Ljubljana – Budapest – Záhony – Lvov útvonal.
(Magyarország területén a TEN hálózat elsősorban a kelet-nyugat irányú forgalom levezetését
szolgálja, az észak-déli irányok, melyek jelentősége az Európai Unió bővülésével és a balkán
országainak várható fejlődésével tovább erősödik, nincsenek lefedve.)
Ugyanakkor a TINA hálózat (Transport Infrasturcture Needs Assessment) – amely a fő irányokat
lefedő TEN hálózat kiegészítése – érinti Debrecent. A hálózat része a 35-ös országos főút (M3
autópálya – Polgár felől), és a 47-es számú főút (Berettyóújfalu – 42. sz. főút – Nagyvárad irányába),
amely így Szlovákia és Románia–Szerbia közötti kapcsolatot biztosítja. Ugyanakkor a város
legfontosabb közúti kapcsolatát Debrecen irányába a 48. sz. főút biztosítja, így közvetve
Vámospércs is be tud kapcsolódni a TINA hálózatba. A 48. sz. főút, Debrecen felől és számára, a
legközelebbi, de csak személyforgalom számára igénybe vehető közúti kapcsolatot adja
Romániával.
Régiós és kistérségi közúti kapcsolatok
Említettük már, hogy a magyar-román határ között fekvő terület települések csak Vámospércsen
keresztül kapcsolódhatnak be az Észak-alföldi Régió és az ország vérkeringésébe. Így
Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírábrány, Bagamér, Álmosd és Újléta lakói számára
Vámospércs valóban kulcstelepülés. Vámospércs területét érintő, és azon átmenő 48-as számú főút
belterületen halad, a Petőfi utca - Szabadság tér - Árpád utca nyomvonalon. A település belterületét
érinti még a 4807. számú út – Vámospércs – Újléta – Pocsaj, a 4806. számú út – Vámospércs –
Bagamér – Álmosd, a 4905. számú út – Vámospércs – Nyírmártonfalva – Nyíracsád, és a 4906.
számú út – Vámospércs – Nyírábrány – Fülöp irányában haladva.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)
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1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

1.15.3.1. KÖZÚTI

Az autóbusz-közlekedés, a menetrend szerinti személyszállítás az életminőség egyik meghatározó
tényezőjeként domináns szerepet játszik egy térség életében, gyakorta a híd szerepét tölti be a
kistelepülések és az adott térség központja között. Az autóbusz-közlekedéssel szemben támasztott
társadalmi elvárások és a lehetőségek egymást nem fedik le, így az igények csak addig a pontig
elégíthetők ki, amíg a rendszer egésze gazdaságosan működtethető.
A menetrend szerinti személyszállítás terjedelmét és irányultságát azonban nem kizárólagosan a
profit határozza meg, hiszen a hivatásforgalmi igények kielégítését minden viszonylatban
biztosítani kell. A helyközi autóbusz-közlekedést a Hajdú-Volán Zrt. szolgáltatja. Fő tevékenysége a
menetrend szerinti személyszállítás. Az autóbusz-közlekedésbe a megyében valamennyi település
(82 város illetőleg község, valamint 13 külterületi lakott hely) bekapcsolásra került, járataikkal
azonban a szomszédos megyékbe és országokba is biztosított az eljutás.
A helyközi autóbusz közlekedésben a jegyek és a bérletek is a hatósági díjszabásnak megfelelően
alakulnak, a menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási
kilométerek alapján 5 km-es lépésben, teljesítményarányosan történik.
A városban (és környékén) az alábbi megállók találhatóak:


Tanácsköztársaság u. 9.

108

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat



5,2-es km tábla



Autóbusz forduló



Báthori kert



Farkasvölgy



Gépállomás



Szolgáltatóház



Tanyai település 4807 út



Újtemető



Vasútállomás



Varázs presszó



Vegyesbolt

A megállóhelyek kialakításai korszerűtlenek, alacsony színvonalúak. Nagy részén nincs peron és
járda sem csatlakozik hozzájuk. Utasváró csak kevés megállóhelyen található.
A települést érintő helyközi Volán viszonylatok:


4410 Debrecen - Vámospércs – Nyíracsád



4412 Debrecen – Vámospércs – Nyíracsád – Nyírbéltek – Encsencs



4414 Debrecen – Vámospércs – Nyírábrány – Fülöp – Penészlek



4416 Debrecen – Vámospércs – Bagamér – Létavértes



4502 Vámospércs – Újléta – Létavértes



4424 Vámospércs – Bagamér – Álmosd – Létavértes

Jelenleg közel 40 járat közlekedik Vámospércs – Debrecen viszonylatban és ellenirányban is.
Csúcsidőn kívül is közel 10 perces követési időkkel induló járatok jó alternatívát jelentenek a
közösségi közlekedés igénybevételére, az egyéni közlekedéshez képest. További erősíti a közösségi
közlekedést igénybevevők számát, hogy a helyközi járatokkal utazók – a végállomáson kívül – 28
debreceni megállóban is le, illetve felszállhatnak a debreceni helyi járatokra. A járatkihasználtság
csúcsidőben 85-90%-os, amely igen zsúfolt, de csúcsidőn kívül is 40-50%-os kihasználtsággal
közlekednek a járatok.
Létavértes – Vámospércs között közvetlen, (Debrecen) átszállás nélküli autóbusz járatok közül napi
4 járat közlekedik, de Létavértesről a délutáni órákban csak debreceni átszállással lehet eljutni
Vámospércsre. A Hajdú-Volán Zrt. tájékoztatása szerint: az ilyen irányú utazási igényeket kielégítő,
közvetlen eljutást lehetővé tevő járatok kiszolgálják az utasokat. Nem jelentkezik fokozottan az
eljutás lehetősége, hiszen Létavértesről is inkább Debrecen irányában jelentkeznek eljutási igények.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)
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1.15.3.2. KÖTÖTTPÁLYÁS

Vámospércsen, a 105. sz. Debrecen – Nyírábrány - Érmihályfalva egyvágányú, nem villamosított
vasútvonal halad keresztül, amely nemzetközi kapcsolatot létesít Románia felé. A vasútvonal
szemben a közúti forgalommal, a személyszállítás mellett, nemzetközi teherszállítást is bonyolít. A
régióközponttal és az országos vasúthálózat elemeivel való összeköttetés biztosított.
A vasúti szolgáltatás elérhetőségét nagyban befolyásolja a város megállóhelyének településhez
viszonyított helyzete. A kötöttpályás közösségi eszközök kiszolgálási területe két részből áll. Az
úgynevezett közvetlenül kiszolgál terület, illetve a közvetetten kiszolgált térségből. A közvetlenül
kiszolgált területnek, a megállóhely 500 méteres környezetét lehet tekinteni. A közvetett
kiszolgálási terület ennél jóval nagyobb lehet. A közvetlenül kiszolgált terület Vámospércsen
minimálisnak tekinthető, mert a vasúti vonal a város szélén halad.
A közvetett kiszolgálású terület a jelenlegi állapot szerint szintén nem tekinthető kedvezőnek, mert
városon belül nem biztosított a rá- és elhordás az érkező/induló szerelvényekhez, illetve a P+R
parkolás sem tekinthető megoldottnak.
A napi 10 Debrecenbe induló szerelvényhez nem biztosított a rá- és elhordás, ezért főként a
vasútállomás környéki lakosok tudják hivatásforgalomban is rendszeresen használni a vasúti
közlekedést.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)

1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS

A kerékpáros forgalom jelenleg a közút és a mellékúthálózaton bonyolódik le. Kerékpáros
szempontból a város közlekedési hálózata nem vonzó, a városközpont nem érhető el biztonságos
kerékpárutakon. A jelenlegi hálózatot egymással nem összefüggő elemek alkotják a város külső
területein, ráadásul a jelenlegi utak elérése is sokszor nehéz, mivel általában nagy forgalmú főúton
kell átkelni vagy haladni a kerékpárutak belső végpontjaihoz érve.
Megépült kerékpárutak
48. sz. főút mentén (20+500-24+700 kmsz között jobb oldalon): 3,8 km
4905. j. ök út külterület szakaszán: 0,5 km
Problémát jelent még a városban a kerékpártárolók hiánya, illetve a meglévő tárolók nem felelnek
meg a mai kor követelményeinek.
A városban 33 km a gyalogutak és járdák összes hossza, amelyek gyakorlatilag teljesen kiépítettek.
Azonban ezek a szakaszok (kevés kivétellel) 20-25 évvel ezelőtt készültek el, napjainkra töredezett,
kátyús felületűek, illetve sok helyen kiépítésük sem felel meg a mai kor követelményeinek. Ezek a
szakaszok sok helyen, alapos felújítás, átépítés nélkül gyakorlatilag használhatatlanok.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)
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1.15.5. PARKOLÁS

A motorizációs szint emelkedésével együtt, megjelentek a városban a parkolási problémák is.
Legnagyobb gond az iskola és a bevásárló helyek környezetében van. Ahol a reggeli és a délutáni
csúcsban sem áll rendelkezésre megfelelő számú parkolóhely, így gyakran közterületen
(zöldterületen) történik a megállás. Természetesen az Önkormányzat felismerve ezeket a bajokat,
lehetőségéhez mérten főként a városközpontban, útburkolat felújítással együtt jelölt ki parkolókat,
melyek napközben is 70-80 %-os kihasználtsággal működnek. A kereskedelmi épületek közelében
is találunk (parkolásra alkalmas) helyeket, azonban ezek az OTÉK előírásainak nem felelnek meg, és
a kulturált parkolás feltételi sem adottak ahhoz, hogy ezeket annak megfelelően tudják a lakosok
használni.
(Forrás: Vámospércs Közlekedési Koncepció)
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
1.16.1. VÍZIKÖZMŰVEK
1.16.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS (IVÓ, IPARI, TŰZOLTÓ, ÖNTÖZŐVÍZ,
TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁS)

Vízellátás
Az önkormányzat az 1995. évi LVII. . számú vízgazdálkodásról szóló törvény előírásainak eleget téve,
a lakott területek egészséges ivóvízzel történő kötelező ellátását biztosítja. Ellátatlan területek a
belterülettől távolfekvő tanyák lakósai. A tanyákon az egyedi vízellátás van terjedőben.
Ivóvízhálózat
A település közigazgatási területén valamennyi utcában megtalálható az ivóvíz gerinchálózat, a
hossza több mint 32,7 km, átmérője változó.
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 1 876 db.
Szolgáltató: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Az ellátatlan (36db), főleg külterületi lakott ingatlan egészséges ivóvízbeszerzését közkifolyók
fenntartásával az önkormányzat biztosítja.
Vízbeszerzés
A vízellátáshoz a vizet helyi vízmű biztosítja 110 - 150m mélyről, a rétegvízből. Az 5 kútból 4 db
üzemel. A kutak helyét a mellékelt Vízgazdálkodási helyszínrajzon tüntettük fel. A felszínközei
vízbázisok sérülékenyek, ezért a talajt és a vizeket a szennyeződétől fokozottan óvni kell. A kutakból
kitermelt vizet meglévő létesítményekben tisztítják és csírátlanítják. A kutaknál nitrátosodás
tapasztalható. Biztonságba helyezésük, védőidom kijelölés folyamatba van. Vízügyi határozat a
településrendezési terv készítésekor még nincs.
Átlagos víztermelés 430 m3/nap, a vízmű mértékadó kapacitása 1205 m3/nap. A vízbázis védelme,
biztonságba helyezése esetén a településfejlesztéshez a víz távlatban is biztosítva van.
Vízelosztás
A kiépített vízvezeték hossz 40,5 km. Az elosztó vezetékek általában közterületen helyezkednek el.
A tisztított nyers vizet a tározó medencékből szivattyúk nyomják a hálózatba.
A tápvezeték DN200 és DN150 mm acny átmérőjű csövekből épült. Az elosztóvezetékek anyaga
általában DN80 acny és kisebb részt korszerű DN80 KGPVC csö.
A nyomásviszony asszimetrikus. Kiegyenlítése tervezett ellennyomó medence létesítésével a
település Ny-i felében.
A vízi-közmű törzshálózat üzemeltetője a helyi VÍZMŰ.
A törzshálózat fejlesztése önkormányzat feladatát képezi, amelynek finanszírozását az érintetek,
bekötést igénylők közműfejlesztési hozzájárulás keretében részarányosan vagy teljes mértékben
átvállalhatják.
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Közterületi vízvételi helyek
A közterületen 83 db altalajtűzcsap és a főutak mentén 32 db közkifolyó van. Az ingatlanok
ellátottsága miatt a lakossági közkifolyókat leszerelték. Az tűzoltóvíz biztosítás feltételeit az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Egyéb vízellátás
A településen használati víznyerés céljából rétegvízre települt kutak üzemelnek és vannak
nyilvántartva. A kutak azonos vízadó réteg esetén nem veszélyeztethetik az ivóvízbázist. A kutak
telepítésénél az egymásra hatást a próbaüzemeltetés során, illetve a kutatás megkezdése előtt
modellezve vizsgálni kell.
Vízellátás fejlesztése
A település tervezett Ny-i irányú terjeszkedése számára a gerincvezeték felbővítésével az ivóvizet
biztosítani lehet. Az előirt szolgáltatási (1,5-6 bar) víznyomást az 1.2 pont szerint ellennyomó
rendszerrel (hidroglóbus, tárolómedence stb.), közbenső nyomásfokozóval megoldható.

1.16.1.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS

Szennyvízhálózat
Az új szennyvíztisztító telep Európai Uniós támogatással 2015-ben valósult meg Vámospércs és
Nyírmártonfalva társulásában. A korszerű, 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep a két település
közigazgatási határán található. A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab,
körükben a rácsatlakozás mértéke 70%-os volt 2015. december elejéig.
A beruházás II. ütemében a két település valamennyi ingatlanára hálózati rácsatlakozása történik
meg. A jogerős tervek rendelkezésre állnak.

1.16.1.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS
2015-ben sikeresen megvalósult a településen a belterületi csapadékvíz elvezetési projekt I. ütem
építése, mely egyes utcákban megoldást jelent a település belvíz és vízelvezetési problémáira.
A fejlesztés folytatása és kiterjesztése a település többi részére elengedhetetlen, ugyanis a
belvízmentesítés még nem fedi le a város teljes területét, még vannak belvíz gonddal küszködő
városrészek, utcák.
A településen a csapadékvíz-elvezető hálózatot a következő elemek képezik: zárt csatorna 1384,7
fm, nyílt-burkolt árok: 2419,9 fm, nyílt földmedrű (rendezendő): 746 fm, egy 5430 m3 befogadó
kapacitású záportározó (Marinkán) és 3 db monitoring kút.
Emellett elkészült a város egészére vonatkozó belvíz-elvezetési koncepció is.
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1.16.2. ENERGIA
1.16.2.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (VILLAMOS ENERGIA,
KÖZVILÁGÍTÁS, GÁZELLÁTÁS, TÁVHŐELLÁTÁS ÉS MÁS ELLÁTÓRENDSZEREK)

Vámospércs a vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával és földgázzal
rendelkezik.
Vezetékes gázhálózat
A város szinte valamennyi utcájában kiépült a vezetékes gázhálózat. A szolgáltatásba bekapcsolt
háztartások száma 1 217, ugyanakkor a településen működő intézmény, vállalkozás és
kereskedelmi-, vendéglátó üzlet túlnyomó része is csatlakozott a rendszerhez.
Tulajdonos és Szolgáltató: TIGÁZ ZRt.
Elektromos hálózat
A város villamos energia ellátása légvezetékes rendszerű. A közvilágítás szintén a tartó oszlopokra
szerelt energiatakarékos kompakt fénycsöves megoldás. A feltáró útvonal és a közlekedési
csomópontoknál viszont a nagy teljesítményű nátrium lámpák vannak felszerelve. Villamos
energiafogyasztók száma 2 331 db, ebből háztartási villamos energiafogyasztó 2 213 db.
A villamosenergia ellátást az E-ON Hungária Zrt. biztosítja.
Közvilágítás
A város közvilágítási ellátottsága 49,53 %.
A közvilágítás szintén a tartó oszlopokra szerelt energiatakarékos kompakt fénycsöves megoldás. A
feltáró útvonal és a közlekedési csomópontoknál viszont a nagy teljesítményű nátrium lámpák
vannak felszerelve.
Távhő és egyéb ellátó rendszerek
A településen jelenleg nincs kiépített távhő és egyéb ellátó hálózat. A köz- és egyéb önkormányzati
üzemeltetésű intézmények működtetéséhez mind a gazdasági fenntarthatóság, mind a
környezetvédelem elvei mentén fontos szerepet játszik a megújuló energiákra épülő elektromos,
fűtési, melegvíz ellátási módok alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése. A település
adottságait figyelembe véve a nap, geotermikus hő és víz, valamint a biomassza hasznosítás kínál
lehetőséget. Az Önkormányzat által nevesített fejlesztési elképzelések között valamennyi
energiaforrás hasznosítására irányuló beruházás szerepel.

