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BEVEZETÉS 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakban fontos szerepe van a megfelelő módon 

előkészített, megalapozott területi terveknek, fejlesztési stratégiáknak. 

 

Ezen tervezési folyamat keretében kerül kidolgozásra Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája (ITS)amely kijelöli a város középtávú fejlesztési irányait,acélrendszerét, a megvalósítást 

szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. A dokumentum alapjaiban meghatározza a 

város jövőbeli fejlődési irányait, jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó céljait, lehetőségeit, ezért 

fontos egy reális célokat kitűző, jól megtervezett, megvalósítható stratégia kialakítása. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó 

vizsgálat(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzi meg, amely –számszerűsített 

adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva –bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, 

legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre reagálnak az ITS keretében 

megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások. 

 

Dévaványa fejlesztési dokumentumainak és programjának alapvető célja: 

 Dévaványa jövőképének megfogalmazása; 

 városfejlesztési tevékenységek eredményességének segítése; 

 a város fejlesztési elképzeléseinek 2014-2020 közötti tervezési ciklusra történő felkészülés; 

 a város fejlesztési elképzeléseinek pozicionálása a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióban; 

 a fejlesztési források orientálása a fejlesztési időszakra; 

 a városon belüli és a városhatárokat átlépő partnerségi kör erősítése. 

A stratégia akkor eredményes, ha: 

 annak segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a 2014-

2020 közötti időszakban  

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része 

megvalósul; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással 

összehangoltan valósuljanak meg; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 

fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

 

Jelen dokumentum részben előzményének tekinthető a 2010. évben készült Integrált Fejlesztési 

Stratégiával(a továbbiakban: IFS) Szeghalomi kistérségi kiterjesztéssel rendelkezik Dévaványa városa.  

Stratégia elkészítését számos külső és belső tényező együttes változása is indokolja. 
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Belső tényezők változásai: 

 a közelmúltban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: gazdasági világválság hatásai, 

piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, tendenciákban érzékelhető 

változások; 

 a korábbi fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai, fejlesztések eredményei; 

 a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések. 

 

Külső tényezők változásai: 

A szakpolitikai és jogszabályi környezet indokolta változások. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi elvárásait rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. 

rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi követelmény rendszere 

jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült, változott. 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket meghatározó 

dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció - 1/2014 (I.3) OGy. határozattal való elfogadása;  az Országos 

Területrendezési Terv (OTrT) 2019. március 15-től hatályos módosításaira. Az OFTK az 

országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra vonatkozó) céljait 

fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával, a városfejlesztés 

nemzeti prioritásainak felvázolásával. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra 

építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések 

népességmegtartó erejének erősödését, az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek 

jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági 

diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését. 

 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő felülvizsgálatára, 

megalkotására. 

 

Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 

támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó 

jogszabályok: 

 

 Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a 

foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika 

területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani. A kohéziós politika megvalósítását célzó un. 

közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus célkitűzést, melyek 

támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU 2020 céljaihoz. 

 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került hazánk 

Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a 2014-2020 időszakra 

vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, 
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melyek alapvetően meghatározzák az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak 

eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit. 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra és Brüsszel által elfogadásra 

kerültek a 2014-2020 támogatási időszak Operatív Programjai. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató 

Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a továbbiakban: TOP) kapcsolódóan a 

stratégia készítésével párhuzamosan elkészült a megyei Integrált Területi Programok (a 

továbbiakban: ITP) és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, 

rendszerezése. 

 

 Az ITS szakmai és tartalmi felépítését meghatározó dokumentumok 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes településrendezési 

jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

 a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti 

karakterének minőségi alakulása érdekében – elkészítette a településképi arculati kézikönyvét és a 

településképi rendeletét; 

 A településképi rendelet (TKR) tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi rendelet szakmai 

megalapozására a településképi arculati kézikönyv (TAK) előírásai. 

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

szakpolitikai iránymutatásai; 

 a Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 

középvárosok és a fő-városi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak elkészítéséhez 

2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti; 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 

helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési 

Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzi meg. 

Jelen dokumentum, a Megalapozó vizsgálati munkarészeket tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti 

tartalommal. A megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, 

tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 

településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és városrészek legfőbb 

erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A jogszabály által megengedett tartalmi 

összevonás – és részbeni átcsoportosítást – lehetőségével a dokumentum készítése során éltek a 

szakértők. Ezek alapvetően a település sajátosságainak jobb kiemelése érdekében történtek. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a Központi Statisztikai 

Hivatal (a továbbiakban: KSH) Népszámlálás és az aktuális éves adatszolgáltatás eredményeire mind a 

városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a szakértői munkát támogató Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer(a továbbiakban: TEIR) ITS modul adatállományára. 
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A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a 

Dévaványa város önkormányzatának információszolgáltatásra: 

 a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, 

ágazati koncepciókra, dokumentumokra, 

 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IFS-ben foglaltakra 

(Dévaványán IVS nem készült így az csak a TK-t vizsgáltuk) és a megvalósítás tapasztalataira, 

a 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és programokra, így a 2014-2019 közötti 

időszakra irányuló Gazdasági Programban foglaltakra, 

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint, 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 

munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 

tartalmazó „soft” információkra. 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2020 elnevezésű dokumentum tartalmaz egy kizárólag a megyére vonatkozó 

összefoglaló pontot, amelyben kiemelik, mely fejlesztési irányokat tart elsődlegesnek Békés megye; 

ezek a fejlesztési irányok: 

 

 Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek javításával, térségi 

kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett. 

 

 Gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott érték növelése, 

hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés, valamint az öko-, horgász-, 

vadász-, kerékpár- és egészség valamint kulturális örökségen alapuló turizmus fejlesztése. 

 

 Társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil 

együttműködések erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével. 

 

 Környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a 

környezetbarát hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló energiákra épülő 

termelés és fogyasztás támogatása által. 

 

 Határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával, 

együttműködési programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac beindításával. 

 

 Békéscsaba fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszer alapanyag előállítására és –

feldolgozásra, valamint a gasztroturizmusra. 

 
 

 

 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

12 
 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város helye a 
településhálózatban. 

1. térkép: Dévaványa város és térségének térképe 

Forrás: Dévaványa Város Integrált Fejlesztési Stratégiája 

1.1.1 A Település térségi szerepe 
 

Hazánkban a népességszám alapján kialakult hierarchia szerint Dévaványa lakosságszámát tekintve az 

5-20 ezer közötti népességszámú települések közé tartozik, így kisvárosnak számít. A kistérségi 

központi funkcióval rendelkező városok többsége esetében a városok vonzáskörzete megegyezik a 

kistérséggel, a közép és nagyvárosok, megyeszékhelyek esetén túlmutat azon. 

 

Dévaványa város a Gyomaendrődi járásban található, a település vonzáskörzete érinti a Szeghalomi 

kistérséget, amelynek központja Szeghalom, továbbá földrajzi helyzetéből adódóan részben még 

Hajdú-Bihar és Jász–Nagykun-Szolnok megye Békéshez közel eső egyes településeit is magába 

foglalja. A város funkcióit tekintve alapvetően kistérségi város ezáltal az oktatás, a szociális ellátás, 

valamint a kultúra vonatkozásában ellátási egységekkel is rendelkezik.   

 

Dévaványa város a fenti feladatokon túl betölt megyei, regionális, országos és nemzetközi funkciót is 

mint például a Vadászturizmus. 

 

 Nemzetközi kapcsolatok 
Testvérvárosi kapcsolatok: Székelykeresztúr Románia (1994) 
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 A város térségi szerepkörei 

Elmondható még, hogy Dévaványa rendelkezik olyan szerepkörökkel is, amely az egész megye 

irányába vonzerővel bír, vagy kizárólagosan itt elérhető(Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóságának 

Túzokvédelmi Állomása). 

 

 A kistérség települései 

Dévaványa városa területileg abban a sajátos helyzetben van, hogy kistérségi szempontból a 

Szeghalmi, illetve közigazgatási szempontból a Gyomaendrődi Járás illetékességi területeihez tartozik. 

 

1. táblázat: A kistérség települései  

Település jogállás terület (ha) népesség (fő) 

Dévaványa város 21 655 7.684 

Bucsa  község 5 582 2.179 

Ecsegfalva  község 7 899 1.255 

Füzesgyarmat  város 12 734 5.774 

Kertészsziget  község 3 911 374 

Körösladány  város 12 379 4.557 

Körösújfalu  község 2 530 448 

Szeghalom  város 21 713 8.680 

Vésztő  város 12 570 6.855 

Forrás: KSH 

Dévaványa város szomszédos települései: 

Ecsegfalva, Kertészsziget, Szeghalom, Körösladány, Gyomaendrőd (Járási székhely), , Túrkeve (Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 

 

A járás települései Ecsegfalva község kivételével nem azonosak egyik kistérség településével sem. 

Dévaványa mellett a járás része Gyomaendrőd városa (járási székhely), valamint Csárdaszállás, Hunya 

és Ecsegfalva községek. 

 

2. táblázat: A járás települései 

Település jogállás terület (ha) népesség (fő) 

Dévaványa város 21 655 7.684 

Gyomaendrőd – 
járási székhely 

város 30 394 13.680 

Csárdaszállás község 5 416 383 

Ecsegfalva község 7 899 1.271 

Hunya község 3 257 658 

Forrás: KSH 
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1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése 
 

2. térkép: Dévaványa és környezetének térképe 

 

Forrás: internet 

 Funkcionális vonzáskörzet 

A környező településekkel napi együttműködés jellemző igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális és 

közszolgáltatási (elsősorban hulladékgazdálkodási) területeken egyaránt. Ugyanakkor jellemző, hogy 

részben a hiányos funkciók, részben a hagyományok, részben egyéni döntések miatt – az előzőekben 

ismertetett funkciókat más településen – Szarvason, Békéscsabán – veszik igénybe az ellátásra 

jogosultak. 

Városi funkciók 

 Igazgatás 

A város igazgatási szerepe a városi feladatnak megfelelő. Ugyanakkor egyes funkciók hiányoznak a 

településről, de akár az egész járásból is (pl. igazságszolgáltatás, térségi járóbeteg szakellátó). 

 Oktatás 

Az oktatási intézmények tekintetében Dévaványán óvoda, bölcsőde, általános iskola, középiskola 

(szakiskolai és gimnáziumi oktatás), művészeti iskola is működik. Felsőoktatási intézmény nem működik 

a városban. A megye irányába nem rendelkezik vonzással, a középfokú oktatásban igen jelentős 

mértékben jelenik meg Békéscsaba-Gyula-Békés elszívó szerepe. 

 

 Egészségügy 

Az alapfokú egészségügyi ellátás önkormányzati keretek között működik. Ezen túl a Város 

kinyilvánította, hogy fenn kívánja tartani a háziorvosi ellátást (lehetőség szerint 4 praxissal), a házi 
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gyermekorvosi ellátást (lehetőség szerint 2 praxissal), a fogorvosi alapellátást (lehetőség szerint 2 

praxissal), az ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, a reumatológiai ellátást, a nőgyógyászati szakellátást, 

és a laborvizsgálatokhoz szükséges mintavételi hely működtetését.Jellemző, hogy szakellátás területén 

a járás többi településén élő lakosok Békéscsabán vagy Gyulán veszik igénybe az egészségügyi 

szolgáltatásokat. 

 Szociális ellátás 

Dévaványa Város Önkormányzata felelősséget érez a szociálisan rászorulók iránt, saját pénzügyi 

forrásai terhére jelentős mértékben évről-évre segítséget nyújt. Az önkormányzat egyaránt biztosít 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat. A szociális alapszolgáltatásokat, mint nappali ellátás, 

házi segítségnyújtás, étkeztetés, támogatószolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint 

az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményi az Önkormányzat fenntartásában működő 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja. 

 Foglalkoztatás 

A foglalkoztatás területén igen csekély a település vonzereje, sőt inkább az jellemző, hogy a képzett 

munkaerő máshol talál munkát. Igen jellemző adat, hogy többen járnak el Dévaványáról, mint amennyi 

a bejárók száma. Néhány nagyobb foglalkoztatót kell megemlítenünk a számos kisebb mellet, a Liker 

Motors Kft, az Ekuna Kft és a svájci tulajdonú Boschung EJT Elektronikai és Járműipari Termékeket Gyártó és 

Forgalmazó Kft. 

 Kultúra 

Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel kapcsolatban előírt szolgáltatások 

biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében több szükséges intézkedést is 

megfogalmazott, mint pl. könyvállomány gyarapítása, helyi művészek bemutatkozási lehetőségeinek 

biztosítása (stb.)A városban a nyári városi napok, a Kádár Ferenc Országos Népzene és 

Néptáncverseny és a háromévente a Dévaványaiak Világtalálkozója is megrendezésre kerül. A főtéren 

megtalálható világháborús hősök részére felállított emlékszobor, katolikus templom, református 

templom, helytörténeti gyűjtemény, és Ladányi Mihály Emlékszobor is. 

 Kereskedelem 

A városban vannak ugyan szaküzletek, de ezen a területen inkább a megyeszékhely Békéscsaba jelenti 

a vonzást a járás többi települése számára és a város lakossága számára. 

 

 

 

 

 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

16 
 

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (országos Területfejlesztési 
koncepcióval és a Területileg releváns Megyei, valamint Térségi Területfejlesztési 
koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (a továbbiakban: 

OFTK), az OFTK funkciója és időtávja: 

Az OFTK az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből 

kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek 

alapján kijelöli a 2014–2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. Emellett fejlesztési 

prioritásokat fogalmaz meg a 2014–2020-as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi 

az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014–2020 közötti 

programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik.  

Az OFTK-t az Országgyűlés fogadta el az 1/2014 (I. 3.) OGY határozattal. Ezt követően nyílt meg a 

lehetőség arra vonatkozóan, hogy a készülő megyei dokumentumokban ezeket a célokat és 

irányelveket figyelembe vegyék és érvényesítsék. 

Az OFTK Dévaványára vonatkozó megállapításai: 

Az OFTK Dévaványa városát nem említi név szerint. Ugyanakkor megállapítható az ebben levő 

ábrákból, hogy Dévaványa területe a jó mezőgazdasági adottságú területek közé tartozik. A közlekedés 

térszerkezeti vonalai nem érintik.  

Az ábrák alapján a város és környezete tájvédelmi és kulturális örökségi szempontból kiemelt 

jelentőségű térség, továbbá vidékies, tanyás térség. 

3. térkép: Magyarország funkcionális térségei 

 

Forrás: OFTK 34. ábra 
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4. térkép: Magyarország közlekedési hálózatának térszerkezete 

 

Forrás: OFTK 46. ábra 

 

5. térkép: Magyarország védendő kulturális örökségei 

 

Forrás: OFTK 53. ábra 
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6. térkép: Magyarország vidéki térségei 

 

 

Forrás: OFTK 40. ábra 

 

 

1.2.2 Kapcsolódás a Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 
 

 Területfejlesztési koncepció 

Békés Megye Területfejlesztési Koncepcióját (BMTK) 2014. II. 14-én fogadta el a Közgyűlés a 3/2014. 

(II. 14.) KGY határozatával. 

Maga a koncepció a megyei településekről nem beszél részletesen úgy, hogy nevesítené azokat. A 

megye célrendszerét mutatja be az alábbi ábra, melyeket a koncepció tartalmaz: 
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3. táblázat: Békés megye jövőképe, fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai,illetve prioritásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Békésmegye területfejlesztési programja 2014 - 2020 

 

 Területfejlesztési program 

A Területfejlesztési Programot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. IX. 9-én a 

81/2014. (IX. 9.) KGY határozatával fogadta el. Ez sem tartalmaz települési utalásokat. A 

Területfejlesztési Program átvette a Koncepció stratégiai célok ismertetésére vonatkozó 

táblázatának elemeit. A következőkben a Programban szereplő táblázat ismertetésére kerül sor: 

 

4. táblázat: Békés megye stratégiai céljainak lebontása 

S
tr

at
ég

ia
i c

él
 

Értékalapú 
gazdaságfejlesztés 

Térség specifikus 
brandek kialakítása 

a periférián 

Társadalmi, gazdasági 
kohézió erősítése a megye 

perifériális helyzetű 
településein 

Természeti és épített 
értékek, a szellemi és 

kulturális örökség meg- 
óvása, alkotó innovatív 

fenntartható 
továbbfejlesztése 

R
és

zc
él

ok
 aktivitási ráta növelése foglalkoztatás javítása helyi gazdaságfejlesztés 

energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása 

munkanélküliségi ráta 
csökkenése 

eltartó képesség 
javítása 

humán fejlettségi index javítása 
energiafogyasztás 

csökkentése 

Jövőkép Békés megye a hazai élelmiszer gazdaság motorja, 

fenntartható mintatérsége, szervező ereje. 