1.16.2.2. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI

A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai célú
energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lehetne termikus célú energiaigények
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kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú alkalmazása csak a kis
teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre) hőtárolós fűtésre javasolható. Fűtési
energiaként ismét egyre inkább tért hódít a fa energia célú felhasználása, amely CO2 kibocsátás
szempontjából is kedvező és a környéken nagy mennyiségben rendelkezésre áll.
Vámospércs speciális adottsága, hogy a város az ország legnagyobb kiterjedésű összefüggő
erdőfelületének a közepén helyezkedik el, ám a termőföld tekintetében néhány kivételtől
eltekintve általában gyenge termőképességű földekkel rendelkezik. A gyomfák felhasználására és
energiafüvek termelésére alapozva Vámospércsen alacsony költségszinten üzemelő biomassza
erőmű építhető, amely újabb kitörési pontot jelenthet, mivel az agro-ökológiai adottságok
biomassza-termelés céljára kiválóak.
Az agráriumnak a megújuló energiaforrások területén az alapvető feladata, hogy biztosítsa a
bioenergia-felhasználás növeléséhez a megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagot. Ez egyben
új értékesítési perspektívákat, lehetőségeket jelent a vámospércsi termelőknek. Ezért várható,
hogy rendelkezésére nemcsak az alapanyag-termelést, hanem azok termelők által történő
elsődleges feldolgozását, a helyben történő felhasználást is ösztönözni fogják.
Az Önkormányzat fejlesztési elképzelései között ezért is szerepel fontos helyen egy biomassza üzem
létesítése.
A biomassza üzem lehetséges gazdasági előnyei:
•
•
•
•

olcsóbb hőenergia szolgáltatás a mezőgazdasági termelők és lakossági fogyasztók számára
(az önköltség a fosszilis energia költségének 25–30%-a),
az energia szolgáltatás biztonságának növelése,
a drága és importfüggő fosszilis energia felhasználás csökkentése,
mezőgazdasági szereplők számára felvevőpiacot jelent az erőmű ellátása.

A biomassza üzem létesítésére tervezett terület nemzeti ökológiai hálózat területén helyezkedik el,
ezért az üzem létesítése előzetes vizsgálat köteles. A dokumentáció készítése során kiemelten kell
kezelni a természeti értékeket és az azokra kifejtett hatást, bemutató részeket.
Vámospércsen az eddigi információk szerint kedvező feltételek adottak a geotermikus kutak
fúrására. A város területén jelenleg is van egy lezárt CH-próbakút (geotermikus kút). A geotermikus
energia komplex hasznosítási lehetőségei magukban foglalják mind a magas, mind az alacsony
hőmérsékletű gyógyvizeknél a gyógyászati felhasználást, az azt megelőző energetikai hasznosítást
is. A geotermális energia energetikai célú használatának célja a gazdaságos és fenntartható energiafelhasználás és üzemeltetés, az esetenkénti energetikai függőség oldása, az önellátó energiaellátás
biztosítása.
A termálkút mellett milyen gazdasági célú hasznosítás telepíthető a víz hűtésével felszabaduló
energia hasznosítására vagy a termálvíz balneológiai kihasználására. Az energetikai célú
vízkivételnél a mezőgazdasági célú felhasználás növényházakban lehetséges, vagy a kommunális
fűtés, intézmények, ipari vállalkozások fűtési energiával való ellátása jelenthet felhasználási
területet. A termálvíz összetételének ismeretében az ásványvíz palackozás is lehetséges alternatíva.
Mivel a meglévő kút hasznosítása, annak megvalósítása több nehézségbe ütközik (jelentős távolság
a belvárostól, nehéz megközelíthetőség, kedvezőtlen tulajdon viszonyok), ezért a termál kút
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létesítésére vonatkozó elképzelések és az ahhoz fűződő további lehetséges beruházások
(hőközpont, strand, stb.) megvalósítási helyszínének önkormányzati tulajdonú ingatlanon,
leginkább a Marinka városrészen javasolt.
A geotermikus kút létesítésével elérhető gazdasági előnyök:
•
•
•
•
•

olcsóbb hőenergia szolgáltatás a mezőgazdasági termelők és lakossági fogyasztók számára,
(az önköltség a fosszilis energia költségének 25–30%-a)
az energia szolgáltatás biztonságának növelése.
a drága és importfüggő fosszilis energia felhasználás csökkentése.
lehetővé válik esetlegesen termálvíz kitermelésére
gazdasági kitörési pont lehet, hogy a zöld gazdaságban lehetőséget kínál a geotermikus
energia hasznosítása az európai színvonalúra fejleszthető a biokertészet és a bioélelmiszeripar számára.

Fentiek miatt tervezett a meglévő CH-kút vízminőségének bevizsgálása, ezt követően a víz
hasznosítása érdekében hatástanulmányok, és tervek készítése.
A közintézmények energiaellátását Vámospércsen két nagy szolgáltató végzi. Villamos
energiaszolgáltatást az E.On Energiaszolgáltató Kft., míg a gázellátást a TIGÁZ Zrt. biztosítja. 2015.
január 01.-től a víz- és szennyvízszolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el.
A megújuló energiák használata első ízben 2015-ben jelent meg a települési közintézmények
üzemeltetésében, mégpedig a Polgármesteri Hivatal épületénél, ahol KEOP pályázati forrásból
valósult meg megújuló energiát hasznosító beruházás.
Az energiafelhasználásban a fentieken túl a napenergia felhasználása jöhet még szóba.
Vízszintes felületet érő globális napsugárzás éves értéke

Az önkormányzat energiagazdálkodását az áramtakarékos közvilágítás általánossá tételével és a
közintézmények energetikai korszerűsítésével – nyílászárócserékkel, hőszigeteléssel, fűtési
rendszerek korszerűsítésével – lehet tovább javítani.
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1.16.2.3. AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat épületeinek többsége régi, sok esetben korszerűtlenek. Egy KEOP pályázat révén
az Önkormányzat több épületet (Polgármesteri Hivatal, Nagy utcai Általános Iskola, ÖNO)
energetikai szempontból korszerűsített, de jelenleg egyik épület sem rendelkezik megújuló
energiával.
A középületek, közintézmények energetikai korszerűsítését a jövőben is folytatni szükséges.

1.16.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK
NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK)

Vezetékes telefonhálózat
Távbeszélő fővonalak száma 2013-ban: 896 db, ebből ISDN 68 db. Internet előfizetések száma: 785
db. A hálózat továbbfejlesztése szükséges volna egyrészt a nagyobb területi lefedettség, másrészt
a gyorsabb adatforgalom érdekében.
Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. Budapest
Mobilhálózat
A Magyarországon jelen lévő három legnagyobb mobilszolgáltató elérhető a település bármely
pontján.
Televízió
A magyarországi országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás teljes lekapcsolására 2013. október
31-én 12.30 perckor került sor. A tető- vagy szobaantennával fogható analóg földfelszíni
televíziózás helyébe a digitális földfelszíni műsorszórás lépett. Elsősorban azoknak a háztartásoknak
kínál alternatívát, amelyek az alapvető földfelszíni analóg csatornát (M1, M2, Duna, M4 Sport, Duna
World, RTL Klub, TV2, euronews, C8) kívánják otthonukban vagy hétvégi házukban nézni havi
előfizetési díj nélkül. A szolgáltatás nyújtója jelenleg a MinDig TV.
Ezen kívül hozzáférhető a többi kábel tévé szolgáltatók vezetékes/műholdas hálózata: UPC, DIGI,
Austriasat, T-Home.
Internet
Az internet hozzáférés mind vezetékes, mind vezeték nélküli hálózaton hozzáférhető a telefon és
televízió hálózatok mentén.

117

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
1.17.1. TALAJ

A térség mélyföldtani viszonyai a területen végzett szénhidrogén és vízkutató fúrásokból ismert.
Ezek a vizsgálati időszakban és azóta sem változtak.
A Pannon medence aljzatában a flis jellegű üledéktömegek Kisújszállás-Debrecen vonaltól
húzódnak a Nyírség irányába, lényegében az egész Hajdúság területén megtalálhatók. A flis
jelenléte azt igazolja, hogy az alpi orogenezis időszakában ez a zóna mozgékony terület volt. A
flisképződmények itt több szintre tagolódnak.
Az alsó-pannon rétegek a térségben hiányoznak, a felső-pannóniai édesvízi, tavi, mocsári üledékek
azonban nagy vastagságban fordulnak elő.
A város közigazgatási területe 58,2 km2 teljes egészében a Nyírséghez, ezen belül is a DélNyírséghez tartozik.
A Nyírségre jellemző futóhomok a hajdúsági részeken nyúlványszerűen helyezkedik el, néhol
szigeteket, vonulatokat alkot. Uralkodóan aprószemű, rétegei között a felszínközeli 1-6 m-es
szintekben megfigyelhetők ferrihidroxidos kicsapódások, melyek néhány cm-es agyagos
homokszalagok formájában vannak jelen. A futóhomok képződése a felső-pleisztocén idején,
mintegy negyedmillió évvel ezelőtt történt. A pleisztocénban az Északkeleti - Kárpátokból és Erdély
Nyugati részéről lefutó folyók hordalékkal töltötték fel a területet. A homokrétegek kialakulásában
döntően az Alföld folyói, valamint a munkaképes szelek vettek részt.
A futóhomok vastagsága az egyes területeken belül is igen változó. A lerakódás sajátossága, hogy
általában alacsonyabb, tagolatlan, enyhén hullámos, az ÉNY-i oldalakon lassan emelkedő, míg a DKi oldalon hirtelen csökkenő szintű homokdomb vonulatok alakultak ki. A vonulatok, szigetek alul
általában összefüggenek és a nyírségi futóhomokhoz csatlakoznak. A szél tevékenysége alapján a
hajdúsági lösztábla szélein, vagy azok felett is megtalálható.
A homokréteg jellemzően sárga, világossárga, sárgásbarna, melynek felső rétege csak igen csekély
mértékben humuszosodott el. Így az ilyen területek flórája általában igen gyér.
Leginkább a gyenge minőségű, alacsony AK értékű humuszos homoktalajok jellemzőek. De
megtalálható a gyakorlatilag terméketlen fotóhomok váztalaj és a kovárványos barna erdőtalaj is.
A terület tektonikai szempontból nem zavart, fiatalkori mozgások nem történtek. A térségben
jelentősebb vertikális elmozdulások a negyedidőszakban voltak.
A város környéki földek gyenge minőségűek, alacsony aranykorona értékkel rendelkeznek. A
talajadottságok alapján a szántóföldi agrokultúra tudott leginkább megerősödni a területen az
erdőgazdálkodás mellett.
Vámospércsen és környékén ehhez alkalmazkodva az elmúlt évtizedekben a tormatermelés
monokultúrája alakult ki.
A megerősödő régi és újonnan megalakuló vállalkozások innovációinak köszönhetően a termelő
ipar – ezen belül az élelmiszeripar – sikeresen őrizte meg helyét és szerepét a település gazdasági
életében.
A szántóföldi gazdálkodást erősen korlátozza a gyenge termőképességű talaj és a fokozott
szélerózió.
Vámospércs területén a nyilvántartott művelési ágak szerinti megoszlás változatlannak tekinthető.
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A mozgalmas morfológiának, a változatos élőhelyi adottságoknak köszönhetően a város érinti:
-

-

Natura 2000 területet: Kőrises-Jónás-rész (HUHN20025) Kiemelt Jelentőségű
Természetmegőrzési Terület,
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó, ex lege védett láppal
érintett területeket (helyrajzi számok: 0700/1, 0700/1, 0701, 0702, 0703/10, 0703/11,
0703/12, 0703/12, 0703/3, 0703/3, 0703/4, 0703/5, 0703/9, 0709/11, 0709/11, 0709/12,
0709/13, 0709/13, 0709/14, 0709/14, 0709/18, 0709/18, 0709/19, 0709/19, 0709/20,
0709/21, 0709/22, 0709/23, 0709/24, 0709/25, 0709/26, 0709/27, 0709/28, 0772/5, 0772/6,
0772/7)
a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet.
Ez a területegység felvonultatja a Nyírség szinte minden jellemző élőhelyét - az igazi száraz
homoki erdő kivételével - de legkiemelkedőbb természeti értékeit a vizes-, illetve erősebb vagy
gyengébb vízhatás alatt álló élőhelyek hordozzák.

A vizsgált időszak legjelentősebb, a talajvédelmet szolgáló fejlesztései:
-

2015. év végén a szennyvízhálózat kiépítése és új szennyvíztelep létesítése,
a régi szennyvízürítő hely bezárása rekultivációja
a korábban használt házi szennyvízgyűjtők/szikkasztó gödrök tervszerű felszámolása
a belvízelvezető rendszer kialakítása I. ütem
szeméttelep rekultivációja
A fejlesztések következtében várható, hogy csökkenni fog a szennyvizek engedély nélküli
és
ellenőrizhetetlen ürítése, amely hozzájárul a talaj-, és talajvizek szennyezettségének a
fokozatos
csökkenéséhez, tehát a minőség javulásához.

Az állattartás és trágyakezelés talajszennyező hatásának mértéke, területi eloszlása nem ismert.
A belterületi állattartás gyakorlatilag kontrollálhatatlan. A nagyobb állattartók azonban a
környezetvédelmi és vízügyi előírások eredményeként ellenőrizhető tartás és trágyakezelést kell,
hogy folytassanak.
A szántóművelés talajra gyakorolt hatását a trágyázás mellett a kemikáliák jelentik. Ez utóbbiak
helytelen és meg nem engedett hatóanyag alkalmazás esetén jelentős kockázatokat jelenthetnek
a talajra, felszín alatti vízre.
Vámospércs a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről alapján a rendelet 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt
nitrátérzékeny területek (a település közigazgatási területének legalább 10%- ában érintett
települések felsorolása) közé tartozik.
Ezek környezetkímélő megvalósulása a mezőgazdasági szektor településen illetékes képviselője
(falugazdász) és a nemzeti parkok közreműködése révén lehet eredményes.
A defláció kockázatát (egyúttal a gyomvegetáció visszaszorítását) a parlagon hagyott területek újra
művelésbe vonásával és a növényfedettség javításával lehet célszerű csökkenteni.
A talajterhelést okozó tevékenységek esetleges hatósági ellenőrzéseiről nincs információ.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)
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1.17.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK

A Települési Környezetvédelmi Program fő feladatai között szerepelnek: az ivóvízben található

egészségre ártalmas anyagok csökkentését szolgáló intézkedések meghatározás; a minőségi
problémák kiküszöbölése és a vízkészleteket veszélyeztető tényezők megszüntetése; a város
csapadékvíz rendszerének kiépítése, a hiányzó árokszakaszok megfelelő minőségű pótlása; a
csatornázottság és ezáltal a szennyvízproblémák megoldása.
Az ivóvíz minőségének javítása érdekében pályázati lehetőség nyílt az önkormányzatok számára,
így Vámospércs is részt vesz a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító projektben. A város csatlakozott
a projekt megvalósítására létrejött Önkormányzati Társuláshoz és további 5 településsel Hosszúpályi, Mikepércs, Létavértes, Nyíradony és Újléta - orvosolja a térség vízminőséggel
kapcsolatos problémáit. A társulás támogatást nyert a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 azonosító
számú, a “Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt” elnevezésű projekt keretében. Az
1.539.220.586 Ft összköltségű, 1.286.557.747 Ft elnyert Európai Uniós támogatással megvalósuló
beruházásnak köszönhetően a 6 településen 2015-re több mint 24.000 lakos ivóvízzel való ellátása
lesz biztosítva. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában
az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.
A projekt keretében a vámospércsi vízellátó mű rekonstrukciója is megvalósul olyan
vízminőségjavító megoldással, amelyek eredményeképpen a vízellátó-mű hálózati csatlakozási
pontján a szolgáltatott víz minősége - a távlati vízigények, valamint az elosztóhálózat hidraulikai
követelményeinek kielégítése mellett - megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. sz.
melléklete A.), B.) és C.) táblázatában foglalt vízminőségi határértékeknek, továbbá a termelt vizek
gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak.
A beruházás során Vámospércsen:
-

2015.03.30-ig elkészültek a dekantáló és az udvartéri átkötések.
2015.04.15-ig elkészül az épületbővítés.
2015.04.25-ig elkészül a technológiai és irányítástechnikai szerelés.
2015.04.25-én indul a próbaüzem.
2015.05.30-ig megtörténik az új kutak beüzemelése.
2015.07.25-ig elkészül a hálózatmosatás és befejeződik a próbaüzem.