Átfogó cél 
Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye 

fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak 
megteremtése, a foglalkoztatás javítása. 

Stratégiai célok 

 Versenyképességet javító- , értékalapú- , horizontális gazdaságfejlesztés. 

 Térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű 
településein. 

 Társadalmi gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális 
helyzetű térségei között. 

 Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, 
alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése. 

Prioritások 
Gazdasági 
struktúra 

megújítása 

Megye 
térszerkezetének 
továbbfejlesztése 

Fenntartható 
fejlődés feltét-

eleinek 

megteremtése 

Emberi erőforrás 
fejlesztés 
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hozzáadott érték növelése képzettség javítása 

szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség által 

veszélyeztetettek arányának 
csökkentése 

megújuló energia 
felhasználási arányának 

növelése 

tőkeállomány növelése 
hungarikumok 
kifejlesztése 

elérhetőség javítása 
széndioxid kibocsátás 

csökkenése 

beruházási ráta növelése 
gasztroturizmus 

fejlesztése 
munkaerő ingázás feltételeinek 

javítása 
ökológiai funkciójú területek 

arányának megtartása 

K+F ráfordítás növelése 
kulturális turizmus 

fejlesztése 
települések közötti szolidaritás 

erősítése  

szakképzés 
hatékonyságának javítása  

perifériális helyzetű térségek 
megtartó erejének 

megteremtése 
 

technológiai transzfer 
fogadókészségének 

megteremtése 
 

szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása  

logisztikai feltételek 
javítása  

közösség építés 
 

megye elérhetőségének 
javítása  

helyi piacok működtetése 
 

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás 

 Ágazati koncepciók 

A meglévő megyei ágazati koncepciók mindegyike 2014-ig volt hatályos, vagy legfeljebb 2015-

ig hatályos, így azokat a jelenlegi dokumentum készítésénél már nem lehetett figyelembe venni. 

Ezen megyei ágazati koncepciók megújítása a 2014-2020-as tervezési időszakra hasznos, 

szükséges lenne a települési koncepciók kidolgozása szempontjából. 

 

 Részdokumentumok és részcélok 

Békés megye Területfejlesztési Koncepciójához kapcsolódóan készült járási részdokumentum 

2014-ben. Ez azonban a TOP időközben bekövetkezett változásai miatt jelenleg nem hatályos.  

 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) 
 

Az Országos Területrendezési Tervet (2003. évi XXVI. törvény) a legutóbbi módosítást megelőzően 

legalább 5 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeit, az időközben elkészült országos 

szintű tervek és koncepciók, valamint ágazati stratégiák hatását, valamint a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény egyes változásait tükrözik. A 2019. március 15-től 

érvényes módosításokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvényállapította meg. . 2018. év december végén az Országgyűlés elfogadta a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt 

(új OTrT).  Ezzel a megelőző OTrT 2019. március 15. napjával hatályon kívül helyezésre került. 

 

7. térkép: Az ország szerkezeti terve (Dévaványa és környéke) 
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Forrás: Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

 

Látható, hogy az ország térszerkezeti terve szerint Dévaványa közigazgatási területének csaknem 

egésze mezőgazdasági térségbe tartozik. E mellett vízgazdálkodási térségeket jelöl a terv, melyek 

közül a közigazgatási területen azokat találjuk meg, amelyek a települési térség jelölése mellett, 

valójában a belterületen találhatóak (Túréri tavak). A települési térség 500-1000 ha között van. Ezeken 

túl a közút- és a vasúthálózat nyomvonalait jelöli a terv. A település rendezési tervében a közigazgatási 

terület legnagyobb része mezőgazdasági terület, megegyezően az OTrT-vel. A nyomvonal jellegű 

létesítmények ugyancsak e tervvel megegyezően szerepelnek a település tervében. 

 

 Övezetek 

Az OTrT-ben jelenleg kilenc övezet található:  

országos ökológiai hálózat, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú 

szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, országos jelentőségű tájképvédelmi terület, 

DÉVAVÁNY
A 
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világörökségi és világörökségi várományos terület, országos vízminőség-védelmi terület (a korábbi két, 

vízminőség-védelmi célokat szolgáló országos övezet egyesítésével jött létre), nagyvízi meder és a 

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe, 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület. 

Dévaványa közigazgatási területét ezekből az övezetekből az országos ökológiai hálózat, a kiváló 

termőhelyi adottságú erdőterület (minimális mértékben), a jó termőhelyi adottságú szántóterület 

(minimális mértékben), a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (kis mértékben) érintik. 

1.3.2 Békés Megye Területrendezési Terve (a továbbiakban: BMTT) 

 

 BMTT készítésének körülményei 

Békés Megye Területrendezési Tervét a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. október 7-én 

fogadta el. Ezt 2011-2012-ben felülvizsgáltatta Békés Megye Önkormányzata. Az elkészült 

felülvizsgálat a 11/2012. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelettel lépett hatályba. 

A hatályos Megyei Területrendezési Terv a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint az 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján készült el. 

Ahogyan az OTrT-t ismertető 1.3.1 pont tartalmazza, látható, hogy a jelenleg hatályos Megyei 

Területrendezési Terv nem a legújabb módosítást is tartalmazó 2018-as OTrT, illetve nem a legújabb, 

2014-es BMTK és Területfejlesztési Program alapján készült el. 

Bár természetesen a BMTT településekre vonatkozó részeit bármely település rendezési terve 

felülvizsgálatánál figyelembe kell venni, ám abban az esetben, ha ellentmondás van az országos terv és 

a megyei terv között, akkor az országos előírásokat kell érvényesíteni.  

 

 

 Dévaványa városát érintő Békés megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények rendszere 

Békés megye területrendezési terve érinti Dévaványa városát is. 

Mellékutak: Szeghalom-Dévaványa-(Kisújszállás) 

Térségi kerékpárút hálózat elemei: Mezőberény-Köröstarcsa-Körösladány-Dévaványa-Gyomaendrőd 

Vasúti mellékvonalak: Gyomaendrőd- Dévaványa- Körösladány- Szeghalom - Vésztő 

Belvíztározók: Dévaványai, Atyaszegi legelő 

5. táblázat: Dévaványa területi mérlege: 

Dévaványa Terület (ha) % 

Városias települési térség 859,35 3,97 

Erdőgazdálkodási térség 2140,37 9,88 

Mezőgazdasági térség 18629,05 86,00 

Vízgazdálkodási térség 31,88 0,15 

Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve 

8. térkép: Dévaványa és térségének térszerkezeti terve 
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Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve (MTrT) 
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 A BMTT övezetei 

Békés megye Területrendezési Tervében 21 különböző övezet jelenik meg. Ezek a következők: 

Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Puffer terület övezete, Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület 

övezete, Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, Országos jelentőségű tájképvédelmi 

terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi hulladéklerakó hely 

kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, Világörökség és világörökség-várományos terület 

övezete,Történeti települési terület övezete, Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület övezete, Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete, Ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület övezete, Együtt tervezhető térségek övezete, Rendszeresen belvízjárta terület 

övezete, Nagyvízi meder övezete, Földtani veszélyforrás területének övezete, Széleróziónak kitett 

terület övezete, Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete. 

 

 MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 

A BMTR-ben szereplő övezetek még a 2012-ben hatályos előírásokat tükrözik. 

 

9. térkép: Dévaványa érintettsége övezetek szerint 

  

6/1. Magterület övezete, ökológiai folyosó övezetei, puffer 

terület övezetei 

6/3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre 

alkalmas terület övezetei 

Forrás: MTrTDévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv 6. számú melléklete szerinti övezetekkel. 

Dévaványát az ökológiai hálózat mag-, ökológiai folysó-, és puffer területe egyaránt érinti, melyek az 

igazgatási területen találhatóak. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek nem érintik az igazgatási 

területet.A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

érinti a települést, az igazgatási területtől déli, illetve keleti irányban.  
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10. térkép: Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv szerint (tájrehabilitáció, 

tájképvédelem) 

  

6/4. Térségi komplex tájrehabiltációt érintő terület övezete 6/5. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

Forrás: MTrT Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv 6. számú melléklete szerinti övezetekkel. 

 

Térségi komplex tájrehabiltációt érintő terület övezete a település igazgatási területét déli és keleti 

irányból megközelíti. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem érintik a területet, a Térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület övezete mozaikosan megtalálható a belterület északi részétől a közigazgatási terület keleti, 

nyugati és északi irányában egyaránt. 

11. térkép: Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv szerint (hulladéklerakó, felszín 

alatti vízminőség) 

 
 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

26 
 

6/6. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat 
alá vonható terület 

 
6/9. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület 

Forrás: MTrT Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv 6. számú melléklete szerinti övezetekkel. 

 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgált terület Dévaványa közigazgatási területét a 

megyehatárnál egy helyen figyelembe veszi. Világörökség és világörökség várományos terület övezete 

Történeti települési terület övezete a települést és a közigazgatási területét nem érinti. 

A Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Dévaványa belterületét érinti, a 

felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete a település közigazgatási területét nem érinti. 

 

12. térkép: Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv szerint (rendszeresen 
belvízjárta terület) 

 

 
6/13. Rendszeresen belvízjárta terület 

 

Forrás: MTrT Dévaványa érintettsége Békés Megyei Területrendezési Terv 6. számú melléklete szerinti övezetekkel. 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, és az együtt tervezhető térségek övezete a település 

közigazgatási területét nem érinti. 

A Nagyvízi meder övezete nem érinti, a Rendszeresen belvíz járta terület övezete a település 

belterületének közel egészét az igazgatási területének mintegy 90%-át érinti. Földtani veszélyforrás 

övezete a település közigazgatási területét nem érinti. 

Széleróziónak kitett terület övezete és a Kiemelt fontosságú meglevő honvédelmi terület övezete a 

település közigazgatási területét nem érinti. 
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1.4  A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Dévaványa település 
fejlesztését befolyásoló megállapításai 

Dévaványa városának igazgatási területét délről Gyomaendrőd, keletről Szeghalom és délkeletről 

Körösladány, északról Ecsegfalva és Kertészsziget, nyugatról Túrkeve közigazgatási területe határolja. 

A szomszédos településeken nincsenek olyan helyi településfejlesztési döntések a településszerkezeti 

tervekben, melyek Dévaványa fejlesztési irányait, lehetőségeit közvetlenül befolyásolnák. Azt lehet 

elmondani, hogy a befolyásoló tényezők minden település esetében a közigazgatási határokon 

áthúzódó természeti adottságokból, továbbá a műszaki infrastruktúra összekötő elemeiből származnak. 

Azt is érdemes megemlíteni, hogy ezek között nincsenek olyan elemek, melyek új, tervezett elemek 

lennének. A fentieken túl található néhány halom és régészeti lelőhely, mely az igazgatási határokon 

átnyúlik. 

A következő táblázatban az egyes településekhez kapcsolódóan a legfontosabb, Dévaványát is érintő 

adottságokat tüntetjük fel. 

 

6. táblázat: Dévaványát érintő, a szomszédos településekhez kapcsolható adottságok 

 

Település neve Települési adottságok 

Ecsegfalva - Ökológiai folyosó –Hortobágy Berettyó 

 Ecsegfalva: A hatályos településrendezési tervet a 8/2018 (IX.26.) számú Önkormányzati rendelettel 
fogadták el. Dévaványára vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

Kertészsziget - Erdőtelepítésre alkalmas terület 

 Kertészsziget: A hatályos településrendezési tervet a 11/2007 (VIII.29.) számú Önkormányzati 
rendelettel fogadták el. Dévaványára vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

Szeghalom - Ökológiai folyosó - Berettyó  

 Szeghalom Város: A hatályos településrendezési tervet a 7/2010. (VI.1.) számú Önkormányzati 
rendelettel és 46/2010. (V.31.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el. Dévaványára 
vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

Körösladány - Ökológiai folyosó – Sebes Körös 

 Körösladány: A hatályos településrendezési tervet a 10/2007 (VII.27) számú Önkormányzati 
rendelettel fogadták el. Dévaványára vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

Gyomaendrőd - Ökológiai folyosó - Hármas Körös, holtágrendszer 

 Gyomaendrőd város: A hatályos településrendezési tervet a 9/2015. (IV.23.) számú Önkormányzati 

rendelettel és 45/2015. (IV. 23.) számú Képviselőtestületi határozattal hagytak jóvá. Dévaványára 

vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

Túrkeve város - Körös-Maros Nemzeti Park védett területei (túzok) 

 Túrkeve város: A hatályos településrendezési tervet a 17/2006 (VIII.7) számú Önkormányzati 
rendelettel fogadták el. Dévaványára vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció (TK) és Integrált Fejlesztési Stratégia (IFS) 
megállapításai 
Településfejlesztési Koncepció: 

Dévaványa város Képviselő-testülete a 204/2002.(IX.26.) Kt. határozattal fogadta el a város településfejlesztési 

koncepcióját. A településfejlesztési koncepció készítésének idején, 2002-ben még nem volt részletesen 

szabályozva a tartalmi előírás. 

 A TK-ban megfogalmazott célok 

A település fejlesztése során elsődlegesnek kell tekinteni, hogy az adottságokat kihasználva minél 

jobb életminőséget biztosítson lakói számára. Ezek tükrében a népességszám a terv távlatán belül 

9100 fő körülire prognosztizálható. 

A város igazgatási területén különleges értékkel rendelkezik, hiszen a rendkívül nagy kiterjedésű 

természetvédelmi területei és e területeken őshonos túzok olyan értéket képviselnek, melyek egy 

turisztikai fejlesztés alapjai lehetnek. Összhangba kell hozni a természetvédelmet és a turizmust. 

A településen élők jogos elvárása, hogy az őket kiszolgáló intézmények megfeleljenek a XXI. 

század elvárásainak, és ezzel együtt a város maximálisan eleget tudjon tenni a kistérségi központi 

szerepének. 

 A TK fejlesztési irányai 

- Tájfejlesztés, tájrendezés 

- Lakóterületek fejlesztése 

- Intézményellátás fejlesztése 

- Gazdasági területek fejlesztése 

- Belterületi zöldfelületek fejlesztése 

- Értékvédelem 

- Közlekedés-fejlesztés: Közúti kapcsolatok, Belterületi úthálózat, Autóbusz-közlekedés, 

Kerékpáros-közlekedés, Közúti kiszolgáló létesítmény, Parkolás, Vasúti közlekedés, Légi 

közlekedés. 

- A közműhálózat fejlesztése: Vízellátás, Szennyvízelvezetés, tisztítás, elhelyezés, 

Árvízvédelem, Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, Földgázellátás, Bányászat, Elektromos 

energia ellátás. 

 
Dévaványa Város Integrált Fejlesztési Stratégia 

Dévaványa város Képviselő-testülete a 204/2010.(IX.26.) Kt. határozattal fogadta el a városfejlesztési 

stratégiáját. A stratégia készítésének ideje 2010 év, módosítása 2015 év. 

 A település jövőképének megfogalmazása/körülírása 

A lisszaboni elvek által erőteljesen hangsúlyozott regionális egyenlőtlenségek mérséklésének 

Dévaványa, illetve a Szeghalomi kistérség abban tud megfelelni, hogy – kiemelten periférikus 

térségként – saját versenyképességét növelve próbál felzárkózni a megyei viszonylatban fejlettebb 

térségek mellé. Mivel azonban a Dél-alföldi régió, így Békés megye helyzete is elmaradottabb az 

országos szinthez képest, elsődlegesen a helyi, települési, valamint kistérségi versenybe való aktív 
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bekapcsolódás a város célja. Dévaványa erőforrásai és adottságai jelentős potenciált hordoznak, 

melyeket kihasználva a kistérségben, valamint környezetében meghatározó szerepet tölthet be, a 

környező településekkel folytonos kapcsolatot fenntartva sajátos térségi centrummá fejlődhet az 

elkövetkező 15-20 évben. 

A helyi gazdaságfejlesztés leghatékonyabb módja az innovatív, hálózati csoportban összekapcsolódó 

vállalkozásoknak a betelepítése. Az ilyen jellegű cégeknek kínál kedvezményes feltételeket a Békés 

Megyei Vállalkozás Övezet tagjaként Dévaványa is, melyet eddig sajnos nem sikerült a lehetőségek 

teljes kihasználásával megvalósítani. Ennek oka a részben az, hogy a vállalkozások fő telepítő 

tényezője az adókedvezmények helyett a képzett és kialakult munkakultúrával rendelkező fejlődőképes 

munkaerő jelenléte. Ez Dévaványán csak részben áll rendelkezésre, mivel a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők elvándorolnak, a szakképzettek pedig bizonyos szakmában jártasak. Megoldást jelentene, 

hogy olyan kedvezményeket kapjanak az új vállalkozások, melyek ezt kompenzálni tudják. A másik 

fontos telepítő tényező a jó minőségű infrastruktúra, mely a városba vezető utaktól kezdve a belterületi 

rendezettségen, a fejlett intézményrendszeren át a közigazgatási szolgáltatások jelenlétét is feltételezi. 