Vámospércs a Tisza részvízgyűjtőjéhez azon belül pedig a Berettyó tervezési alegységhez (215)
tartozik, mely utóbbinak területe 2.966,14 km2. A tervezési alegység fő vízfolyásai a Berettyó és az
Ér-főcsatorna.
Belvízgyűjtő, vízgyűjtő szempontjából a Nagy ér felső szakaszához tartozik, mely a következő
paraméterekkel rendelkezik:
-

16 + 862 – 84 + 400 szelvényszám között húzódik
Üzemeltető, kezelő: TIVIZIG
Kistérséget érintő szakasz hossza: 67.538 km
Torkolati vízszállító kapacitás: 11,10 m3/s
Befogadó: Kálló ér
Belvíz öblözet száma: 47/b
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A felszíni és felszín alatti vizek geometriája nem változott. A vízfolyások szennyeződésében
továbbra is a mezőgazdaság (kemikáliák, trágya, hígtrágya elhelyezés, kihelyezés, bemosódás) okoz
a legtöbb problémát.
Nem ismert a belterületen még meglévő (akár még használt) szennyvízgyűjtők, emésztőgödrök és
ásott kutak száma, azok vízminőséget veszélyeztető állapota.
A városban a termálvíz hasznosítás gyermekcipőben jár. A fejlesztés lehetőségét egy jelenleg lezárt
CH-próbakút (geotermikus kút) jelentheti. A geotermikus energiahasznosítási lehetőségei
magukban foglalják mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletű gyógyvizeknél a gyógyászati
felhasználást, és az energetikai hasznosítást.
A NKP (Nemzeti Környezetvédelmi Program) 2009-2014. évekre szóló, a vízminőség javítására
vonatkozó előirányzatai az következők voltak az önkormányzatok számára a területi vízgazdálkodás
kérdésében a belterületi vízrendezésekkel a csúcsidejű víztöbbletek által okozott károk csökkentése
és a vízhiányos időszakokban fontos vízkészletek helyben-tartása.
Ebben 2012-2014. évek között történt a legnagyobb előrelépés a „Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések” című ÉAOP pályázat keretein belül.
A terület átlagos csapadékmennyisége 612 mm/év, amely egyre nagyobb szélsőségeket mutat.
A térség hidrometeorológiai állomásain mért havi csapadék szélsőértékek: 0 és 240 mm/hó. A
maximális havi csapadék előfordulása a nyári hónapokban valószínű. A terület időjárásában a
kontinentális jellegből adódóan előfordulnak aszályos évek, amihez légköri aszály is társulhat. A
vízrendezési és vízkárelhárítási feladatok térségi végrehajtója a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat.
Hozzátartoznak a belterületet nem érintő csatornák, úgymint a Létai ér mellékágai, a Guti és Acsádi
ér, a Villongó ér és mellékágai, valamint a Kis-Vámos és a Vámos ér egyes mellékágai. A Társulat a
kezelője továbbá a Villongó éren épült belvízi csúcstározónak.
Az önkormányzat a belterület védelme érdekében az alábbi csatornák felett rendelkezik:
-

Kis Vámos ér 1-2-4 mellékága
Vámos ér
Monostori és
Csarnabéli csatorna
Villongó ér 6. sz. mellékága

Megvalósult a városban a belterületi csapadékvíz elvezetési projekt I. ütem építése, amely egyes
utcákban megoldást jelent a település belvíz és vízelvezetési problémáira. A fejlesztés folytatása és
kiterjesztése a település többi részére elengedhetetlen, ugyanis a belvízmentesítés még nem fedi
le a város teljes területét, még vannak belvíz gonddal küszködő városrészek, utcák.
A NKP (Nemzeti Környezetvédelmi Program) 2009-2014. évekre szóló, a vízminőség javítására
vonatkozó előirányzatai az következők voltak az önkormányzatok számára:
Az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítése és megvalósítása.
Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megteremtése.
A víziközmű szolgáltatóval együttműködve üzemeltetési koncepció és felújítási ütemterv
kidolgozása és végrehajtása.
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A Települési Környezetvédelmi Program fő feladatai között az alábbiak kerültek megvalósításra,
vagy azok megvalósítása, végrehajtása folyamatban van:
-

a takarékos vízhasználat lehetőségének, alternatíváinak megteremtése és ösztönzése a
lakosság és a közületi fogyasztók számára,
vízbázis védelmi program végrehajtása,
a csapadékvíz elvezető rendszer nyílt árkainak rendszeres tisztítása,
vízminőség-védelmi rendszer figyelése,
az ivóvíz-szennyezők miatt fellépő kockázatok csökkentése,
csatornázottság, szennyvízelvezetés és telep létrehozása.

A megvalósulás folyamatos tevékenységet igényel, amelynek a feltételei adottak.
A város közigazgatási területén valamennyi utcában megtalálható az ivóvíz gerinchálózat, hossza
közel 33 km, átmérője változó.
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 1.876 db (>92%), az ellátott lakos szám
5.292 fő. Észrevételezendő, hogy a korábbi adatszolgáltatásokban a bekapcsolt lakások száma
magasabb, azaz 2.027 db volt. Az eltérés oka nem tisztázott.
Szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Az összes szolgáltatott víz mennyisége (2009. évi
adat) 161,4 em³, napi átlagos vízfogyasztás valamivel több, mint 545 m³.
Az ivóvizet szolgáltató kutak hidrogeológiai védőidommal védettek.
Vámospércs ivóvízbázis 5 db hidegvizes kútját Vámospércs külterületén mélyítették. Az 5 db
hidegvizes kút kataszteri száma K-38 (1. sz. kút), K-20 (2. sz. kút), K-39 (3.sz. kút), K-40 (4.sz. kút), K44 (5.sz.kút).
A kutak a 33,0-55,0 m k özött, é s a 81,0-130,0 m között települt pleisztocén porózus vízadó
rétegeket csapolják meg. A K-39 kataszteri számú 63,0 m talpmélységű kút vízszintmegfigyelő
kútként üzemel.
A vízmű engedélyezett víztermelése a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározottak szerint
1.205 m³/d. A város éves vízigény-kontingense 170 em³.
A mélyfúrású kutak vize vas mangán és ammónium tekintetében határérték feletti, a kitermelt víz
gáztalanításra szorul.
A diagnosztikai vizsgálatok egyértelműen bebizonyították a vízműkutak környezetében a talajvíz
szennyezettségét, mely szennyezés a sekély rétegvíz tartó rétegek felé terjed. Ez mind a
szénhidrogénnel való, mind a szikkasztásból származó szennyezettségre vonatkozóan igaz.
Ebben van nagy jelentősége a szennyvízhálózat és tisztító, valamint a csapadékvíz hálózat
kiépítésének.
Mivel a vízbázis sérülékeny, ezért a biztonságba helyezéséről és biztonságban tartásáról
gondoskodni kell.
A védőterület kijelölése által meg kell akadályozni, hogy újabb szennyezők jelenjenek meg a
vízműkutak környezetében.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)
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1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME

Vámospércs a mérsékelt éghajlati övben fekszik, mérsékelten szárazföldi éghajlaton, a
peremhelyzetből adódóan átmenetet képez a meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú
dél-nyírségi és a melegebb, szárazabb közép-Tiszavidéki éghajlat között. Jellemző a hideg tél,
melyet általában viszonylag késői kitavaszodás követ. A tavaszi időszakban nagy a fagyveszély. Az
évi középhőmérséklet 9,8 °C, az évi napfénytartam átlagosan 2058 óra. Tehát az ország egyik
legmelegebb térsége nyáron. A szárazföldi éghajlatból következik, hogy az évi közepes hőingás az
országos átlaghoz képest magas: 23-24 °C.
A medencejelleg jelentős szerepet játszik az éghajlat kialakulásában. Ez elsősorban az erősen
ingadozó csapadékviszonyokban és az országos átlaghoz képest kevesebb évi
csapadékmennyiségben jelentkezik. Az évi csapadékösszeg 550-600 mm, melynek 60%-a a
vegetációs időszakban hull.
Az éves párolgási érték 713 mm. A klimatikus vízmérleg továbbra is vízhiányt mutat, melyet a
hegyekből ideérkező patakok, folyók pótolhatnának. A térségben az uralkodó szélirány északkeleti,
2. helyen az északi, 3. helyen a déli szelek állnak. Az átlagos szélsebesség 3 m/s.
A NKP (Nemzeti Környezetvédelmi Program) 2009-2014. évekre szóló, a levegőminőség javítására
vonatkozó előirányzatai az következők voltak az önkormányzatok számára:
-

-

-

-

A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági
feladatok) teljes körű ellátása - megvalósulása megfelelő szintű.
Közreműködés a jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zónákra
készült levegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásában (pl. helyi közlekedéssel,
lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedések).
Szennyezés nélküli vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó korszerű technikai
megoldások előnyben részesítése, engedélyezése a közlekedés- és iparfejlesztést, valamint
területrendezést érintő önkormányzati döntések, fejlesztések során - megvalósulása
megfelelő szintű.
A lakossági (szilárd) tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének elősegítése – az
eredmény elmaradt az elfogadható szinttől.
Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata és az új előírásoknak megfelelő
módosítása - megvalósulása megfelelő szintű.
A lakosságot veszélyeztető levegőminőségi helyzet (szmogriadó) esetén a szükséges
intézkedések megtétele (pl. gépjárműforgalom korlátozása), a lakosság folyamatos és
hatékony tájékoztatása.
A lakosság évenkénti tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról – az
eredmény elmaradt az elfogadható szinttől.
A kerti hulladékok égetésének szabályozása - megvalósulása megfelelő szintű.

Ezek közül a levegőminőségi tervek ütemezett végrehajtása és a szmogriadó esetén szükséges
intézkedések megtétele feladatok végrehajtása nem vonatkoztatható a helyi viszonyokra.
A Környezetvédelmi Program adott időszakra szóló szakági feladatainak megvalósulása.
A levegőminőség állapotát Vámospércsen a legjobban a motorizált közlekedés, a gazdasági
tevékenységek légszennyező hatása, valamint a meteorológiai körülmények, illetve a talaj és a
növényzet adottságai együttesen határozzák meg. Ezért a program célja a közlekedésből származó
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légszennyező anyagok kibocsátásának a csökkentése a levegőminősség javítása. Az ezzel
kapcsolatos programok kerültek megfogalmazásra.
A környezeti levegő szennyezettségét továbbra is az ipari-, szolgáltatói tevékenységekből, lakossági
fűtésből, valamint a közlekedésből származó légszennyező anyagok együttesen határozzák meg.
A viszonylag kedvező levegőkörnyezeti állapotban a közlekedés és a tüzeléstechnika légszennyező
hatása közel egyformán jut érvényre. A tüzeléstechnika a fűtési időszakban, a közlekedés
levegőterhelése a mezőgazdasági szezonok idején dominánsabb.
A város szinte valamennyi utcájában kiépült a vezetékes gázhálózat. A szolgáltatásba bekapcsolt
háztartások száma 1.217, ugyanakkor a településen működő intézmények, vállalkozások és
kereskedelmi-vendéglátó üzletek túlnyomó része is csatlakozott a rendszerhez.
A nem gázüzemű tüzeléstechnikai emisszió (a teljes vezetékes hálózati ellátottság ellenére) még
meghatározónak számít települési szinten fűtési idényben. Ez a hagyományos tüzelőanyagok
(elsősorban fa) újbóli használatának erősödése miatt van, ez a háztartásokban elég magas arányú.
Ezek emissziója a laza, tagolt településszerkezet és beépítettség mellett nem okoz jelentősebb
feldúsulást, az uralkodó szelek vonatkozásában az átszellőzöttség megfelelő.
A vezetékes gázellátás fogyasztói arányának alakulása nagymértékben gazdasági helyzetfüggő.
Ezért távlatban (figyelembe véve a helyi adottságokat is) a hagyományos fűtéstechnika jelenlétével
még számolni kell.
A tüzeléstechnikai emissziók kérdése szorosan összefügg az energetikai struktúra fejlettségével is.
E kérdésben az alternatív megoldások kaphatnak szerepet, amely téren a város gyakorlatilag
kihasználatlan lehetőségekkel rendelkezik.
Ilyen alternatív lehetőségek:
-

geotermikus energiaforrások feltárása, kihasználása
biomassza alapú energiatermelő berendezések alkalmazása
a szélenergia hatékonyabb kihasználása (elsősorban a széljárta külterületi részeken)
napenergia szélesebb körű kihasználása (elsősorban az egyébként is nagy fedettségű
belterületi részek intézményei, közösségi létesítményei és nagyobb vállalkozói
központok esetében, külterületen a gazdasági, ipari övezetekben.

Az alternatív energiaforrások kihasználásának jó példája a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Központban megvalósított beruházás, melynek eredményeképpen az intézményi épület
elektromos energia igényének több mint 44%-át biztosító, környezetbarát megújuló energiát
termelő 48 kW-os fotovoltaikus rendszer került kiépítésre.
A fotovoltaikus rendszer éves energiatermelése 53.000 kW/év. A megújuló energiahordozó
felhasználásával az ÜHG kibocsátás közel 50 tonnával csökkent évente.
Az ipari szolgáltatói gazdasági tevékenységek levegőterhelése csak a jelentéskötelezett
pontforrással rendelkező kibocsátók alapján adható meg.
A városban működő 213 vállalkozás közül kerülnek ki a jelentéskötelezett pontforrással működő
tevékenységek. Ez belterületen 26 telephelyet jelent, amelyek vagy tüzeléstechnikai, vagy
technológiai emisszióval működnek.
A térség egyik jelentős háttérszennyezettségét a szálló porterhelés jelenti. Ennek fő forrásterületei
a laza felszerkezetű, növényzettel kevésbé fedett, így a szélnek jobban kitett dombos részek. A
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széljárta területek ennek megfelelően azonban alkalmasabbak a szélerő tudatos kiaknázására, mint
alternatív energiatermelési lehetőség.
Vámospércs nem rendelkezik levegőterhelést mérő állomással, vagy kontrollponttal, illetve a város
területére vonatkozó mérési eredmény nem ismert.
Lakossági panaszok a levegő minőségére vonatkozóan az önkormányzathoz nem érkeztek.
A belterületet érintő számozott utak (48-as főút, 4806-os, 4807-es és 4905-ös utak) közül a főút
forgalma jelentősebb, így annak légszennyező hatása belterületen, mint vonalforrás meghatározó.
Ezt a helyzetet kívánja távlatban kiváltani a keleti és nyugati elkerülő szakaszok kijelölése, amelyek
az érvényben lévő tervben is szerepelnek. A nagyobb jelentőségű hatást a főút kihelyezése
jelentené. Annak nyomvonala azonban (szinkronban a magasabb szintű tervekkel) a módosításban
nem szerepel, illetve csak a szerkezeti tervi javaslatban maradt bent, mint korábban is javasolt
elem.
Külterületen környezetvédelmi szempontból zavaró emissziójú tevékenység nem található, az
állattartás, a szemét- és szennyvíztelep emissziója nem éri el a belterületet. A külterületen
legjelentősebb levegőterhelést (a porterhelés mellett) a parlagon álló termőterületek
gyomvegetációjának pollenterhelése okozza. A településen mértékadó környezetterhelést a
közlekedés okozza, egyéb terheléssel nem kell számítani, mely a település lakófunkcióját tovább
erősíti, hiszen sokan ezért költöznek ide Debrecenből.
A bel-, és a külterület kedvező zöldfelületi adottságai (elsősorban a belterületen tervezett
fejlesztések révén) javulni fognak. Ez növeli a levegőminőségi, átszellőzöttségi hatékonyságot.
Összefoglalóan megállapítható, hogy:
A zöldfelületek fejlesztése a településközpontban folyamatosan megvalósuló feladat részben a
településtrendezés eszközei, illetve a városüzemeltetés következtében. A kerti komposztálási
lehetőségek segítése általánosságban nem működik. Ennek oka részben a környezettudatosság
hiánya, illetve az eszközhiány.
Az allergén növények pollenterhelés csökkentését célzó intézkedések belterületen a
városüzemeltetés keretein belül tudtak, tudnak megvalósulni. Külterületen ez nem működik.
A kerékpárút hálózat fejlesztése megtörtént. Jelenleg már 7,62 km kerékpárút áll rendelkezésre.
A 48-as főút városközpontot elkerülő szakasz megvalósítása továbbra is elsőszámú
településrendezési javaslat, realitása kormányzati és EU-s támogatások elnyerésének kérdése.
Összességében a levegőminőség a vizsgált időszakban a megengedhető terheléseken belüli
hatásokkal együtt sem romlott. A város bel-, és külterület levegőkörnyezeti állapota rendelkezik
azon terhelhetőségi tartalékokkal, amely a távlatban tervezett beépítések és fejlesztések
megvalósítását a megengedett értékek alatti terhelés-növekedéssel teszik lehetővé.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)
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1.17.4. ZAJ ÉS REZGÉSTERHELÉS

A város területén a környezeti zaj határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési
terv zajvédelmi megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó.
A NKP (Nemzeti Környezetvédelmi Program) 2009-2014. évekre szóló, a közlekedés és környezet
javítására és a zajterhelés csökkentésére vonatkozó előirányzatai az következők voltak az
önkormányzatok számára:
Közlekedés és környezet
A mobilitási igények csökkentése várostervezési, forgalomszervezési és szabályozási eszközök
segítségével.
A közlekedési igényt, személygépjármű forgalmat csökkentő kampány szervezése (autómentes
nap).
A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járda- és kerékpárút építés, valamint
ezek karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása).
Kerékpártárolás, -bérlés, -kölcsönzés feltételeinek megteremtése, fejlesztése.
A közösségi közlekedés (infrastruktúra, járműpark) fejlesztése.
A települési úthálózat por-, illetve síkosság mentesítése (környezetbarát anyagok alkalmazásával)
Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással, folyamatos tájékoztatással.
Szabályozási eszközökkel, kedvezményekkel,
korszerűsítésének elősegítése.