Utóbbi fejlesztésén Dévaványa igen aktívan munkálkodik. Tehát ha a fejlődés töretlenül folytatódik, a 

város 15-20 év múlva az infrastrukturális hiányosságokat pótolva, a befektetési igényeknek is megfelelő 

úthálózattal, közművesítéssel, intézményi ellátottsággal bíró településsé válik, melyet a befektetők és 

vállalkozások jelenléte elindít a területi, gazdasági versenyképesség útján. 

A turizmus fejlesztésének erőforrásai kiváló állapotban állnak a város és környezete rendelkezésére. 

Ezek kiaknázásához, felhasználásához, tehát az ökoturizmus, a vadászati idegenforgalom, a 

termálfürdő versenyképessé tételéhez elengedhetetlen feltétel a modern és felszerelt intézmények 

megléte, kiépített infrastruktúra, valamint a vonzó és elérhető szolgáltatások képletesen való eljuttatása 

a piacra. Ilyen jellegű fejlesztési elképzelések már évek óta jelen vannak Dévaványa terveiben, de a 

beruházások csak lassan épülnek meg. Jó eséllyel lehet a jövőben a város a térségi gyógyfürdőhelyek 

méltó vetélytársa, továbbá már számottevő idegenforgalommal is rendelkezhet. 

A közlekedési infrastruktúra javításának főleg a periférikus területeken van nagy jelentősége. Az 

úthálózat karbantartására az önkormányzat évről évre jelentős összeget költ, így a belterületi úthálózat 

állapota lényegesen meghaladja a Dévaványára vezető utak minőségét, melyek komoly felújításra 

szorulnak. A város stratégiájában szerepel az ország többi részével összeköttetést biztosító utak 

fejlesztése. Ezen alapvető fontosságú beruházások megnyitnák a kaput a közelben található központok 

felé, melynek hatására 15-20 év múlva a perifériahelyzetből felzárkózhat mind a város, mind a kistérség 

fejlettebb települései. 

 IFS Általános fejlesztési céljai: 

a város lakóinak életszínvonalának növelése, melyet megfelelő számú és minőségű munkahely 

teremtésével, korszerű oktatással és képzéssel, és kielégítő társadalmi szolgáltatások 

biztosításával biztosít a település; 

fenntartható gazdasági fejlődés elérése: a vállalkozások és beruházások számának 

növekedése, az igényeknek megfelelő infrastruktúra kiépítése révén, de a természetes környezet 

megóvásával és a környezetvédelem kiterjesztésével; 

Dévaványa turisztikai vonzerejének növelése a turisztikai és szabadidős tevékenységek 

kínálatának továbbfejlesztése révén. 
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 Közvetlen fejlesztési célok: 

 

1. Gazdaságfejlesztés: Piac megújítása, Üzemcsarnokok, inkubátorházak, Brikettáló üzem, 

mezőgazdasági biotermék feldolgozás, Étterem, Nagy élelmiszerüzlet (szupermarket), 

Kereskedelmi egységek. 

2. Turizmusfejlesztése: Szálloda szolgáltatás fejlesztése, Tájház az állattartó telepnél, 

Dévaványa Strand és Gyógyfürdő felújítása, Multifunkcionális sportcsarnok, Egyéb 

sportolási és rekreációs helyszínek, Ifjúsági tábor, Üdülőfalu kialakítása. 

3. Társadalmi szolgáltatások fejlesztése: Ványai Ambrus Általános Iskola központi épülete, 

Általános iskola: Kossuth úti általános iskolai épület, Általános iskola: Körösladányi úti iskola 

épület, felnőttképzés, Orvosi szakrendelés, Bölcsőde, Margaréta Idősek Otthona, 

Művelődési központ, Betakarítási ünnep rendezvénysorozat, Szabadtéri 

rendezvényeszközök beszerzése, Helytörténeti kiadvány. 

  4. Infrastruktúra fejlesztése: Polgármesteri Hivatal felújítása, Hulladékgazdálkodás, 

Szennyvízhálózat, Összekötő úthálózat, Távolsági busz és vasút, Közutak, Kerékpárút, 

Járdák, Túrér-tó, Légi közlekedés. 

 

Az IFS-ben a tematikus célok szerinti bontás mellett, a fejlesztési projekteket akcióterületekre lebontva 

is megtaláljuk. 
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1. ábra: Dévaványa IFS feladat és célrendszere 

 

Forrás: Dévaványa Város Integrált Fejlesztési Stratégiája 

 

A városfejlesztési stratégia és a településfejlesztési koncepció elfogadása óta alapvetően ennek 

megfelelően történt, ugyanakkor számos olyan fejlesztési program (igény, szükségszerűség) került 

megfogalmazásra, amely mind a mai napig nem valósult meg. 

 

 IFS és szegregáció 

A város részére Integrált Településfejlesztési Stratégia ez idáig nem készült. Ezt részben kompenzálja a 

településfejlesztési koncepció és város fejlesztési stratégiája, amely azonban szegregációs 

helyzetfeltárást és antiszegregációs terv jellegű munkarészeket nem tartalmaz. 

2. Tematikus 
cél 

Turizmus 
 

3. Tematikus 
cél 

Társadalmi 
szolgáltatások 

fejlesztése 

IPARI 
AKCIÓTERÜLET 

 

Cél: fejlődő vállalkozói 
szféra megteremtése, 

az város ipari 
funkciójának 

koncentráltfejlesztése. 

ÉLMÉNY- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT 
SÚLYPONTI AKCIÓTERÜLET 

Varázskapu projekt: 

multifunkcionális épületegyüttes 

(sportcsarnok, szálloda, étterem, 
kereskedelmi egységek, egészségügyi, 
közcélú szolgáltatások, irodák) 

Cél: sportolási, szabadidős, kulturális 
lehetőségek és különböző szolgáltatások 
biztosítása által javul a lakosság 
egészségi állapota, nő a város 
foglalkoztatottsága, idegenforgalma és 
versenyképessége 

VÁROSKÖZPONT 
AKCIÓTERÜLET 

Cél: 

korszerű és színvonalas 
infrastruktúra, oktatás, 
művelődés biztosítása a 
lakosság számára a 
szolgáltatási funkciók 
bővítésével, és így a 
város imázsának 

növelése. 

4. Tematikus cél 

Infrastruktúra- 
fejlesztés 

1. Tematikus cél 

Gazdaság- 

fejlesztés 

ÁTFOGÓ HOSSZÚTÁVÚ CÉL 

„A lakosság számára jobb életminőség, valamint fenntartható gazdasági fejlődés a 

természetvédelem és a turizmus összehangolásával, a város sajátos térségi 
centrummá fejlődik.” 
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1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 Településszerkezeti Terv 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.11.28-án fogadta el a 

településszerkezeti tervet, ezzel egyidejűleg a 269/2002 (XI. 28.) Kt. határozattal elfogadott 

Településszerkezeti tervet hatályon kívül helyezték.   

A Településfejlesztési koncepciót a 204/2002. (IX.26.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület, 

amely jelenleg felülvizsgálat alatt van.  

 

Dévaványa rendelkezik örökségvédelmi hatástanulmánnyal, mely 2012-ben készült. Az azóta 

megváltozott jogszabályi környezet és a régészeti lelőhelyek vonatkozásában beállott változások miatt a 

tanulmány felülvizsgálata, átdolgozása javasolt.  12/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete Dévaványa 

város településképének védelméről szól. 

 

 Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával közel egy időben készült el a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási terv a teljes igazgatási területre.  

Az elfogadás 2013.11.29-én történt meg a 14/2013. (XI.29.) Kt. határozattal. 

 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A településszerkezeti terv leírása nem rögzít alapelveket, amelyek mentén az egyes területfelhasználási 

kategóriákat kialakították. A szerkezeti tervlap csak az úthálózat esetében jelöl tervezett elemet, 

területfelhasználások esetében nem. Dévaványa településrendezési terve megfelel mind az Országos 

mind pedig a Békés megyei területrendezési tervnek. 

 

Az, hogy egy terület beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, nem függ össze szorosan azzal, hogy 

a terület belterületen vagy külterületen található. A beépítésre szánt területekből jelentősebb arányban 

(a területfelhasználás sokfélesége szerint) vannak azok, melyek egyúttal a belterületen helyezkednek 

el, de jelentős kiterjedésű, elsősorban gazdasági és különleges célú beépítésre szánt területek vannak 

a település külterületén. Ezek legnagyobb kiterjedésben a belterület szomszédságában helyezkednek 

el. 