támogatáspolitikával

a

járműállomány

A kis fajlagos szennyezőanyag kibocsátású tömegközlekedési járművek számának és arányának
növelése.
A zajterhelés csökkentése
A helyi zajvédelmi szabályok megállapítása (pl. csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból
fokozottan védett terület kijelölése).
A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása.
Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok figyelembe vétele.
Az előirányzott feladatok összetettek, településrendezési, városfejlesztési, infrastrukturális
fejlesztési eszközök kaptak, illetve kapnak ebben hangsúlyt. Ezek között legjelentősebb megvalósult
fejlesztés a kerékpárút, valamint a 48-as főút melletti lámpás csomópont kiépítése, továbbá a
terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok érvényesítése.
Vámospércsen a legnagyobb zaj és rezgésártalom a közlekedésből származik. Így az ezzel
kapcsolatos fejlesztési javaslatokat meg kell valósítani, egy élhetőbb környezetminőség
megvalósításához. A zajt előidéző jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt a
kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és
annak megtartásáról gondoskodni. A zaj és rezgésvédelmi programokat az alábbi táblázat foglalja
össze.
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A város zajhelyzetét továbbra is a közlekedési eredetű zajjellemzők, valamint a helyi gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó zajhatások határozzák meg úgy a bel-, mint a külterületen. A lakossági
használati jellegű zajok, illetve a hangosító berendezéseket üzemeltetők zajhatásai sem
elhanyagolandóak, azonban erre a településen nincs megbízható adat.
Ezek közül a közlekedési zajterhelések a forgalmak alapján jól számíthatók. A gazdasági
tevékenységek részben határértékekkel szabályozottak, vagy szabályozhatók, a használati zajok
mértékére nincs megbízható adat.
Zajterhelési határértékek
A zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján lehet
meghatározni a város területén.
Ebben a területminőségnek, a területhasználat jellegének van elsősorban szerepe.
A településen sem közlekedési, sem üzemi, sem háttérzaj mérése nem történt, így a zajhelyzetet a
közlekedési zajok esetében számítással, az üzemi és használati zajok esetében tapasztalati úton
becsléssel határozhatjuk meg.
Közlekedési zaj
A belterület környezetének alapzaj-helyzetét a belterületen áthaladó számozott utak, különösen
a 48-as számú főút zajterhelése nagymértékben meghatározzák.
A település területét a 48-as főút (Debrecen-országhatár), a 4905-ös (Nyírlugos – Nyíracsád –
Nyírmártonfalva - Vámospércs 48-as főút szakasszal), 4806-os (48-as főút Vámospércs – Bagamér
– Álmosd - Kokad 4814-es út), 4807-es (48-as főút Vámospércs – Újléta – Létavértes - Pocsaj 4808as út), valamint a 48319-es (állomáshoz vezető Nagy u.) számozott utak érintik. Az utak közül
valamennyi érinti a belterületet.
A város belterületi közúthálózatának hossza 19,38 km, ebből csak 53%-a van szilárd útburkolattal
ellátva. A közúti hálózat gerincét a 48. sz. főút belterületi szakasza jelenti, a hálózat többi elemét a
mellékúthálózat, illetve a lakóövezeti utcák adják. A 48. sz. főút, helyzetéből adódóan fontos
funkciót tölt be: szerepe a tranzitforgalom átvezetése és a városba érkező forgalom elosztása.
A vizsgált utak jelenlegi és távlati forgalomnagysága az ÁKMI országos forgalomszámlálási adatai
alapján lettek figyelembe véve, melyből a közlekedési eredetű zajkibocsátást a 25/2004. (XII. 20.)
KvVM r. 2. sz. melléklete alapján számítottuk. A belterületen a haladási sebességet egyöntetűen 50
km/h-val vettük figyelembe (a helyi esetleges csökkenések ellenére!).
Összességében az tapasztalható, hogy a közúti forgalmak kissé növekedtek, ennek arányában
alakultak a zajterhelések is. Határértéket meghaladó zajterhelése van valamennyi útnak az éjszakai
időszakban (0,4-1,7 dB, a főút esetében 7,3 dB), míg a nappali időszakban a főút terhelése közel 5
dB-el haladja meg a határértéket. A többi útnál ez a megengedett értékek alatt van.
Távlatban várható, hogy a határ menti forgalom növekedése, illetve Nyíradony járási szerepköre
következtében az É-D-i utak forgalma is növekedni fog. Ezért még nagyobb jelentőséget kap ezen
forgalmi nyomvonalak belterületet elkerülő nyomvonalra helyezése.
A jelenleg érvényben lévő településtervezési javaslat alapján kialakuló elkerülők, valamint a
szerkezeti tervben jelölt elkerülő főútnyomvonal kialakulása a belterületi zajszintek legalább 5-8
dB-es csökkenését eredményeznék. E tekintetben a javaslatok jogosságához nem férhet kétség.
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Vasúti zaj
Vasúti zaj a település területét a belterület déli peremén a 105-ös sz. Debrecen – Nyírábrány
vasútvonal révén érinti. A vonal jelenleg a Romániában található Érmihályfalvával tart
menetrendszerű kapcsolatot.
A vasútállomás és a rendező pálya környezetében észak felől a Táncsics u. - Létai u. - Nagy u.Csokonai u. - Bartók B. u. - Kendereskert u. lakóutcái, illetve azok vasúthoz közeli lakóépületei
helyezkednek el. A déli oldalon a Vasút u. - Teleki u. - Hunyadi u. - Mikszáth K. u. hasonló helyzetű
lakóövezete van.
Mindkét oldalt figyelembe véve 42 m-nél közelebb lakóépület nem helyezkedik el a vasúti pálya
középvonalától számítva.
A viszonylag gyér személyforgalom mellett inkább a teherszállítás, rakodási, rendezési tevékenység
a meghatározó zajforrás. Ezt is figyelembe véve a nappali időszak terhelése a vasúti pályától 40 me 59,6 dB, azaz a megengedhető 65 dB alatt van. Az éjszakai terhelés viszont 80 m-nél éri el a
megengedett 55 dB határértéket. Tehát éjszakai időszakra vonatkozó hatásterület a vasúti pálya
középvonalától számított 80-80 m-es sáv. A fent említett utcák 80 m-nél közelebbi lakóépületei
ebben a sávban terheltnek tekinthetők.
A védekezés lehetőségei a területi és műszaki adottságok korlátozottsága miatt szűkösek.
Ugyanakkor a terhelések nem töltik ki az időszakra vonatkozó megítélési időt, így nehezen
kifogásolhatók.
Amennyiben a vasútvonal fejlesztésére kerül sor a jövőben, ezen adottságokat és igényeket
figyelembe kell venni.
Üzemi zaj
A belterületen elvileg üzemi jellegű zajkibocsátással azon tevékenységek vannak jelen, amelyek
vagy tevékenység, illetve telepengedély alapján, vagy zajkibocsátási határérték betartásához
kötötten működnek.
A városban engedéllyel működő 33 vállalkozás közül kerülhetnek ki ezen tevékenységek. Ez
belterületen 28 telephelyet jelent, amely vagy technológiai, vagy szállítással összefüggő
zajemisszióval működnek. Ezek zajkibocsátásainak meghatározásához nem áll rendelkezésre sem
becsült, sem mért adat.
Alapvetően a tapasztalati adatokra alapozva vonható le az a következtetés, hogy az üzemi zaj nem
jelentősebb a közlekedési zajterhelésnél. A belterületi környezetben lévő intézmények,
kereskedelmi és szolgáltató létesítmények zajkibocsátásai alatta marad a közlekedési
zajterhelésnek (mint környezeti alapzajnak), azok kezelhetőbb zaj-kérdéskörbe tartoznak.
Elfogadható, hogy az egyes zajkibocsátó tevékenységek az engedélyezés fázisában kell, hogy
igazolják a vonatkozó határértékeknek való megfelelést. Ezért különösen a megvalósuló új
létesítmények, funkciók műszakilag, építészeti és akusztikai szempontok alapján tervezhetők úgy,
hogy azok megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek. Különösen zavaró üzemi zajproblémát
sem bel-, sem külterületen nem tapasztaltak, nem jelentettek.
A településen létesített ipari park (a településrendezési tervben) már úgy került kijelölésre, hogy az
ott levő tevékenységek, üzemek zajemissziója ne okozzon határértéket meghaladó terhelést a
védendő létesítmények, illetve területhasználatok felé.
Külterületi környezetben a területhasználatoknak megfelelő zajhelyzettel lehet számolni. E
tekintetben a védett területhasználatokhoz közelebb (hatástávon belül) lévő üzemi, mezőgazdasági
zajkibocsátók a mértékadóak. Ebből eredő zajprobléma ezidáig nem merült fel.
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Távlatban a fejlesztések alapján megnövekvő lokális zajterhelések kezelése a vonatkozó zajvédelmi
szabályozásokkal, települési, műszaki, technológiai és akusztikai eszközökkel biztosítható.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)

1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM

A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal
terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből,
környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai viszonyoktól,
az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a
háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható.
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és
a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is
befolyásolják:
- a vezetékek föld feletti magassága
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják)
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV - 40 m, 400 kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér
áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak
nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb
védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, Magyarországon
érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 MHz 9.000.000
µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A
frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.

1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS

Szilárd hulladék kezelés
A hulladékgazdálkodás feladataként került megfogalmazásra, hogy az járuljon hozzá a természeti
erőforrások felhasználásának csökkentéséhez, felhasználásuk hatékonyságának a növeléséhez, a
fenntartható gazdálkodás segítéséhez.
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Főbb célkitűzések voltak:
-

A képződő mennyiségek csökkentése, a hatékonyabb anyagfelhasználás.
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás erősítése.
Környezetkímélő ártalmatlanítás.

A korábbi hulladéklerakó felszámolásra került. Helyét monitoring kötelezettség mellett
rekultivációval állították helyre egy KEOP pályázati támogatás segítségével.
A vizsgálat időszakban a hulladékgazdálkodás kérdésében a megfogalmazott feladatok és
megvalósulásuk az alábbiak voltak:
-

-

-

Települési szilárd hulladék képződésének megelőzése → ebben a lakosság és a vállalkozói
szféra nélkül nehéz eredményt elérni.
Hulladéklerakó rekultivációja → megtörtént.
A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása → a bekövetkezett jogszabályi változások miatt
folyamatban van.
Szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetése, frakció növelése → ebben nem sikerült előre lépni.
Inert (építési/bontási) hulladékok hasznosítása → az önkormányzat által megado organizáció
alapján működhet, azonban a lerakás feltételeit át kell gondolni, hogy ösztönzőbb legyen.
Termelési hulladékok keletkezésének csökkentése → sztázandó, hogy a termelés melyik
ágazatában kívánnak és lehet eredményt elérni.
Veszélyes hulladékok begyűjtés/hasznosítás rendszerének a kiépítése → ez a begyűjtésre
vonatkozó szigorú jogosultsági követelmények miatt vállalkozókon keresztül működik. Ebbe a
körbe tartozónak kell tekinteni az állati hulladékok, hullák elhelyezésének, leadásának a
kérdését is.
Környezeti nevelés, szemléletformálás → ez az egyik leglényegesebb kihívás, nagy szervező
munkát igényel és elsősorban a fogékonyabb korosztályokat (óvoda, iskolák, civil közösségek)
célszerű megcélozni.
Kerti (zöld) hulladékok komposztálásának az elősegítése → ebben sem sikerült hatékonyan
előre lépni, ennek oka (az eszköz mellett) megint csak a környezettudatosság hiányában
keresendő elsősorban.

A települési szilárd hulladékszállítás továbbra is heti 1 alkalommal történik, évente 2 lomtalanítást
térítésmentesen biztosít az önkormányzat. A begyűjtött hulladékokat, a közszolgáltató a Debreceni
Regionális Hulladékkezelő Telepre szállítják. Az intézményes szemétgyűjtésbe bevont lakások
száma 2099 db.
A szilárd hulladék begyűjtésére és kezelésére Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-t jelölte ki.
A járatszerű gyűjtés mellett a lakosságnál keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladékok leadása a
hulladékgyűjtő szigeten történik szelektív gyűjtőedényekben.
Vámospércsen erre 5 db szelektív gyűjtősziget került kialakításra. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
helyszínei közintézmények, üzletek, forgalmas, könnyen megközelíthető csomópontok közelében
találhatóak. Ezek: Malom és az Ady Endre u. sarok; Debreceni u. (ABC mellet); Bocskai úti temető;
Rákóczi - Nagy u. sarka; Béke-Móricz u. buszforduló.
Az őrzés nélküli gyűjtőhelyek (ahol a lakosság ingyenesen helyezheti el a különválogatott papír,
műanyag, fehér és színes üveghulladékát, valamint a kiürült italos-kartondoboz hulladékot) kitettek
a nem rendeltetésszerű használatnak, több esetben rongálásnak. Ezen csak a környezettudatosság
jelentős javulása és a figyelőszolgálat fokozása segíthet. Bár térfigyelő kamera-rendszer működik a
városban, a lefedettség még nem elegendő ehhez.

130

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégia - Megalapozó Vizsgálat

A város közigazgatási területén hulladékgyűjtő, vagy hulladék átrakó udvar nem üzemel. Az illegális
hulladéklerakás ellenőrzése folyamatos.
Szennyvíz
Az új szennyvíztisztító telep Európai Uniós támogatással 2015-ben valósult meg Vámospércs és
Nyírmártonfalva társulásában. A korszerű, 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep a két település
közigazgatási határán található. A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab,
Nyírmártonfalván pedig összesen 781 darab ingatlan köthető rá az új csatornahálózatra.
Vámospércsen a rácsatlakozás 70%-os volt 2015. december elején.
A beruházás II. ütemében a két település valamennyi ingatlanára hálózati rácsatlakozása történik
meg. A jogerős tervek rendelkezésre állnak.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)

1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS

Vámospércs közigazgatási területén az éjszaki közvilágítás, kereskedelmi és vendéglátó
egységek fényreklámjai által kibocsátott hatások nem környezetterhelőek.
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók
a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott lakó épületek okozta
konfliktusok. Tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra
valamint a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális
környezetterhelésekre.
A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya egyaránt okoz vizuális konfliktust.
Jelenleg kedvezőtlen városképi megjelenésű a Debrecen irányából való megközelítés során a
jelenleg beépítetlen központi tömb belső laposok területe (Zsíros kert). A kertvégekhez csatlakozó
gazdasági épületek látványa zavaró.

1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM

Vámospércs nem tartozik nagymederbe, területén a Létai-ér megy keresztül azonban az nem
eredményez árvízvédelmi kihívásokat.
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1.17.9. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK

Vámospércs közigazgatási területén az alábbi szennyező források lettek beazonosítva 2003-ban
a Településrendezési tervet megalapozó geológia szakvéleményben. Az akkor
megállapítottakhoz képes bekövetkezet változások az alábbiakban is ismertetésre kerülnek.
Tényleges szennyezőforrások: melyek azok az objektumok, amelyekről vizsgálati dokumentációk
állnak rendelkezésre és ezek alapján a geokörnyezetben kimutatott szennyező anyagok
koncentrációi meghaladják a vonatkozó jogszabályi szennyezettségi határértékeket. Ezek a
következők:
1. Szennyvíztisztító telep
A település régi, elavult szennyvíztisztító telep feladatát a 2014-2015-ben újonnan
megépített szennyvíztisztító telep vette át, a régi telep funkciója megszűnt. Az ott
alkalmazott technológia elavult, a telep építménye környezetszennyező, tájképet
romboló, rekultiválása szükséges.
2. A volt Béke Tsz. telepe
A Tsz. megszűnésével (’90-es évek) a terület megosztásra került, több kisebb vállalkozás
ezen a telephelyen lett kialakítva (pl: Vámosbeton Kft, Méh telephely, Demeter Fa Kft,
Bordák Bt. Nagy és társa telephely, Kőszegi Kálmán műanyag nyílászárót gyártó üzeme).
A Tsz. működése idején ezen a helyen tárolta a szerves és szervetlen trágyát
ami valószínűsíthetően a magas nitrát, nitrit, ammónia szennyeződést okozta. Mivel a
Tsz. megszűnt ilyen jellegű káros szennyező forrás utánpótlása nincs, valószínű hogy a
2003-ban mért értékek jelentősen csökkenhettek.
3. A volt Béke Tsz. üzemanyagtöltő telepe
A volt Béke Tsz.üzemanyagtöltő telepe megszűnt. Az újonnan kialakult benzinkút a 48.
sz. főút mellé épült. A vállalkozót kötelezték a régi tartályok megszüntetésére, melyet
megtett és újonnan kialakult telephelyén új tartályokat helyezett el az előírásoknak
megfelelően.
4. Prima-Enten Kft. telepe
A régi tartályait megszüntette, mivel kötelezték a szennyvízhálózatra történő rákötést
amit meg tett.
5. Tömöri Asztalos vállalkozás telepe
A telepen korábban szarvasmarha és sertés telep üzemelt (Béke Tsz. idején). A jelenlegi
tulajdonos faipari vállalkozást üzemeltet. Valószínűsíthető hogy a szennyező forrás
csökkent.
Potenciális szennyezőforrások: azok az objektumok, ahol a rendelkezésre álló vizsgálati
dokumentációk szerint a geokörnyezetben nem mutatható ki a vonatkozó jogszabályi
határértéket meghaladó szennyező anyag koncentráció, vagy az adott területen folytatott
antropogén tevékenység jellege alapján a geokörnyezet szennyeződése feltételezhető, de azt
mérési eredmények nem igazolták.
Potenciális szennyezőforrások:
1. A település kommunális szilárd hulladék lerakó telepe
A szilárd hulladék lerakó hely a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
keretében belül rekultivációra került, melynek teljes rekultivációja 2015 évben teljesen
befejeződött.
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Egyéb potenciális szennyezőforrások
1. Roncsolt területek
A topográfiai térképek alapján a város belterületén D-i határa mentén 9 nagyobb
kiterjedésű, változó nagyságú és mélységű roncsolt terület, többnyire régebben
felhagyott vályogvető gödör azonosítható, míg a belterület K-i és É-i részén további 4
vízborított terület található.
A belterületen, illetve annak határa mentén található roncsolt területek a beépíthető
terület bővítését akadályozzák, ezen túlmenően a közvetlen közelben lakók számára
kellemetlen környezeti hatásokat is okoznak. Javasolt ezeket a területeket távlatban is
beépítésre nem szánt övezetként, zöldfelületi vagy egyéb, jelentős tereprendezést nem
igénylő kategóriába sorolni.
2. Külterületi majorok, tanyák: A külterületen – a földszín közeli földtani szerkezet
szennyeződés érzékenysége miatt – potenciális talaj- és rétegvíz szennyeződés
veszélyét jelentik még azok a kis állattartó telepek, tanyák is, ahol hígtrágya képződik,
illetve számos az almos trágyát hosszú ideig egy helyen tárolják.
(Forrás: Vámospércs Településrendezési tervet megalapozó geológia szakvélemény)
További szennyező tevékenység a településen az állattartás és trágyakezelés, melyek
talajszennyező hatásának mértéke, területi eloszlása nem ismert.
A belterületi állattartás gyakorlatilag kontrollálhatatlan. A nagyobb állattartók azonban a
környezetvédelmi és vízügyi előírások eredményeként ellenőrizhető tartás és trágyakezelést
kell, hogy folytassanak.
A szántóművelés talajra gyakorolt hatását a trágyázás mellett a kemikáliák jelentik. Ez utóbbiak
helytelen és meg nem engedett hatóanyag alkalmazás esetén jelentős kockázatokat
jelenthetnek a talajra, felszín alatti vízre.
Vámospércs a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel szembeni védelméről alapján a rendelet 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd)
pontjában foglalt nitrát érzékeny területek (a település közigazgatási területének legalább 10%ában érintett települések felsorolása) közé tartozik.
Ezek környezetkímélő megvalósulása a mezőgazdasági szektor településen illetékes képviselője
(falugazdász) és a nemzeti parkok közreműködése révén lehet eredményes.
A defláció kockázatát (egyúttal a gyomvegetáció visszaszorítását) a parlagon hagyott területek
újra művelésbe vonásával és a növényfedettség javításával lehet célszerű csökkenteni.
A talajterhelést okozó tevékenységek esetleges hatósági ellenőrzéseiről nincs információ.
(Forrás: Vámospércs Környezetvédelmi Program)
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ
VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)

A környezetbiztonságot veszélyeztető események előfordulása általában emberi mulasztás,
gondatlanság, ritkán tudatos cselekmény, más esetekben természeti okokból következik be. Ezek a
város jellegéből adódóan lehetnek tűzesetek, talaj-, vízszennyezés, robbanás, közlekedési, ipari
katasztrófa, természeti eseteknél viharkár, villámlás, belvíz, fagykár, vagy akár aszály.
Ezekre részben fel lehet és kell is készülni, azonban az előre nem várt, kiszámíthatatlan, havária
jellegű események nagy kockázatokat jelentenek a környezetre, emberre, művi környezetre
egyaránt.
A kockázatok csökkentése alapvető érdeke a városnak, így ennek érdekében a katasztrófavédelmi
hatósággal való együttműködés, valamint a lehető leggyorsabb és legszélesebb körű lakossági
tájékoztatás elengedhetetlen.
A város erre a katasztrófavédelmi terv, a szmogriadó terv, vagy más kárelhárítási, kármegelőzési
tervekkel kell, hogy rendelkezzen.

1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK
1.18.1.1. ALÁBÁNYÁSZOTT TERÜLETEK, BARLANGOK ÉS PINCÉK TERÜLETEI

Vámospércs közigazgatási területén az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvántartásban szerepelő alábbi nyersanyag lelő helyek találhatóak:
-

09-02-120-02-4250 kódszámú, Vámospércs 1. sz. homok,
09-02-120-03-4250 kódszámú, Vámospércs 2. sz. homok,
09-02-120-04-4250 kódszámú, Vámospércs 3. sz. homok
megnevezésű megkutatott, ipari készlettel rendelkező nyersanyaglelőhelyek.

A Magyar Geológiai Szolgálat által korábban kezelt, Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban
egykor nyilvántartott építőanyag-ipari ásványi nyersanyag lelőhely (bányatelek) bezárásra került.
Tájrendezését a Bányafelügyelet jogelődje, a Miskolci Bányakapitányság MBK/532/2/2010 számú
határozatával elfogadta, a bányaüzemet törölte a működő bányák nyilvántartásából.
(Forrás: Vámospércs Geolóigai szakvélemény és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya)
Mindemellett - túlnyomórészt felhagyott - illegálisan kialakított homok külfejtések is találhatóak
még.
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1.18.1.2. CSÚSZÁS, SÜLLYEDÉSVESZÉLYES TERÜLETEK

Vámospércs területén csúszás és süllyedésveszélyes területként a Váci és Nagy utcák által határolt
területet lehet megnevezni, valamint a felhagyott homokbányák területét.

1.18.1.3. FÖLDRENGÉS VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEI

A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence külső
részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) markáns
földrengés tevékenység tapasztalható.

(Forrás: Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján készült. A
szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői mellett
figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talajvízszint helyzetét.
Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja.
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(Forrás: seismology.hu)

1.18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG

Vámospércs vízrajzi elhelyezkedése a 47. számú Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszerhez tartozik. Ezen
belül a 47b. számú Alsónyírvíz öblözet területén helyezkedik el. A terület felszíne tagolt, a felszíni
vizek lefutása jellemzően É-D irányban történik. A területen a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat
működik. A belvíz elvezető csatornák hálózata sűrű, bár a térség éghajlata száraz. Az évi
átlagcsapadék 500-550mm. A belvízcsatornák jellemzően idő- szakos vízjárásúak, a tavaszi
hóolvadáskor és záporok alkalmával jutnak jelentősebb szerephez.
A térség fő vízfolyása a Létai ér, melynek kezelője a TIVIZIG. A település belterületén É-D –i irányban
végigfut a Létai ér, melynek medre a belterületi szakaszon felújítandó.
A társulat kezelésében vannak a következő csatornák és létesítmények:
Létai ér mellékágai, Guti ér, Acsádi ér, Villongó ér és mellék ágai, Kis-Vámos ér és a Vámos ér egyes
mellék- ágai, a Villongó éren épült belvízi csúcstározó.
Az önkormányzat kezelésében vannak a következő csatornák és létesítmények:
Kis Vámos ér és 1-2-4 sz. mellékága, Vámos ér, Monostori ér, Csarnabéli csatorna, Villongó ér 6. sz.
mellékága.
(Forrás: Vámospércs Szerkezeti Terv)

1.18.2.1. ÁRVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK

Az MTrT szerint a település közigazgatási területe nem érintett nagyvízi meder területével, valamint
árvízveszélyes területekkel. A település közigazgatási területén a Létai- ér megy keresztül amely
azonban árvízvédelmi problémákat, feladatokat nem okoz.
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1.18.2.2. BELVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK

A belterületen egyéb belvízelvezető csatornák vannak, illetve az utak melletti csapadékvíz elvezető
rendszer is részben kiépült. A meglévő csatornák medre bizonyos részeken az időszakos használat
miatt, vagy a karbantartás hiánya miatt megrongálódott, feltöltődött. Az útépítéseknél,
kapubejárók építésénél, tereprendezéseknél a korábbi csatornákat betemették. A csatornák ilyen
megszüntetése, elbirtoklása, nyomvonalukon utak kialakítása veszélyezteti a belterületet.
A kritikus, belvízzel veszélyeztetett területekre elkészültek a tervek burkolt árkok ki- alakításával,
amelyek részben már megvalósultak.
(Forrás: Vámospércs Szerkezeti Terv)
Belvíz által leginkább veszélyeztetett települések a megye területén:
-

Berettyói védelmi körzet: Újiráz, Bojt, Mezősas, Komádi, Nagykereki, Biharkeresztes,
Csökmő, Kismarja, Hosszúpályi, Vámospércs, Létavértes, Derecske, Nyírábrány.

(Forrás: MTrT)
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(Forrás: MTrT)

1.18.2.3. MÉLY FEKVÉSŰ TERÜLETEK

Vámospércsen huzamosabb idejű lefolyástalan területről nincs információ, mély fekvésű terület
jellemzően a Pityeri kert, a Zsíros kert, a Létai ér völgye, legmélyebb pontja a Marinka elnevezésű
település rész.
(Forrás: Vámospércs Szerkezeti Terv)

1.18.2.4. ÁRVÍZ ÉS BELVÍZVÉDELEM

Mély fekvésű területeknek - mint a Pityeri kert, a Létai ér melletti mélységek, a Zsíros kert - a
beépítése belvízveszély szempontjából nem javasolt, illetve gondozott természeti értékként
hasznos lehet a település számára. Ha mégis beépítésre kerülne, akkor a terület vízmentesítését
meg kell oldani, illetve ha a mélyfekvésű terület vízgazdálkodási funkcióval bír a környezete
belvízrendszerében, akkor ennek megfelelően kell a vízrendezést megvalósítani.
Mivel a csapadékvíz-, belvízelvezető rendszer részben kiépített, ezért annak további fejlesztése
szükséges.
(Forrás: Vámospércs Szerkezeti Terv)
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1.18.3. EGYÉB
1.18.3.1. KEDVEZŐTLEN MORFOLÓGIAI ADOTTSÁGOK (PL. LEJTÉS, FALSZAKADÁS)

Vámospércs morfológia adottságait az alábbi térképek szemléltetik.
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A település közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai sajátossággal a homok, futóhomok és
az iszap jelenléte bír. Az építészeti, földhasználat tevékenységek során ezeket az adottságokat
figyelembe kell venni, és különféle beavatkozásokkal (pl. parkosítási, fásítás) kedvezőtlen hatásuk
mérsékelhető.

1.18.3.2. MÉLYSÉGI, MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK

A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások a HÉSZ-ben
foglalt korlátozásokon kívül, melyek ismertetésére az 1.14.5. fejezetben sor került.

1.18.3.3. TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK
A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem ismert.
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY

Vámospércs igazgatási területe bányászata igen egysíkú, csak az építőanyag-ipari felhasználásra
alkalmas nyersanyagok kitermelése tartozik ide.
A vizsgált terület – a földtani-szerkezeti adottságok miatt – hévízekben és szénhidrogénekben is
szegény, ezért a tágabb térségben is leggyakrabban termelt ásványi nyersanyag a falazó- és
vakolóhomokként hasznosított futóhomok.
Említést érdemel még, hogy a területen a bányászatnak általánosan elterjedt nyersanyaga volt a
vályog is. Ez a képződmény a Nyírség területén belül a völgyeletekben települ, üledékföldtanilag
áthalmozott finomkőzetlisztenk, kőzetelisztes anyagnak tekinthető. Az ilyen tipusú bányászkodás
visszaszorulóban van, a hagyományos építési módok (vályogtégla, vagy patics falazatok) szerepének
csökkenése miatt.
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1.20. VÁROSI KLÍMA

Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a különböző
éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes környezethez képest.
E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati összefüggésben állnak.
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, mesterséges
felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül hirtelen módosulhat,
a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A városban lehulló csapadék a
mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a csapadékelvezető csatornahálózatnak
köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb
mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a városban a relatív nedvességtartalom is kisebb
lesz.
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így azok
idősoros összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése nem lehetséges.
A település szerkezetében nincsenek jelentős gátló tényezők, hiányzik a magas beépítés és a
telepszerű panel épületek is. Azonban a belterület nagykiterjedésű közterületi zöldfelületekkel
kevéssé jól ellátott. Az utcafásítások a főutak mentén hiányoznak, szakaszosak – ellentétben a lakó
utakkal, ahol igen jelentős az utcafásítás - a be nem épült szabad tömbbelsőkben magasabb értékű
fásított zöldfolyosók összefüggően nem alakultak ki.
Vámospércs a mérsékelten hűvös – száraz éghajlati klíma területén helyezkedik el.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
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Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban
A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, amely a
következőket veszi figyelembe:
-

Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és
önkormányzatok között, összhangban az ágazati politikákkal is.

-

A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében kell
kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába foglalja.

-

Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági
szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások
működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több szakterületre
támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani.

-

A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város
gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, valamint
erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot.

-

Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai
kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi
hálózatokon keresztül.

2. Klímatervezés az integrált stratégiákban
A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját
stratégiáikba:
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-

A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni egy
integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és megelőzés, mind az
alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve.

-

A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés és a
végrehajtás megtervezése).

3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén
A városoknak törekedniük kell:
-

a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált
területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás;

-

a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést
biztosító zónákkal;

-

a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; optimalizálni
kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedését;

-

a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a
városszerkezetben;

-

a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket;

-

magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek)
hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat.

4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései
A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes együttműködniük
annak érdekében, hogy:
-

Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy az a
város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek összenövését, a
fokozott energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek elvesztését.

-

Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies területek és
természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen növekedése a közösségi
közlekedési útvonalakat kövesse.

-

A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék mezőgazdasági
termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg maradjon a térségen belül.

5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények
Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy
figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük:
-

Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit és
kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a
változó körülményekhez.

-

A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel
járó lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben tegyenek ellensúlyozó
intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben.
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6. Klímabarát építészeti megoldások
A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a következőkre
érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni:
-

Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos építészet
(pl. passzívház, alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek).

-

A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló
energiák felhasználása (pl. nap- és geotermális energiafelhasználás).

-

Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát
építőanyagok alkalmazása az építészetben.

-

Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre.

-

Holisztikus,
mindenre
kiterjedő
(építőanyag-gyártás,
építés,
használat,
bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése az
épületek teljes életciklus elemzése során.

7. Klímatudatos magatartás és életmód
A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A mindennapi
életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által is befolyásolható,
annak érdekében, hogy megerősítsék:

8.

-

a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek
kialakítását;

-

klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások és
piaci kereslet kialakítása;

-

klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást;

-

helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét;

-

helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, kulturális és
vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges.

A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei
-

A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, hogy
mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek célja a helyi
igények kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind annak vidéki
környezetében.

-

Klímabarát, fenntartható, alacsony szén-dioxid kibocsátású, de versenyképes és
biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a
kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást
(pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek).

-

Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a zöld- és
a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák
felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával.

-

Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van szükség,
szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki
infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre,
különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából.
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-

Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi szolgáltatásokat
kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb környezeti kockázatokat
sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, tengerszintemelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az
ezzel foglalkozó intézmények, szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát.

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és
lehetőségeiről – VÁTI 2011)
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE

Településhálózati folyamatok
Vámospércs az ország második legnépesebb városának, Debrecennek a szomszédságában
található, így helyzetét sok tekintetben ez a fekvés határozza meg. A város speciális
településszerkezeti adottságokkal bír, hiszen a megyeszékhelytől való 20 kilométeres táv fele az
országhatártól való távolság. Ugyan a településen áthaladó 48-as főútvonalon csak
személyforgalom haladhat át a nyírábrányi határátkelőn Romániába, a város fejlődése
szempontjából mégis meghatározó tényező a határ közelsége.
A város 58,2 négyzetkilométeres területe a Dél-Nyírséghez tartozik.
Bár Vámospércs sajátos helyzetben van az eltérő járási és kistérségi besorolás tekintetében - hiszen
míg a járási besorolása szerint a Nyíradonyi Járáshoz tartozik, addig kistérségi szinten a
Hajdúhadházi kistérség része - mégis mikrotérségi központi szerepkört tölt be a környező
települések életében, hiszen számukra a megyeszékhely elsősorban rajta keresztül közelíthető
meg.
Debrecen város aglomerációjában végbemenő változások Vámosprécs gazdaságára, oktatási és
egészségügyére is jelentős hatással vannak.
A megyeszékhely közelsége egyszerre jelent előnyt és kihívást is, így Vámospércsnek ebben a
kettősségben kell a megtalálnia a számára legoptimálisabb szerepet és helyet a jövőben.