A településszerkezeti tervben megjelenő területfelhasználások alapvetően a beépítésre szánt és a 

beépítésre nem szánt kategóriák szerint különíthetők el. 

 

Beépítésre szánt területek: 
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 Lakóterületek 

A város településközpont melletti lakóterületeit a jelenlegi kertvárosias lakóterületből kisvárosias 

lakóterületbe soroljuk. Ezek mellett a többi kertvárosi lakóterület továbbra is megmarad. A kertvárosi 

területeket öleli körbe a falusias Jelentős lakóterület nagyszámú telektömbje, melyet a Rákóczi utca-

Sport utca közötti tömb déli részével bővítünk a kertvárosi lakóterületek „rovására”. A település 

külterületén – a Gyomai út mellet, Kéthalom és Kősziget területén – kialakult lakóterületi egységeket 

soroljuk külterületi jellegű falusias lakóterületbe. (Telek- ill. területnagyságuk, egymáshoz viszonyított 

helyzetük miatt ezek nem tanyák.) 

 

 Vegyes területek 

A település intézményeinek elhelyezésére szolgáló területeket – azonosan a hatályos tervvel – 

településközponti vegyes területbe soroljuk. A Mátyás utca-Gyoma út találkozásánál levő 

településközponti vegyes terület ipari gazdasági területbe kerül a húsüzem megtartása érdekében. A 

Gyomai út melletti településközponti vegyes terület bővül a Sport utca irányába a jelenlegi különleges 

terület csökkentésével. 

 

 Gazdasági területek 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari terület van a városban. A kereskedelmi, szolgáltató területet 

szüntettük meg a sportpálya mellett, és azt beépítésre nem szánt területbe soroltuk. Az egyéb ipari 

területek a város északi határának keleti és nyugati szélén vannak, ezeket a területeket azonos 

felhasználásra folytonossá tettük. A Körösladányi út és a vasútvonal között jelentős mértékű egyéb ipari 

területet alakítunk ki, elsősorban a megújuló energia-előállítás létesítményeinek Tér és Terület Kft 

Dévaványa, Településrendezési terv felülvizsgálata A településszerkezet leírása 4 az elhelyezésére. Az 

Eötvös utca Szeghalmi úttól északra eső szakasza mentén a kertes mezőgazdasági területek részbeni 

igénybevételével ugyancsak egyéb ipari területet alakítunk ki, amely elsősorban a mezőgazdasághoz 

kapcsolódó gép- és terménytárolás építményeinek az elhelyezésére szolgál. 

 

 Üdülőterületek 

A Mátyás utca déli oldala a tavak mellett továbbra is üdülőterület. Ugyancsak üdülőterületbe kerül a 

Strand és a vasút közötti területsáv, továbbá a sportpályától északra eső tömbön belüli teleksor. 

 

 Különleges területek 

Területileg legjelentősebb változás, hogy a külterületi mezőgazdasági majorok területét különleges 

mezőgazdasági üzemi területbe soroljuk. Különleges bányászati területbe kerül a bányászathoz 

kapcsolódó két gyűjtő, előfeldolgozó területe. Ugyancsak különleges területbe kerül a strandfürdő 

területe, természetesen sajátos előírásokkal. A hulladék-elhelyezés területei, azaz a szennyvíztisztító és 

a hulladékudvar területe is különleges területbe tartozik. 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

 

 Közlekedési és közműelhelyezési területek 

A település alapvetően három irányba rendelkezik közlekedési kapcsolattal: északi irányba vezet a 

4205-ös út, Kisújszállás felé. Ennek délkeleti ága biztosítja az összeköttetést Körösladány irányába. A 
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4231-es út délnyugati irányba, Gyomaendrőd felé vezet. E két utóbbi mellett fut a vasútvonal. Minden 

meglevő közlekedési kapcsolat megtartásra, műszaki fejlesztése, felújítása szükséges. A közlekedési 

hálózat azzal válik teljessé, ha a Szeghalmi út nyomvonala Szeghalomig keleti irányba, a 42133 jelű út 

nyugati irányba Túrkevéig kiépül. Építési területük a rendezési tervben biztosított. A kerékpáros 

közlekedés biztonságos lebonyolítására a 4205-es út belterületi szakasza mentén a volt téglagyártól a 

Rövid utcáig képült a kerékpárút, melynek meghosszabbítása Körösladány irányába a teljes 

közigazgatási területen, míg Kisújszállás felé a Réhelyi látogatóközpontig tervezett. A Gyomai út mellett 

is tervezett a kerékpárút. A Körösladány-Gyomaendrőd irány a térségi kerékpárúthálózat része. A 

Szeghalmi úton keleti irányba az első majorig tervezett a kerékpárút. Telkes jellegű terület a 

közigazgatási terület DK-i részén, a Körösladányi út mellett levő füves repülőtér. Megtartása, fejlesztése 

mezőgazdasági és sport célú használatra tervezett. Közműelhelyezési területek önállóan nincsenek, 

azok a közutak területéhez kapcsolódnak. 

 

 Zöldterületek 

A település zöldterületei a település belterületének központjában levő közpark és a közutakat kísérő 

közkertek együttese. A zöldterületeket az egyéb területfelhasználási egységek zöldfelületei egészítik ki, 

melyeket fasorok kapcsolnak hálózatba. 

 

 Erdőterületek 

Dévaványa közigazgatási területén az erdőterületek részaránya meglehetősen alacsony. Az 

erdőtelepítéssel érintett területek kijelölésekor figyelembe kell venni az erdő tájképre gyakorolt hatását. 

A Dévaványai-Ecsegi puszta tájképi megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló erdők, erdősávok 

kialakítása nem javasolt. Új erdősávok, fasorok telepítése elsősorban a nem intenzív hasznosítású 

mezőgazdasági területeken kívül: utak (pl. Gyomai, Körösladányi út egy részén), dűlőutak mentén, 

tanyák, majorok, ipari üzemek környezetében, valamint vízfolyások mentén javasolt. Új erdők telepítése 

elsősorban a település D-i határában javasolt, az É-i határrészen csak már meglevő erdőkhöz 

kapcsolódva javasolunk erdőtelepítést. A belterületen az erdőknek elsősorban védelmi szerepük van. 

Van ugyan védett erdő is, de a javasolt erdősítés elsősorban a vasút kedvezőtlen hatásaitól óvja a 

kapcsolódó területeket. 

 

 Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területek eltérő táji adottságai, termelési hagyományai, hasznosításai, valamint eltérő 

táj- és természetvédelmi értéke alapján Dévaványa mezőgazdasági területei három, egymástól jól 

elkülönülő részre oszthatók. E területek a következők: • intenzív hasznosítású mezőgazdasági területek, 

• nem intenzív hasznosítású mezőgazdasági területek, valamint • kertes mezőgazdasági területek. Az 

intenzív hasznosítású területek a Körösladányi és a Gyomai úttól délre található szántóterületek. A 

kertes területek részben a belterületen, részben annak közvetlen szomszédságában helyezkednek el 

északon, keleten és délen a régi, hagyományos kertségek (Tókert, Bánomkert, Pocoskert) területén. Az 

ismertetett két elemen kívüli mezőgazdasági területek a nem intenzív hasznosításúak, jelentős 

mértékben gyepterületek. Ezeken a területeken a védettség különböző fokozatait találjuk meg, amely a 

túzokpopuláció élőhelyének megtartására irányul. 

 

 Vízgadálkodási területek 
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A közigazgatási területet több természetes vízfolyás és mesterséges csatorna szeli át, melyek nagy 

része természetvédelmi oltalomban nem részesül. A vízfolyások bár kis vízhozamúak, a tájkarakter 

erősítésében, az ökológiai hálózatban betöltött szerepük miatt értékes tájalkotó elemek. A természetes 

vízfolyások közül a jelentősebbek: Folyáséri-főcsatorna, a Nagyér-Szegetderéki mellékcsatorna, a 

Doszta-Felsőréhelyi összekötő-csatorna. A mesterséges eredűek közül a legjelentősebbek: 

Nagyködmönös-Görbésziget mellékcsatorna, Csurgó-Alsóréhelyi csatorna, Sirató-Lórési csatorna 

valamint a számozott belvízelvezető vagy öntözőcsatornák. A település állóvizei a temető környékén 

levő bányatavak, a Túréri tavak és a belterület keleti szélén levő védett szikes tó. A település 

belterületén az I. és II. számú vízműtelep is vízgazdálkodási területbe tartozik. 