Társadalmi folyamatok
Vámospércs népességének számát számos tényező befolyásolja, ezért is figyelhetőek meg eltérő
tendenciák az elmúlt közel három és fél évtized alatt. A város 2014-ben 5323 főt számlált.
Vámospércs lakónépessége az elmúlt évtizedek során folyamatosan csökkent, melynek oka a
természetes fogyás, hiszen a mortalitás száma magasabb, mint az élveszületések száma, annak
ellenére, hogy a halálozások aránya csökkenő tendenciát mutat.
Bár az 1980-as év adatához képest a település lélekszáma közel 200 fővel nőtt napjainkra a
nyolcvanas években végbemenő születések számának növekedése, majd a 90-es években
tapasztalható Debrecenből történő kitelepülések hatására, azonban 2004-től folyamatos, de
mérséklődő népességcsökkenés figyelhető meg az országos tendenciákkal összhangban.
A népesség fogyását tükrözi a vándorlási egyenleg és a természetes szaporodás – az érték mindkét
esetben -0,9 fő – a megyei és regionális adatokhoz képest ugyanakkor kedvezőbbek az adatok.
A város korcsoport szerinti megoszlásának idősoros vizsgálata szintén azt a kedvezőtlen tendenciát
mutatja, mely mind a térségben, mind az országban az elöregedő népességére utal. A népesség
nemek szerinti megoszlása kiegyensúlyozott.
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A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya magas (25,4%) annak ellenére, hogy
jelentősen javult a 2001. évben mért 43,7%-hoz képest. Ugyanakkor a felsőfokú végzettséggel
rendelkező 25 éves és idősebb népesség aránya növekedett a 2001. évi 3,1%-hoz képest, mivel
ennek értéke 2011-ben 7% volt. Képzettség tekintetében tehát kedvező folyamatok mentek végbe
az elmúlt 10 év során, de a szakképesítések és versenyképes szakmák tekintetében további
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az álláskeresők munkaerő piaci integrálódását segítse.
Vámospércsen a munkanélküliségi ráta 20,5%, mely kétszerese az országos, 10,9% értéknek. A
nyilvántartott álláskeresők több mint fele tartós munkanélküli (360 napnál hosszabb ideje
álláskereső).
Vámospércs népességének nemzetiségi megoszlásának idősoros adataiban megfigyelhető a cigány
kisebbség számának folyamatos növekedése, mely a KSH által a 2011. évi népszámlálási adatok
alapján kimutatott leszakadó városrészek területének növekedésével együtt mozog.
A város társadalmi viszonyait, az egyes városrészek jellemzőit és statisztikai számait megvizsgálva
az alábbi következtetések vonhatók le:
-

a vonatkozó törvényi előírások alapján a KSH által készített kimutatások Vámospércsen 3
szegregátumot mutattot ki, továbbá egy szegregációval veszélyeztetett területet,
legkedvezőbb társadalmi, foglalkoztatási és lakhatási adottságokkal a Városközpont
városrész rendelkezik,
legkedvezőtlenebb társadalmi, foglalkoztatási és lakhatási adottságokkal pedig a
Szegregátum 1. rendelkezik.

Vámospércs kistérségi központja a járóbeteg szakellátásnak, az új Vámospércs Kistérségi
Egészségügyi Szakellátó Központban emelt szinten nyújtanak szolgáltatást a kistérség lakosságai
számára. A szakellátó intézmény korszerű intézményben és a térségi igényekhez igazított
kapacitással működik.
A Járóbeteg Szakellátó Központ 2013 óta működik, amely a kistérség egészségügyi ellátását
biztosítja (belgyógyászat, diabetológia, tüdőgyógyászat, kardiológia, fül-orr-gége, bőrgyógyászat,
gyermekgyógyászat, urológia, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, reumatológia, ortopédia,
neurológia, pszichiátria, sebészet, röntgen, laboratórium, nappali kórház, ultrahang, fizioterápia,
gyógymasszázs, gyógytorna).
A megye standard halálozási hányadosait vizsgálva megállapíthatjuk a vezető halálok közül
kiemelkedő a keringési, daganatos, és az emésztőszervi betegségek okozta halálozási hányadosok,
melyek ezen szakterületek kiemelt kezelését, s a prevencióra betegtájékoztatásra való fokozott
odafigyelést teszik szükségessé, továbbá megállapítható, hogy a keringési betegségek - mind a nők,
mind a férfiak esetében- a szívbetegségek és az agyérbetegségek dominálnak a vezető halálok
A szociális alapellátás és szakosított ellátás, valamint a gyermekjóléti ellátások terén az
önkormányzat teljesíti a szociális törvényben előírt kötelezettségeit.
A szociális ellátás területén indokolt a pályaelhagyás megelőzése érdekében a jelentős
szakemberállomány folyamatos fejlesztése, képzése ez elkövetkező években. További szükséglet az
intézmények energiahatékonyságot célzó infrastrukturális fejlesztése, néhol állagmegóvása,
akadálymentesítése.
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Vámospércsen mind az Óvoda mind az Általános Iskola Önkormányzati fenntartásban működik. A
városban jelenleg nem üzemel bölcsőde, és a város lakossága körében jelentős igény erre egyenlőre
nem mutatkozik.
Vámospércs általános iskolai tanulóinak számát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy számuk
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a környező településekről érkező gyermekek számának
növekedése ellenére is.
Az iskolában a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának
biztosítása szükséges. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának elkerülése érdekében
alternatív szabadidős és legfőképp oktatási-szociális, szabadidős programokat szükséges
kidolgozni, megvalósítani. Nemcsak a lemorzsolódás mérséklése érdekében szükséges ezeknek a
programoknak az indítása, hanem a tanulók helyben tartása miatt is. Ugyanis vonzóvá válik a
tanulók számára az az iskola, ahol jól érzik magukat, ahol jó a közösség, ahol aktívan tölthetik el
szabadidejüket.
A település kultúrháza (Művelődési ház) felújítása megkezdődött, de további bővítése és fejlesztése
indokolt.
A települési közparkok és játszóterek hiánya a fiatal családalapítók, családosok és gyermekek
számára kevés a lehetőség találkozásra, kapcsolatépítésre, önszerveződésre, ami
identitástudatukat is erősítené. Hiányzik Vámospércsen a kulturális szabadtéri rendezvények
helyszínéül szolgáló szabadtéri színpad, fogadóhelyiségekkel, mosdóval.
A városban nagy problémát jelentenek a gyermeknevelési-, életvezetési hiányosságok, rossz
szokások, korai gyermekvállalás, amelynek következménye a korai iskola elhagyás is. A Helyi
Esélyegyenlőségi program többek között arra is fókuszál, hogy a rossz szociális helyzetben-,
mélyszegénységben élő családokra, gyerekekre találjon fejlesztési lehetőségeket.
A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ négy alapellátást biztosít a vámospércsi-, illetve az
együttműködési szerződésben álló közeli települések lakói részére: bentlakásos idősotthoni ellátás,
nappali ellátás, támogató szolgálat, szociális étkeztetés
A településen az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából veszélyeztetett célcsoport a
mélyszegénységben élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek, a fogyatékkal élők. A 2013.
évben elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programban feltárt fejlesztési lehetőségek megvalósítása
indokolt.

Gazdasági folyamatok
A városban működő vállalkozások többsége mikro és kisvállalkozás, melyek többsége a
kereskedelemben dolgozik. A településen van néhány tőkeerős, 25 és 50 fő feletti alkalmazotti
létszámmal bíró vállalkozás, melyek jelentősen hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javításához,
a város iparűzési adóból származó bevételéhez. Ezen vállalkozások fele a kereskedelmi szektor
súlyát mérsékelve a magas hozzáadott értéket képviselő feldolgozó iparban tevékenykedik.
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Az alkalmazásban állók aránya a lakónépességen belül 35%, mely a régiós és megyei átlaggal közel
azonos, kedvezőbb azonban a járási átlaghoz (30%) képest.
A Vámospércsen dolgozók 67%-a helybeli, mely szerint a szomszédos településekről is jelentős
számban érkeznek a városba dolgozni. Ugyanakkor az ingázási különbözet azt mutatja, hogy a
településről nagyságrendileg 450 fő a városon kívül talált magának munkát. A megyei adatokat
áttekintve látható, hogy míg a települések többségének az ingázási különbözete negatív előjelű,
addig Debrecené pozitív.
Vámospércs foglalkoztatási adatai jóval kedvezőtlenebb képet mutatnak az országos és térségi
átlaghoz képest annak ellenére, hogy a gazdasági válság utáni években tapasztalt munkanélküliségi
rátát sikerült napjainkra mérsékelni.
A regisztrált munkanélküliek több, mint fele 180 napon túl, közel 40 százaléka pedig éven túl
nyilvántartott. A 3 hónapnál régebben regisztráltak száma és aránya azért okoz jelentős gondot,
mert a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek munkavállalási esélye/aránya
kimutathatóan csökken a rövidebb ideje munkakereső státuszban lévőkhöz képest.
A munkanélküliek között magas az alacsony iskolai végzettségűek és szakmunkások aránya,
továbbá döntő a fizikai foglalkozású nyilvántartottak száma.
Az önkormányzat elsőszámú foglalkoztatáspolitikai eszköze az un. közfoglalkoztatás. Ez egyes
szociális és foglalkoztatási törvények és kormányrendeletek 2008. évi módosításainak
eredményeként az elmúlt kilenc évben a közfoglalkoztatottak száma megtízszereződött (2006-ban
72 fő, míg 2014-ben 793 fő dolgozott közmunkán), ez azonban nem jelenthet tartós megoldást a
város foglalkoztatási problémáinak kezelésére.
Az Önkormányzatnak a helyi gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal kell együtt arra törekedni,
hogy minél több munkahely létrejöttével legyen biztosítva a városban élők számára a helyben való
elhelyezkedés. Ehhez kedvező gazdasági feltételek, korszerű infrastruktúra kialakítása és
versenyképes végzettségű munkaerő biztosítása szükséges.
A város népességmegtartó erejéhez hozzájárul az aktív kulturális, sport és művészeti élet, melyhez
mind az Önkormányzat, mind a civilek egyaránt hozzájárulnak.
A településen fellelhető épített örökség megóvása fontos feladat a hajdú hagyományok és értékek
mentén.
A város fejlődési lehetőségeit kedvezően érinti, hogy a településen nem kell nagyléptékű,
alulhasznosított ipari területek rekultivációját, környezeti ártalmatlanítását megoldani és
nincsenek szennyező nagy iparvállalatok, amelyek újabb környezeti problémákat generálnának,
továbbá részben már önkormányzati tulajdonú, részben a meglévő telephelyek mellett
területvásárlással további vállalkozások betelepülését szolgáló ipari területek kialakítására van
mód.
A kedvező adottságok mellett azonban vannak komoly gyengeségek is, amelyekre a fejlesztések
során tekintettel kell lenni: ez pedig a helyi gazdaság korlátozott növekedési kapacitása.
Vámospércsen nem alakult ki klasszikus nagyvállalati kör, meghatározóak a mikrovállalkozások,
amelyek foglalkoztatási kapacitása korlátozott, növekedési lehetőségei behatároltak. A város
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gazdaságában nincs jelen olyan nagyvállalat, amely húzó lenne a többi vállalkozás számára,
amelynek beszállítói kapacitást jelenthetnének a meglévő vagy új mikro- kisvállalkozások. Bár
néhány helyi vállalkozás napjainkra már a középvállalati kategóriába emelkedett, jóval jellemzőbb
a stagnálás, illetve a tevékenység leépülése, amelyre a 2008-as válságot követően sajnos szép
számú példa adódott. A torz mérethierarchia nem csupán a nagyvállalati hagyományok hiányának
tudható be, komoly szerepe van ebben annak is, hogy a település mindeddig csak korlátozottan
volt képes a tőke bevonására. Mindezek hátterében felfedezhető a gazdaság fejletlenségéből
adódó forráshiány miatt a település nem képes erőteljes gazdaságfejlesztési, városmarketing
tevékenységet folytatni, így csupán korlátozottan képes proaktív fejlesztési tevékenységre.
Vámospércsen a vállalkozások többsége mikro- és kisvállalkozás, alacsony alkalmazotti létszámmal,
többségük a kereskedelemben, vendéglátásban és szolgáltatásban tevékenykedik.
Mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban tevékenykedő vállalkozások száma közel megegyezik a
feldolgozóiparban tevékenykedőkével. Sajnálatos módon a magas hozzáadott értéket képviselő
iparágak jelenléte nem jellemző a település gazdaságára. Számottevő az építőipari vállalkozások
száma is, létüket azonban közvetlenül is befolyásolják a nemzetgazdasági tendenciák, így ez az egyik
legsérülékenyebb iparág.
A gazdaságfejlesztés erősségeinek kiaknázása, a gyengeségek meghaladása új lehetőségeket
teremt a város számára, ezek a lehetőségek alapvetően a település elhelyezkedése alapján
Vámospércs vonzó telephely lehet a feldolgozóipar, az erdőgazdálkodás területen működő
vállalkozások számára. Vámospércsen a kedvező természeti adottságok és a Hajdú múlt ellenére is
fejletlen a turizmus, így e téren az önkormányzat is komoly fejlesztési szerepet tölthet be a jövőben.
K+F és innovációs potenciál a településen jelenleg nem mutatkozik.
A lehetőségek mellett rá kell mutatni a veszélyekre is, hiszen az adottságok, erősségek kiaknázása
korántsem törvényszerűség, csupán lehetőség, amely az érintettek közös erőfeszítése révén
valósulhat meg.
Önkormányzati érdek a megindult folyamat támogatása, ösztönzése, hiszen a helyi gazdaság
fejlesztése alapvető jelentőségű az önkormányzat szolgáltatáskínálatának minőségi-mennyiségi
fejlesztéséhez.
A település foglalkoztatási helyzetében az elmúlt évek során döntő befolyással bírt az
Önkormányzat közfoglalkoztatási politikája, melynek révén a 2006-ban közfoglalkoztatásban
dolgozók száma 72 főről 2014-re 793-ra, azaz több, mint tízszeresére emelkedett.
Az Önkormányzat stabil és eredményes gazdálkodását tükrözi, hogy 2010 óta a közel azonos
mértékű állami hozzájárulások és normatív támogatások mellett évről-évre nőtt az egyéb bevételek
összege és aránya (saját folyó bevételek, helyi adóbevételek, felhalmozás és tőke jellegű bevétel),
míg kiadási oldalon folyamatos csökkenés tapasztalható.
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Környezeti folyamatok
Vámospércs természeti erőforrásokban szűkölködő település. Ásványkincsekben szegény, és a
felszíni adottságok is – összehasonlítva a jobb talajú térségekkel – döntően kedvezőtlenek. Az
erdősültség értéke – alföldi viszonylatban – ma is magas, de az erdők döntő része ma már akácerdő.
Vámospércs határában is feltétlenül fontos lenne az erdőtelepítés. Újraerdősítéssel nemcsak a szél
munkáját lehetne jelentős mértékben csökkenteni, de az erdősültség növekedésével
párhuzamosan csökkenne a talaj kiszáradásának a mértéke is, ami a terméshozamok emelkedését
eredményezhetné.
A település közigazgatási területén fellelhető környezetvédelmi konfliktusokat a használaton kívüli
homokbányák jelentik. Egyéb jelentős környezetkárosító tevékenység a településen nem folyik.
Vámospércs nem tartozik árvízveszélyes területnek, a belvízzel és csapadékvíz elvezést azonban
még több pontos is beavatkozást igényel. Zaj és levegő szennyezést elsősorban a városon áthaladó
48-as főút forgalma okozza, melynek megszüntetését a települést elkerülő út megépítése
biztosíthatná.
A városban nagy állattartó telepek megszűntek a tanyákon kisebb állattartás folyik, az újonnan
megépített állattartó telepek már az új szabályok, előírások alapján épültek (építési engedély
köteles tároló helyek, zárt, szigetelt trágyatárolók). A korábbi környezetvédelmi beavatkozásokat
igénylő telephelyek megszűntek, a környezetterhelés mérséklődött.
Vámospércs zöldfelület ellátottsága nem megfelelő. A városi közösségi terek és parkok csekély
mértékben állnak a lakosság rendelkezésére, a meglévőek használati értéke alacsony.
A város egyetlen említésre méltó közparkja a Református templom körül található, melynek
megközelíthetősége korlátozott. A városközpontban a lehetséges területeken indokolt további
zöldfelületek kialakítása és összekapcsolása a templom kerttel.
Vámospércsen az utcafásítás inkább szakaszokban jellemző eltérő fafajtákkal. Sok utcában a szűk
keresztszelvény nem is tenné lehetővé fasor telepítését. Kevés a hosszú életű, az évek során
emblematikussá váló díszfa, a növényhasználat szegényes, nem tükrözi a dél-nyírégi táj karakterét.
A település belterületén rendelkezésre áll több, szórványosan elhelyezkedő, kisebb és nagyobb
kiterjedésű terület ahhoz, hogy a város több központjában és a lakókövezetekben egyaránt
biztosított legyen a kiegyensúlyozott, egészséges életmódot ösztönző, közösségi életet fejlesztő
közpark, zöld övezet, játszótér. A városfejlesztésnek ez kell, hogy legyen az egyik fő iránya.
A település viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával
rendelkezik, azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a
fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és
korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni
a csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányát növelni
szükséges, meg kell valósítani a település egészében a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát
hulladékgazdálkodást, meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges. Ezzel együtt a
városi funkció erősítése, rendezettebb kialakítással, és a közlekedés fejlesztésével elsődleges a
környezeti elemek védelme mellett.
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Településszerkezeti folyamatok
Az elmúlt évtizedek városrendezési intézkedéseinek köszönhetően a város képe folyamatosan
fejlődik, azonban mégis hiányzik az az egységes és harmonikus városközponti kép, amely méltó lenne
a város múltjához és jelenlegi térségi szerepköréhez. A város szerkezetén belül több olyan
egybefüggő, beépítésre alkalmas terület található, amely lehetőséget kínál mind egy koncentrált
városközpont, a központ közeléhez új építési telkek kialakítására.
Az önkormányzati tulajdonban lévő úgynevezett Marinka városrészen található egybefüggő,
beépítetlen zöldmezős terület elhelyezkedését tekintve is kiváló teret biztosíthat a jövőben egy
modern mégis természethez, környezethez illeszkedő városközpont kialakítására. Ennek
megfelelően már ezen a területen épült meg 2013-ban az új Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Központ. Erre a városrészre javasolt áthelyezni továbbá a Polgármesteri Hivatalt, a
Családsegítő Szolgálatot és további kulturális, szabadidős létesítményeket.
A város területén kevés a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas zöld felület, a meglévőek bár
gondozottak, méretük és elhelyezkedésük nem megfelelő, így ezek arányát növelni szükséges a
korábban kitűzött, élhetőbb város kialakítására irányuló célokkal összhangban.
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
3.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE
Vámospércs demográfiai szempontból erodáló térségnek tekinthető, amelynek oka között szerepel
a tartós munkahelyteremtés hiánya, valamint a magas munkanélküliségi ráta. A természetes fogyás
mellett az elvándorlás száma – néhány év kivételével- növekedést mutat. A korfa évről évre
elöregedő lakosságot tükröz. Az aktív korúak körében mellett magas a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek aránya, alacsony a piacképes szakmával, végzettséggel rendelkezők aránya.
Vámospércsen a munkanélküliség magas aránya miatt jelentős szerepet kap a településen a
közmunka program, ez azonban a jövedelmi és életszínvonalbeli viszonyokat nem növeli. A
munkanélküliség csökkentése a településen vagy a környéken a munkahelyek számának
növelésével, a meglévő KKV-k megerősítésével, innovációs potenciáljuk fejlesztésével, új
vállalkozások indításának és letelepedésének ösztönzésével érhető el. Kitörési pont lehet a
mezőgazdasági termelésre épülő élelmiszeripar megtelepedése a városban, amellyel a
mezőgazdaság egy nagyobb hozzáadott értéket állítana elő, valamint az ipari, elsősorban asztalos
és faipari vállalkozások további fejlődése, fejlesztése. A gazdasági bázis fejlesztésével, annak
működési körülményeinek biztosításával megteremthetők azok a körülmények, amelyek az
ösztönözhetik a gazdasási szereplőket az előrelépésre.
Az önkormányzat anyagi nehézségei miatt nem tud jelentősebb adókedvezményeket biztosítani a
betelepülni szándékozóknak. Önkormányzati tudatos vagyongazdálkodás kialakításával a települési
bevételek növelhetők, a saját bevételek ezért kiemelt szerepet játszanak a gazdálkodásban,
valamint az új vállalkozások betelepítését célzó telephelyek kialakítása további gazdaságélénkítő
tevékenységként kínálkozik.
A településen belül jelentős eltérések adódnak a városrészeken belül, eltérő foglalkoztatottsági,
iskolázottsági, jövedelmi, lakhatási viszonyok alakultak ki. Félő, amennyiben a felzárkóztatási
programok nem valósulnak meg, és a várt felújítások elmaradnak, a városrészek leszakadása
erősödhet, bővülhet a szegregált területek nagysága. Az élhető befogadó, nyitott városkép
kialakítása miatt fontos a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának és
társadalmi mobilitásának elősegítése, az egyéni esélyek egyenlőségének biztosítása a speciális
célcsoportok igényeit, lehetőségeit és motiváltságát szem előtt tartó közösségi programokkal.
A város településhálózati szerepének erősítése, a népességmegtartó erejének növelése mentén
szükséges egy új és korszerű infrastruktúrával rendelkező városközpont kialakítása. Szükséges a
város zöldfelületek arányának növelése, a szabadtéri közösségi terek kialakítása.
Az infrastrukturális fejlesztések hiányosságainak pótlása feltétlenül indokolt, a megkezdet
beruházások (szennyvíz, csapadékvíz, úthálózat) folytatása elengedhetetlen.
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3.1.2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS
BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Vámospércs város fejlődését befolyásoló külső és belső tényezők összegzésére egy SWOT
analízis keretében kerül sor, amely bemutatja a város belső adottságait (erősségek és
gyengeségek) és a legfontosabb fejlesztést befolyásoló külső tényezőket (lehetőségek,
veszélyek).
ERŐSSÉGEK
Funkciógazdag kisváros,
szerepkörrel.

GYENGESÉGEK
Nagymértékű áthaladó forgalom a
városközponton.

mikrotérségi

Jó közlekedési kapcsolatok (közút, vasút).

Nincs a városnak klasszikus értelemben vett
főtere.

Megyeszékhely és a román határ közelsége.
Elöregedő épületállomány.
Térségi
központként
gazdasági,
kereskedelmi és intézményi vonzerő.

Kevés parkolási lehetőség.

Vámospércsen
jelentős
településfejlesztési beruházások valósultak meg a
2007-2013 programozási időszakban. A
város forrás abszorciós képessége erős.

Zöldfelületek, közösségi és játszóterek hiánya.
Egységes és városi arculat hiánya.
Tömegközlekedés
feltételrendszereinek
elavultsága,
hiánya
(buszöblök,
buszpályaudvar).

Jelentős fejlesztések valósultak meg a
korszerű, térségi szerepkört betöltő
egészségügyi ellátások érdekében.

Kerékpárutak hiánya több városrészen.
Közösségi
terek,
pihenő
parkok
kialakítására
alkalmas
egybefüggő
zöldfelületek (régi temetők) a város
lakóövezeteiben.

Korszerű infrastruktúrával ellátott, gazdasági
tevékenység folytatására, új vállalkozások
betelepülésére alkalmas ipari területek
hiánya.

Várostestbe ékelődő nagy kiterjedésű
önkormányzati tulajdonú terület kedvező
elhelyezkedéssel.

Jelentős
hiánya.

turisztikai

A
megvalósult
közfoglalkoztatási
programok megteremtették az alapját a
szociális gazdaságfejlesztésnek.

Szálláshelyek hiánya.

A térség jelentős kulturális (Hajdú múlt) és
természeti értékekkel bír.

Elöregedő városrészek.

attrakciók,

Szegregációs folyamatok erősödése.

Csökkenő népesség.
Stabil önkormányzati gazdálkodás.
Jelentős kulturális, sport, művészeti, ifjúsági
és társadalmai aktivitás jellemző a telelésre,
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sokrétű programkínálat és rendezvény
kínálat.
A város Magyarország legnagyobb
kiterjedésű összefüggő erdőfelületének a
közepén helyezkedik.
Kedvezőek az adottságok a megújuló
energiák hasznosítására: geotermikus hő és
termálvíz, biomassza, napenergia.
Üzemi zajforrás nincs, a közlekedési zaj
messze
elmarad
a
közlekedési
zajhatárértéktől.

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

Város szabad vállalkozási zóna része.

Debreceni piactól többé-kevésbé független
tevékenységek,
beruházások
megtelepedésének
elmaradása,
függő,
kiszolgáltatott pozíció erősödése.

A belföldi turizmus egyre jobban
megélénkül az autentikus és kevésbé ismert
térségek iránt.

A térségben több jelentősebb centrummal
kell számolni, amelyek megosztják a
járásközpont szerepkörét.

Amennyiben az országos népességpolitika
eredményes, úgy, helyi szinten is sikerülhet
a népesség-csökkenést megállítani, és
pozitív irányba fordítani.

Erős verseny a korlátozott támogatási
forrásokért a régióban.

Az
országos
roma
felzárkóztatási
programok segíthetnek a helyi szegregációs
tendenciák megállításában.

Magántőke által megvalósult fejlesztések
üzemeltetésének kockázata, melyre nem tud
ráhatással lenni az Önkormányzat ugyanakkor
fejlődési potenciált hordoznának a település
számára (pl. golfpálya, ipari üzem a vasút
mentén).

Az országos lakástámogatási programokkal
a fiatalok elvándorlásának fékezése is
hatékonyabb lehet.
Amennyiben
az
országos
oktatási
programokban a gazdaság igényeit szem
előtt tartó képzések felerősödnek, a
képzettségi viszonyok kihasználása a
gazdaság fejlesztésében helyben is
éreztetheti jótékony hatását.

A társadalmi erózió jelei a város
vonzáskörzetében egyre erőteljesebbek.
Az országos népesség és családpolitika
esetleges sikertelensége esetén nem sikerül
megállítani
a
népesség
fogyását
Vámospércsen.
Az országos roma felzárkóztatási program
amennyiben nem lesz sikeres, a szegregáció
tovább fog növekedni.

Amennyiben a hazai turizmus forgalma,
illetve a Magyarország iránti idegenforgalmi
érdeklődés tovább erősödik, és sikerül a
környékkel együttműködve a turisztikai
kínálatot kibővíteni, a városban a jelenlegi
alacsony érdeklődési szint meghaladható
lesz.

Az
országos
lakáspolitikai
támogatás
amennyiben nem lesz hatékony, úgy a fiatalok
nehezebben lesznek megtarthatók a városban.
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Amennyiben az országban a gazdasági
fellendülés tartós lesz, a tartalék gazdasági
terültek felhasználására is sor kerülhet.

Ha politikai közeledés nem, esetleg távolodás
következik be, úgy Vámospércs romániai
kapcsolatai is elsorvadhatnak.

Amennyiben a nemzetközi kapcsolatokban
a politikai közeledés a román kormánnyal
erősödik, a romániai vonzáskörzet
kibővülhet és az intézményi ellátásban,
szolgáltatásokban, kereskedelemben ez
kihasználható lesz.

Amennyiben nem sikerül a városrészeket és
lakóépületeket
fejlesztési
támogatások
hiányában megújítani.
Amennyiben nem sikerül az elhanyagolt városi
terülteket felszámolni, illetve megújítani a
fejlesztési támogatások hiányában, akkor ez a
város külső megítélését rontani fogja.

Amennyiben
fejlesztési
támogatások
elnyerhetők kerékpárutak hálózatának
kiépítésére, gépjárműparkolók építésére,
az a környezeti állapotok javulását, a
településben élők élet-minőségét javítani
fogja.

Amennyiben
fejlesztési
támogatások
hiányában nem sikerül a kerékpárutak
hálózatának kiépítése, és ezzel a közlekedésből
származó környezet-terhelést csökkenteni.

Amennyiben
fejlesztési
támogatások
elnyerhetők a megújuló energia használatát
célzó beruházásokra (biomassza üzem
létesítése, geotermikus hő, termálvíz,
napenergia), a város energiaellátottsága
javulni fog.
Amennyiben megújuló energia használatát
célzó beruházások valósulnak meg, csökken
a környezeti terhelés.
Amennyiben
fejlesztési
támogatások
elnyerhetőek
a
közintézmények
fejlesztésére, úgy egy új, környezetbe
illeszkedő,
modern
városközpont
kialakítására kerülhet sor a Marinka
városrészen.
Amennyiben
fejlesztési
lehetőségek
elnyerhetőek lesznek, a város közlekedési
infrastruktúrája lényegesen megújulhat,
bővülhet (utak, parkolók, buszöblök
építése, felújítása).
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3.1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS KAPCSOLATA

A város jelenleg rendelkezik érvényes településfejlesztési koncepcióval továbbá településfejlesztési
eszközökkel (településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal és a hozzá tartozó szabályozási
tervvel). Ezen településfejlesztési - rendezési dokumentumoknak egymással összefüggésben kell
állniuk. A koncepció a településszerkezeti tervvel tartalmi összhangban kell legyen, míg a stratégia
a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembe vételével kell készüljön. Végül a
helyi építési szabályzat is összhangban kell legyen a településszerkezeti tervvel. Ezen
követelményeknek a meglévő településfejlesztés - rendezési eszközök tartalmukban megfelelnek.
Jelen megalapozó vizsgálat alapján készülő településfejlesztési stratégia (ITS) felváltja a korábbi IVSt, mely a 2014-2020-as EU programozási és költségvetési időszakra középtávú településfejlesztési
irányokat jelöl ki. A többi fejlesztési - rendezési eszköz azonban (még) változatlan marad. Ez
nyilvánvalóan felveti a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök egyes
elemeinek módosítási szükségességét.
Az ITS-ben felvázolandó fejlesztési irányok már nem állhatnak teljes mértékben összhangban a
településfejlesztési koncepcióval, illetve a településszerkezeti terv szerinti elhatározásokat is
pontosíthatja. A jogszabályi környezet is változott (változhat még), a tervezett fejlesztések
megvalósíthatósági tanulmányai is pontosíthatnak egyes szabályozási elemeken. Ez a fejlesztés és
rendezés közötti iterációs elv, módszer eredményeként a településszerkezeti terv (majd HÉSZ)
módosításához vezethet. Ezek elsősorban új beépítésre szánt (ipari) területek kijelölését és egyes
hátrányos helyzetű településrészeken a szociális városrehabilitációval összefüggő szabályozási
feladatokat jelentik majd.
A jogszabályi környezet változása további településrendezési döntésekhez kell, vezessen. A jelenleg
érvényes szabályozás szerint a településrendezési eszközök már csak 2015. december 31.-éig
módosíthatók abban az anyagi jogi környezetben, melyben eredetileg is készültek. Ezt követően
2018. december 31.-éig még alkalmazhatók ugyan, de már nem módosíthatók a már jelzett eredeti
anyagi-jogi környezetben. 2019-től pedig a jogszabály erejénél fogva lejárnak, így nem alapozhatják
meg ezt követően az építés helyi rendjét, illetve az erre épülő építésügyi hatósági eljárásokat.
Ezért az új, 2013-tól érvényes anyagi-jogi szabályozásnak megfelelő településrendezési eszközök
készítése vélhetően nem lesz mellőzhető.
Ezt erősíti jelen tervezési folyamat. Ezzel ugyanis a megalapozó vizsgálat teljes körűen elkészül, és
felhasználható lesz a településrendezési eszközök készítésénél. Az EU fejlesztési források elérése
érdekében az önkormányzatnak tehát indokolt lesz gondoskodni az új településfejlesztési
koncepció és a településrendezési eszközök elkészíttetéséről, jóváhagyásáról.
Vámospércs esetében a történelmi településmag területe képezi a településközpont vegyes
területet. Itt települt meg az alap és részleges középfokú ellátást biztosító intézményhálózat,
továbbá a többlakásos lakóépületek zöme. Az intézmény fejlesztésnek funkcionális összetételében
igazodnia kell a kialakult hagyományokhoz, amire az igazgatási, egyházi, oktatási, művelődési,
egészségügyi és kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó kis egységek a jellemzők. A
településközpontban jelenleg üres, még beépítetlen területen a Zsíroskert területén kisvárosi,
zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítési móddal olyan átmeneti zónát szükséges kialakítani,
ami a falusias beépítési módú területek, valamint az ősi településközpont területe között átmenetet
biztosít, s egyben támogatja a város hiányzó kisvárosi karakterét, és lehetővé teszi a település
szerepköréhez méltó kisvárosi központ kiépítését.
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3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP

Vámospércs város azonosított problémáinak és értékeinek (területi lehetőségeinek és korlátainak)
térképi formában való összefoglalását az ún. problématérkép, illetve értéktérkép mutatja be.

3.2.1. PROBLÉMATÉRKÉP

A problématérkép célja a város kritikus területeinek, a városfejlesztés neuralgikus pontjainak térkép
ábrázolása. A problématérkép területileg próbálja koncentrálni és ábrázolni a SWOT elemzés
alapján város gyengeségeit és veszélyeit, legalábbis azoknak az ábrázolható elemeit.
A problématérképen megjelenő elemek a következők:





szegregátumok,
szegregációval veszélyeztetett terület,
városközpontban található ingatlanok, intézmények leromlott állapota, alacsony
energiahatékonysága, parkolók és zöld felületek hiánya,
nem megfelelő úthálózat (szilárd burkolat építése, meglévő burkolat felújítása szükséges).

További problémák, amelyek a térképen nem ábrázolhatóak:











A településen a szakképzett munkaerőből kevés van, a felsőfokú végzettségűek aránya
alacsony, a képzett fiatalok körében pedig magas az elvándorlás. Magas az iskolázatlan,
alulképzett, tartósan munkanélküli emberek száma.
A munkanélküliek zömének alacsony szintű a foglalkoztathatósága és gyenge az
alkalmazkodóképessége.
A vállalkozások többsége tőkeszegény, alacsony alkalmazotti létszámú mikro és
kisvállalkozás.
A városban található zöldfelületek hasznosítása nem megfelelő (pl. használaton kívüli
temetők). Kevés a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas szabadtér, park és játszótér.
A városban fellelhető épített örökségek állapota leromlott, hasznosításuk nem megfelelő.
A település turisztikai vonzereje alacsony, nincs elérhető szálláshely, a településen
található golfpálya bár nagy turisztikai potenciállal rendelkezik, üzemeltetése gazdasági
okokból jelenleg szünetel.
Tömegközlekedés feltételei kedvezőtlenek, hiányzik a városközpontból egy modern,
információs ponttal és szociális kiszolgáló helyiségekkel rendelkező buszpályaudvar.
A használatban lévő temető infrastrukturális ellátottsága nem megfelelő.
A vállalkozások betelepülését szolgáló korszerű infrastruktúrával ellátott területek hiánya.
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3.2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP

Az értéktérkép célja a város kedvező adottságainak, versenyelőnyeinek térképi ábrázolása, a
városfejlesztés sikerességi faktorainak vizuális megjelenítése. Az értéktérkép területileg próbálja
koncentrálni és ábrázolni a SWOT elemzés alapján a város erősségeit és lehetőségeit, legalábbis
azoknak az ábrázolható elemeit.
Az értéktérképen megjelenő elemek a következők:








Debrecen és a határátkelő közelsége,
Közösségi terek, pihenő és emlék parkok, játszóterek kialakítására alkalmas, nagy
kiterjedésű területek a város lakóövezetében,
Épített örökség, kulturális intézmények, egyházi ingatlanok, emlékhelyek koncentrált
együttese
Város lakóövezetében egybefüggő, beépítésre alkalmas zöldmező terület
Meglévő ipari területek, új ipari területek kialakítására alkalmas ingatlanok
Környezetbe illeszkedő, korszerű és egységes új városközpont kialakítására alkalmas
egybefüggő önkormányzati tulajdonú terület.
Meglévő golf pálya (a térkép terjedelme miatt nincs megjelenítve).