 

 Különleges területek 

A város legjelentősebb különleges területe a strandfürdő szomszédságában levő sporttelep. 

Fejlesztéséhez a szükséges terület biztosított. Különleges terület a volt homokbánya rekultiválásával, a 

környező kertes mezőgazdasági területekből és lakótelek végekből kialakítható szabadidős terület. A 

szénhidrogén fúráspontok területe bányászati különleges terület. A temető is különleges terület, 

ahogyan a három kegyeleti park területe: kettő a belterület keleti, egy a nyugati szélén. Ez utóbbi 

műemlék, a régi katolikus temetőt pedig helyi védelemre javasoljuk. 

1.6.2.2 Korábbi időszak megvalósult fejlesztései 

Az Önkormányzat az elmúlt években számos fejlesztést célzó pályázatot valósított meg uniós és hazai 

forrásból: 

 

 "Teremts esélyt" - üzemcsarnok létesítése Dévaványán - Téglagyári ipari terület 
fejlesztése. 

 Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán. 

 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Dévaványa. 

 Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési 
Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. 

 Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél. 

 Dévaványa szennyvízberuházásának megvalósítása. 

 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán. 

 Természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó eszközfejlesztés a Körös-Maros Nemzeti Park 

védett területein. 

 A  MI HÁZUNK A Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és 

fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése.  

 Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési 

Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében.
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13. térkép: Dévaványa településszerkezeti terv, belterület 

 

Forrás: Dévaványa településrendezési terve, belterület 
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14. térkép: Dévaványa településszerkezeti terv, igazgatási terület 

 

 
Forrás: Dévaványa településrendezési terve, igazgatási terület 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1. Demográfia 

 

 Népességszám alakulása 

Sajnálatos tény, hogy hazánk lakosságszáma az elmúlt tíz év során folyamatosan csökkent. Ehhez a 

folyamathoz az ország különböző térségeinek adatai eltérő mértékben járulnak hozzá. Egy kivétellel 

(Közép–magyarországi régió) minden tervezési-statisztikai régióra érvényesek az évről-évre csökkenő 

értékek. Békés megye effajta statisztikája viszont azt mutatja, hogy lakosságszámának alakulása már 

az 1950-es évektől kezdve rohamos léptekben csökken. 

A Dél-alföldi régió bizonyos területei, ezek közül a Szeghalomi kistérség periférikus helyzetben van 

gazdasági-társadalmi fejlettség és fejlődési dinamizmus szempontjából. A periférikus térségek alapvető 

jellemzőit itt is megtaláljuk: a határ menti elhelyezkedés, az erősen vidékies jelleg, valamint az alacsony 

ill. fogyó népesség. A 20. század első felében a kistérség népessége növekedett, az 1950-es évektől 

kezdve (Dévaványán a 40-es évektől) viszont folyamatos népességcsökkenést mutat a statisztika, mely 

még ma is tart. A 1960-70-es években nagyfokú elvándorlás jellemezte a térséget, ez alól csak 

Szeghalom képezett kivételt. A rendszerváltás okozta nehézségek következtében kevés olyan 

vállalkozás maradt életben, mely a kevésbé szakképzett munkaerőt továbbra is alkalmazni tudja volna, 

melynek eredményeként jelenleg is jellemző tendencia a képzett, tanult munkaerő elvándorlása a 

térségből, mely a jobb keresetet nyújtó munkalehetőség és magasabb életszínvonal érdekében történik. 

 

7. táblázat: Dévaványa város népességszám változása 2001-2016 

Adattípus 2001 2016 
Lakónépesség 
2016/2001 (%) 

Lakónépesség/
Állandó 

népesség (%) 
2001 

Lakónépesség
/Állandó 

népesség (%) 
2016 

Állandó népesség 
(város) 

9 058 7 684 
 99,69% 99,71% 

Lakónépesség (város) 9 030 7 662 84,85% 

Állandó népesség 
(Békés megye) 

401 877 356 919 
 

99,65% 96,58% 
Lakónépesség (Békés 

megye) 
400 490 344 748 86,08% 

Állandó népesség 
(Magyarország) 

10 270 425 9 995 253 
 

99,19% 98,18% 
Lakónépesség 
(Magyarország) 

10 187 575 9 814 023 96,33% 

Forrás: KSH Statinfo 

 

 

 

 

 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

39 
 

2. ábra: Dévaványa város állandó népességének változása 

 

Forrás: KSH Statinfo 

8. táblázat: Dévaványa népességszám %-os változása 

Forrás: internet (saját szerkesztés) 

 

 Népsűrűség 

A város népsűrűsége a 2016. évi népszámlálási adatok alapján 35,4/km2, ami 2001-hez képest 15,5 %-

kal csökkent (2001: 41,8 fő/km2); ez az érték Békés megye átlagánál(65 fő/km2) alacsonyabb. Békés 

megyén belül Dévaványa népsűrűsége az alacsonyabb értékű települések közé tartozik. Az alacsony 
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Dévaványa állandó népesség számának alakulása 2000-2016. év (fő) 

Népesség éves %-os változása 

Év %/év 

1870-1880 +0.02 %/év 

1880-1890 +1.78 %/év 

1890-1900 +0.51 %/év 

1910-1920 +0.38 %/év 

1920-1930 -0.24 %/év 

1930-1941 +0.92 %/év 

1941-1949 +0.37 %/év 

1949-1960 -0.89 %/év 

1960-1970 -0.34 %/év 

1970-1980 -1.79 %/év 

1980-1990 -0.9 %/év 

1990-2001 +0.05 %/év 

2001-2011 -1.17 %/év 

2011-2015 -0.4 %/év 

2015-2017 -0.57 %/év 
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népsűrűség a város 7,5 ezres népességéhez társuló nagy településmérettel (216,6 km2) magyarázható. 

A külterületen élő lakosok aránya alacsony, kevesebb mint 1%. 

 

 Népmozgalom 

Dévaványa demográfiai helyzete hasonlóan a többi Békés megyei városhoz igen kedvezőtlen, ráadásul 

a népmozgalmi mutatók a 2013-2017 között eltelt idő alatt még rosszabb képet mutatnak a városról, 

mint az 1990-es években. A település népességszámának csökkenésében mind a természetes fogyás, 

mind az elvándorlás szerepet játszik. Dévaványa népességének fogyása a megyei átlagtól némileg 

gyorsabb, és a megyei járásszékhelyek többségéhez képest is rosszabbnak mondható. Az elvándorlás 

mértékének fokozódása valószínűsíthetően Békés megye egészének az ország többi részétől egyre 

jobban lemaradó gazdasági és foglalkoztatási adottságainak tudható be. 

A természetes szaporodásról –a születések és a halálozások számának különbségéről – 2001 és 2016 

között megállapítható, hogy természetes fogyást jelentett mind az ország, mind a megye, mind Dévaványa 

szempontjából. Az ország lakosságához képest a fogyás mértéke lassan enyhült, míg Békés megyében 

növekvő, az országos átlagnál nagyobb természetes fogyás jellemző. 

 

9. táblázat: Dévaványa város népmozgalmi adatai 

Adattípus 
2001-2008 2009-2016 

fő fő 

Élveszületések 553 429 

Halálozások 1032 1013 

Belföldi odavándorlások 
száma (állandó és 
ideiglenes vándorlás 
együtt) 

1914 1950 

Belfüldi elvándorlások 
száma (állandó és 
ideiglenes vándorlás 
együtt) 

2350 2269 

Forrás: KSH Statinfo 

 

 Korösszetétel 

Az országban áltagosan egyre több 65 év fölötti lakos jut a 14 éven alattiakra, tehát egyre jobban 

tapasztalható az idősek utánpótlás nélküli túlsúlya, az elöregedés. 

 

Az alacsony születési szám, valamint az aktív korúak elvándorlása kimutatható, ha a város 2016. évi 

korstruktúráját összehasonlítjuk a 2001. évivel. Az adatok szerint összevetésben is magas az 

időskorúak aránya. 

 

A két ábráról megállapítható, hogy a fiatalabb korosztályok (18 év alattiak) aránya a településen belül 

csökkent 15 év alatt (39,9%-kal), míg az idősek aránya (60 év felettiek) megnőtt (1,2%-kal).  
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3. ábra: Dévaványa város korstruktúrája (2001. évben, 2016. évben) 

 

 
 

 
Forrás: KSH Statinfo 

 

A városban az eltartott népesség rátája(a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség (65–X 
éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2016-ban 214% volt.Az idősek fiatal 
lakossághoz viszonyított aránya radikálisan emelkedett. 