További értékek, amelyek a térképen nem ábrázolhatóak:







Környezeti ártalmaktól mentes, nagy kiterjedésű erdőség övezi.
Megújuló energiák jelenléte: geotermikus víz, biomassza, napenergia.
Meglévő kerékpár utak, melyek továbbfejlesztése hozzájárul az élhető város kialakításához.
Továbbvihető, megőrzendő hajdú értékek és hajdú múlt.
A település aktív kulturális, sport és művészeti élete.
Új Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ.
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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 egyes települési részek kialakulását, és elkülöníthető egységként való kezelésüket a történelmi
múlt, az egyes területek funkciója, a kiépült úthálózat együttesen eredményezték. A város területén
a van több kisebb a hagyományok alapján önállóan elnevezett városrész (pl. Zsíros-kert, Bátori-kert,
Róna-telep, Pityin-telep, Marinka), azonban ezek nem rendelkeznek önállóan olyan volumennel és
egyedi sajátossággal, amely indokolttá tenné azok önálló városrészi szintű beazonosítását és
elemzését. A városrészek lehatárolása az előző IVS készítésénél megtörtént, melyek
figyelembevételére sor került a jelenlegi lehatárolások készítésekor.
A tervezéskor lehatárolt városrészek a következők:
1.
2.
3.
4.

Városközpont
Lakógyűrű
Keleti iparterület
Északi iparterület

A lakóövözeten belül a KSH kimutatása alapján három szegregátum és egy szegregációval
veszélyeztetett terület lett beazonosítva.
5. Szegregátum 1.
6. Szegregátum 2.
7. Szegregátum 3.
A szegregátumokkal és a szegregációval veszélyeztetett területek elemzését a 3.3.2. fejezet
tartalmazza.
A VÁROSRÉSZEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA A KÖVETKEZŐ
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A városrészekre 2011 évi KSH adatok állnak rendelkezésre, melyeket az alábbi táblázata
tartalmazza.
A városi átlaghoz képest legjobb adatot mutatónként vastag dőlt szedés és zöld aláfestés, a
legrosszabbat szürke alászínezés és aláhúzás emeli ki. Az értékelés – alacsony lakosság száma miatt
a külterületre nem terjed ki.

Vámospércs
összesen

Mutató megnevezése

Városközpont

Lakógyűrű
(Külterületekkel
együtt)

Lakónépesség száma

5347

838

4509

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,0

14,6

18,6

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

64,1

62,9

64,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

17,9

22,6

17,1

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

25,4

13,7

27,6

7,0

14,4

5,5

Lakásállomány (db)

2100

369

1731

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

20,2

11,7

22,1

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

46,2

39,1

47,5

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

17,0

8,0

18,6

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,0

56,6

48,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

42,8

39,3

43,4

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére
állítható elő, szegregátumokra nem

5416

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

48,2

35,2

51,0

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

55,9

53,8

56,3

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

20,5

14,7

21,7

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

10,9

6,2

11,8

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

17,1

7,5

19,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

12,9

8,1

13,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
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1. Városközpont városrész
A Városközpont városrészben élő lakosok Vámospércs lakosságának 15,7%-át teszi ki, mintegy 838
fő.
Az itt élők körében 2011-ben a legmagasabb a 60 év felettiek aránya volt, ugyanakkor a 0-14 éves
korosztály hányada a legalacsonyabb, ezért ez a városrész tekinthető a legidősebbnek.
Az adatok alapján megállapítható, hogy a lakók végzettsége itt a legmagasabb, felsőfokú
végzettséggel a lakók 14,4 %-a rendelkezik.
A területen található 369 lakásnak alig több, mint 11 százaléka csak alacsony komfort fokozatú, a
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 7,5%, mely jóval elmarad a városi átlaghoz
képest. Hasonlóan az egyszobás lakások aránya is itt a legalacsonyabb.
Az egy lakóegységben lakók átlagos száma 2,27 fő, mely a városi átlag alatti.
Bár a munkanélküliségi ráta magas ebben a városrészben, mégis egyedülállóként a városi átlag
alatti. Az aktív korúak több, mint 56%-a áll alkalmazásban, és mindössze 35 százaléka dolgozik
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban.
Látható, hogy a városközpont a legtöbb mutató esetében kedvezőbb képet mutat a város egyes
részeihez és a város átlaghoz képest.
A Városközpontban található a legtöbb közintézmény, így például: Polgármesteri Hivatal,
Művelődési Ház és Könyvtár, Okmányiroda, Járóbeteg Szakellátó, Posta Hivatal, Rendőrség,
Általános iskola, Óvoda. Itt koncentrálódik a kereskedelmi és szolgáltató üzletek, vállalkozások
többsége (benzinkút, élelmiszer boltok, műszaki bolt, stb.), itt találhatóak az egyházi létesítmények,
pénzintézet.
A városrész közműellátottsága teljes mértékben biztosított, a településen áthaladó főbb
közlekedési utak kereszteződésében, térben is a város közepén helyezkedik el.
2. Lakógyűrű városrész
A Lakógyűrű városrészben élők lélekszáma Vámospércs lakosságának 84,3%-át teszi ki, mintegy
4509 fő.
Tekintettel, hogy a lakógyűrű városrész a település döntő hányadát teszi ki, így a mutatók többsége
a városi átlaghoz közelít és a legtöbb esetben kedvezőtlenebb a Városközponthoz képest. Az
értékeket jelentősen befolyásolják a lakógyűrűben beazonosított szegregátumok mutatói.
Az itt élők körében 2011-ben a város egészéhez viszonyítva kedvezőbb a korcsoportonkénti
megoszlás, hiszen a 60 év felettiek aránya a városi átlagnál alacsonyabb, míg a a 0-14 éves
korosztály hányada a magasabb.
A lakók végzettsége elmarad a Városközponthoz és a városi átlaghoz képest, átlagos képet tükröz,
a legmagasabb, felsőfokú végzettséggel a lakók csak 5,5 %-a rendelkezik.
A területen található 1731 lakásnak 22 százaléka csak alacsony komfort fokozatú, a komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya pedig 19%. Hasonlóan az egyszobás lakások aránya is itt a
meghaladja a városi átlagot, közel 14 %.
Az egy lakóegységben lakók átlagos száma 2,6 fő, mely a városi átlag feletti.
A munkanélküliségi ráta magas ebben a városrészben, az aktív korúak csak 48,8%-a áll
alkalmazásban, és több, mint 50 százaléka dolgozik alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban.
A Lakógyűrűben elszórtan találhatóak meg vállalkozások, kisebb kereskedelmi üzletek, szolgáltatók,
illetve itt helyezkedik el a vasút állomás.
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A városrész közműellátottsága nem teljeskörű. Több utcában nincs még szilárd burkolatú út, nincs
mindenhol kiépítve a szennyvíz hálózat. A településen már kiépített kerékpárút döntő hányada
ezen városrészen található.
3. Iparterületek városrészek bemutatása
A város részben bel- és részben külterületén elhelyezkedő ipari területeken elenyésző a
lakosságszám, ebből eredően társadalmi elemzése irreleváns.
Vámospércsen alapvetően két iparterület beazonosítására került sor, melyek a következők:



Keleti iparterület.
Északi iparterület.
Iparterületek térképi ábrázolása
Keleti iparterület
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Északi iparterület
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Iparterület jellegű városrészek ismertetése
Keleti iparterület. városrész
A városon áthaladó 48-as főút mentén, részben bel- és részben külterületi ingatlanokon működnek
a településen működő feldolgozó, ipari és mezőgazdasági vállalkozásainak többsége.
A területek infrastrukturális ellátottsága: szilárdburkolatú feltáró utak részben kiépítettek, víz,
elektromos áram- és gázszolgáltatás elérhető. A városi szennyvízhálózatba az ingatlanok nincsenek
bekapcsolva, de a rácsatlakozás lehetősége már biztosított.
A meglévő telephelyek mellett további külterületi (jellemzően szántóföldi) ingatlanok
megvásárlásával bővíthető a vállalkozások betelepülését szolgáló, korszerű infrastruktúrával
ellátott telephelyek biztosítása. Az Önkormányzat gazdaságélénkítő elképzelései között szerepel
pályázati források bevonásával erre irányuló beruházás megvalósítása.
A területi bővítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a zóna nyugati szélén természeti terület,
délkeleti peremén pedig a nemzeti ökológiai hálózatot érint.
A területen működő vállalkozások a következők:







Primaenten Kft.
Helyi vízmű.
Demko Feder Kft.
Kőszegi Kálmán egyéni vállalakozó
Vámosbeton Kft.
valamint több állattartó telep, MÉH telep.

Északi iparterület városrész
Az Északi iparterület akcióterület a település belterületén, de a lakóövezeteket követően, jelenleg
beépítetlen területeken helyezkedik el. A területek tulajdonosa az Önkormányzat. Az
Önkormányzat eredetileg építési telkek kialakítását tervezte az ingatlanokon, mivel azonban
számottevő érdeklődés a lakosság részéről nem mutatkozott, ezért a gazdaság élénkítését szolgáló
ipari területek kialakítása mellett döntött.
A terület belső infrastruktúra hálózattal nem rendelkezik.
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3.3.2. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS
AKCIÓTERÜLETEK)
Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása
A 314/2012-es Kormányrendelet rendelkezik a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
területek lehatárolásáról, elemzéséről. A Rendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs
mutató alapján történt ezen területek beazonosítása, melyet a KSH végzett 2011-es népszámlálási
adatok alapján végzett el. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek
tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 év) belül eléri,
illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
A lehatárolás két áttekintő kartogramot tartalmaz, amely jelzi, hogy a településen belül mely
területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának.
Az első, „A” jelű áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel.
Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az
ilyen területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat:
a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–34%
= világoszöld, 35–100% = sötétzöld)

A másik, „B” jelű áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett
együttesen mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket.
(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29%
= szürke, 30–100% = lila)

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen
található szegregátumokat térképen térképi megjelenítése nem lehetséges.
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.:
kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
A térképeken bejelölésre (bekarikázásra) kerültek azokat a területek, amelyeken a
magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt. Ezen területekről szegregátumonként
kartogram készült.
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek térképi ábrázolása
Szegregátumok „A”
Szegregációs mutató 35% feletti
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Szegregátumok „B”
Szegregációs mutató 30% feletti
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése

Mutató megnevezése

Vámospércs
összesen

1.
szegregátum
(Róna telep Hajnal utca)

2.
szegregátum 3. szegregátum
(Acsádi u. (Temető u. belterületi
Tulipán u. határ - Róna
belterületi
telep - Deák F.
határ)
u.)

Lakónépesség száma

5347

79

344

303

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

18,0

51,9

28,2

27,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

64,1

48,1

63,7

61,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

17,9

0,0

8,1

11,2

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

25,4

68,4

59,4

53,5

7,0

0,0

0,5

1,2

Lakásállomány (db)

2100

14

92

92

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

20,2

64,3

33,7

30,4

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

46,2

81,6

73,5

61,5

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

17,0

57,9

48,4

42,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

50,0

18,4

25,0

35,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

42,8

53,3

61,3

50,0

Állandó népesség száma (a mu-tató a
település egészére állítható elő,
szegregátumokra nem)

5416

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

48,2

100,0

70,7

56,9

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

55,9

84,8

66,3

60,7

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)

20,5

41,7

50,0

39,5

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya)

10,9

25,0

32,8

21,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
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A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

17,1

61,5

32,2

29,5

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül

12,9

0,0

6,9

14,8

Szegregátum 1.
A Szegregátum 1.-ben élő lakosok Vámospércs lakosságának 1,48%-át teszi ki, mintegy 79 fő.
Az itt élők 2011-ben valamennyien 60 év alattiak voltak, közülük is a 0-14 éves korosztály hányada
volt a döntő, ezért ez a városrész tekinthető a legfiatalabbnak, sok a kisgyermekes család.
Részben az életkori sajátosságok miatt is, de megállapítható, hogy a lakók végzettsége itt a
legalacsonyabb, felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik senki.
A területen található 14 lakás több, mint fele alacsony komfort fokozatú, de többszobás, jellemzően
20 éven belül épültek.
Az lakosok körében magas a munkanélküliség, jelentős többségük nem rendelkezik rendszeres
jövedelemmel, gazdaságilag nem aktívak.
Igen magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az egy lakóegységben lakók átlagos száma
5,6 fő, mely a városi átlag több, mint kétszerese.
Szegregátum 2.
A Szegregátum 1.-ben élő lakosok Vámospércs lakosságának 6,43%-át teszi ki, mintegy 344 fő. Ez
mind területileg, mind a lakosságszámot tekintve a legnagyobb szegregátum.
Az itt élők alig több, mint 8 százaléka 60 év feletti 2011-ben (ez 10%-al alacsonyabb a városi
átlagnál), ugyanakkor a 14 év alattiak aránya meghaladja a 28 %-ot, ami pedig 10%-al magasabb a
városi átlagnál, jellemzően az aktív korúak hányada a meghatározó.
A lakók végzettsége kedvezőbb képet mutat a Szegregátum 1-hez képest, de még így is jóval
elmarad a városi átlaghoz képest: 60% körüli az aktív korúak között az legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya, alig két fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
A területen található 92 lakás harmada alacsony komfort fokozatú, másik harmada komfort nélküli,
félkomfortos, közel 7%-a egyszobás.
Ebben a szegregátumban nagyon magas a munkanélküliségi ráta, két és félszerese a városi
átlagnak, a lakók több, mint 70%-a pedig nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, döntően
gazdaságilag nem aktívak.
Igen magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az egy lakóegységben lakók átlagos száma
3,7 fő.
Szegregátum 3.
A Szegregátum 3.-ban élő lakosok Vámospércs lakosságának 1,8%-át teszi ki, mintegy 96 fő.
Életkor tekintetében hasonlít a Szegregátum 2. mutatóihoz, azaz az aktív korúak jelenléte a
jellemző, de magas a 14-év alattiak aránya is.
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A lakók végzettsége itt tükrözi a legkedvezőtlenebb adatokat, mivel az aktív korúak több, mint 75%a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik
senki.
A területen található 25 lakás fele alacsony komfort fokozatú, másik fele komfort nélküli,
félkomfortos, és nagyon magas hányada, azaz egyharmada mindössze egyszobás.
Az lakosok körében ebben a szegregátumban a legmagasabb a munkanélküliek aránya,
háromszorosa a városi átlagnak, a lakók több, mint 74%-a pedig nem rendelkezik rendszeres
jövedelemmel, döntően gazdaságilag nem aktívak.
Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az egy lakóegységben lakók átlagos száma 3,84
fő.
Szegregátum 3. a szegregációval veszélyeztett területtel együtt
Mivel a Szegregátum 3. és a városban kimutatott egyetlen szegregációval veszélyeztetett terület
egybefüggő városrészen terül el, ezért fontos megvizsgálni a két terület jellemzőit az esetlegesen
negatív irányba haladó tendenciák miatt.
A Szegregátum 3.-ban és a szegregációval veszélyeztetett területen élő lakosok Vámospércs
lakosságának 5,67%-át teszi ki, mintegy 303 fő.
Életkor tekintetében nagyon hasonlít a Szegregátum 2. mutatóihoz, azaz az aktív korúak jelenléte
a jellemző, de magas a 14-év alattiak aránya is.
A lakók végzettsége itt is kedvezőtlen, mivel az aktív korúak több, mint 53%-a rendelkezik legfeljebb
általános iskolai végzettséggel, felsőfokú végzettséggel alig négy fő rendelkezik.
A területen található 92 lakás harmada alacsony komfort fokozatú, másik harmada komfort nélküli,
félkomfortos, közel 15%-a mindössze egyszobás.
A munkanélküliségi ráta a városi átlag kétszerese, azaz közel 40%, az itt élők 61%-a nem rendelkezik
rendszeres jövedelemmel, döntően gazdaságilag nem aktívak.
Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az egy lakóegységben lakók átlagos száma 3,29
fő.

3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,
TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK

Vámospércsen jelenleg egyéb szempontból beavatkozást igénylő terület nem került
beazonosításra.
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