A város öregedési indexe(öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség (0–14 
éves) százalékában) 2016-ban 161,1% volt. A vizsgált időszak alatt a városi népesség elöregedése 
felgyorsult, a 2016. évi öregedési index értéke az országos átlagot felülmúlja. 

A népesség nemek szerinti megoszlása 2016-ban a városban: népesség 50,2% nő, 49,8% férfi. A 

nemek közötti arány 2001-hez képest lényegében nem változott. 

 

0-2 évesek száma 
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3-5 évesek 
száma (fő); 267 6-13 évesek 

száma (fő); 882 
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(fő); 5179 

15-17 évesek száma 
(fő); 400 

60-x évesek száma 
(fő); 1934 

0-2 évesek száma 
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3-5 évesek száma 
(fő); 160 
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1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

 Hazai nemzetiségek 

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő etnikai kisebbségek illetve nemzetiségek: 

cigány (a népesség 0,67 %-a, vagyis 53 fő), német (10 fő), román (7 fő), egyéb (11 fő). 

 

2001 óta a cigánykisebbség létszámában állt be jelentőseb változás, a cigányok esetében 31-ről 53 főre 

nőtt a létszám. Német és román nemzetiségű 2001-ben nem élt Dévaványán. Tudni kell, hogy a 2011. 

évi népszámlálás alkalmával kettős identitás felvállalásának lehetőségét alkalmazták. Ennek 

köszönhetően a többes identitású, többes elköteleződésű, illetve többféle nemzetiségi gyökerekkel 

rendelkezők felvállalhatták kötődésüket akár két etnikai csoport felé is. Mindemellett a cigányok aránya 

nőtt a település népességén belül. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa 

Város Önkormányzata között együttműködési megállapodás jött létre 2011. február 22-én. 

 

 Nem hazai nemzetiségek 

A nem hazai nemzetiségek közül a kínaiak voltak még jelen 2011-ben Dévaványán rendkívül kis 

számban (5 fő). 

1.7.1.3 Képzettség 

Dévaványa lakosságának képzettségi szintje mind Magyarország, mind Békés megye átlaga alatt van, 

de egyáltalán nem mondható az elmaradás súlyosnak. Míg a legalább általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők arányának mutatójánál a város felzárkózást, addig az érettségivel, valamint egyetemi és 

főiskolai oklevéllel rendelkezők arányának mutatójánál további leszakadást mutatott 2001 és 2016 

között az országos adatokhoz viszonyítva. Dévaványa Az Általános Iskolai végzettség és Középiskolai 

végzettség tekintetében lépést tud tartani, sőt meghaladja a megyei és országos átlagot. Bíztató jel, 

hogy az egyetemi és főiskolai oklevéllel rendelkezők száma lassan, de biztosan nő a településen, de 

ugyanakkor elmarad a megyei és országos átlagtól. 

 

4. ábra: Dévaványa város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2011) 

 
Forrás: KSH Statinfo, Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 
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1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Dévaványa városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 7577 fő volt, ennek 37,9 %-a volt 

foglalkoztatott. Ez az arány, a korábbi adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat. A foglalkoztatottság 

főbb adatainak teljes népességhez viszonyított helyzetét vizsgálva kitűnik a település országos, illetve 

megyei átlag körüli értékei. Az eltartottak tekintetében a város jó helyzetben van a megyei és országos 

értékekhez képest. 

 

5. ábra: A foglalkoztatottság főbb adatainak alakulása (a népesség %-ában, 2011) 

 

 
Forrás: KSH Statinfo 

 

A Szeghalomi kistérség, és ezen belül Dévaványai is az ország súlyos munkanélküliséggel küzdő 

területei közé tartozik. Az aktív keresők száma 3008 fő. A városban az aktív korú munkanélküliek 

száma 2011-ben 356 fő volt, de ez a szám valószínűleg magasabb volt a valóságban, mivel figyelembe 

kell venni, hogy a statisztikákban nem jelennek meg az aktív korú nem regisztrált munkanélküliek. A 

dévaványai lakosság foglalkoztatottságra nagy jelentős hatással bír a városban rendelkezésre álló 

munkahelyek alacsony száma. Az 1990-es években a foglalkoztatottságot erősen befolyásolta a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása és feloszlása, ezután a alacsonyabb létszámmal 

működő kisvállalkozások nem biztosítottak annyi munkahelyet, mint a mezőgazdasági szféra korábban. 

 

A hosszabb idősorban is elérhető munkanélküliségi mutató mérséklődött. Hasonlóan a népességre 

vetített értékekhez, a regisztrált álláskeresők abszolút száma is az országos tendenciáknak megfelelően 

változott. A 2009-es csúcsév után csökkenő tendencia érvényesült, összefüggésben a kormányzati 

szándékok szerinti közfoglalkoztatási programok felfuttatásával; 2014-re az elmúlt 15 év 

legalacsonyabb pontjára ért ez a szám. Az elmúlt években a közfoglalkoztatottak száma csökkent. 
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6. ábra: A regisztrált munkanélküliek (nyilvántartott álláskeresők) számának alakulása (2000-
2016) 

 

 
Forrás: KSH Statinfo 

 

A dévaványai lakosság foglalkoztatottságra nagy jelentős hatással bír a városban rendelkezésre álló 

munkahelyek alacsony száma. Az 1990-es években a foglalkoztatottságot erősen befolyásolta a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása és feloszlása, ezután a alacsonyabb létszámmal 

működő kisvállalkozások nem biztosítottak annyi munkahelyet, mint a mezőgazdasági szféra korábban.  

A város földrajzi és egyéb adottságainak köszönhetően kedvező feltételeket kínál a mezőgazdaságon 

kívül az idegenforgalom számára is, melyet a kor igényeinek megfeleltetve az önkormányzat támogat. A 

településen jelenleg nagyságrendileg kb. 100 jelentős munkáltató van, ami a város lakosságának sajnos 

nem ad elegendő munkát.  

 

A felsőfokú végzettségű és szakképzett munkakörökben a 20-45 év közötti korosztály dominál, a 

szakképzetlenek között kevéssel a 45 év fölöttiek vannak többen. Összességében a dévaványai 

munkahelyeken foglalkoztatottak leginkább szakképzettséggel rendelkezők (58,3%), és ennél kisebb 

arányban felsőfokú végzettségűek (20,85%) és szakképzetlenek (20,85%).  

A vállalkozások tevékenységi körük szerint nem változtak: a lakosság nagyobb arányban az iparban, a 

szolgáltatási szektorban, valamint a települési intézményekben dolgozik. Mezőgazdasági tevékenységet 

vállalkozásban nagyon kevesen folytatnak, annak ellenére, hogy a település megélhetését régen a 

mezőgazdaság biztosította. A mezőgazdasági tevékenységet végzők többsége csak jövedelem 

kiegészítésként végzi. 
 

A regisztrált álláskeresők további tulajdonságait is érdemes áttekinteni. 2013-ban Dévaványán az 

álláskeresők többsége a 40 éves kor alatti korosztályba tartozott, de különösen kiemelkedő volt 36-40 

éves korosztály esetén jelen lévő álláskeresők száma. Tehát a településen inkább a fiatal és 

középkorúak munkanélkülisége a jellemző. A KSH Tájékoztatási Adatbázis 2013-as adatai alapján az is 

kiderül, hogy a településen jóval több (csaknem ötször több) a fizikai foglalkozású álláskereső, mint a 

szellemi.  
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Az álláskeresők iskolai végzettségét tekintve pedig megállapítható, hogy 2013-ban a szakmunkás 

végzettségűek voltak a településen legtöbben (193 fő) munkanélküliek, míg egyetemi végzettségűek 

nem voltak, főiskolai végzettségűek pedig a legkevesebben voltak (6 fő). 

Az ingázók aránya az országos tendenciáknak megfelelően magasabb, aminek oka, hogy a településen 

kívüli más városok jobb és több munkahelyet tudnak kínálni a helyi lakosoknak. A legtöbb ingázó a 

településről Körösladányra, Békéscsabára, illetve Szarvasra közlekedik, de Szegedre, Gyomaendrődre, 

Szolnokra és Budapestre sem elhanyagolható mértékben ingáznak.  

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

Békés megye lakosságának az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) az országos átlagából csupán 

57,9% jut, mely a Dél-Alföld átlagos arányánál is kevesebb. Dévaványán az áltagos kereset a megyei 

átlag körül mozog, tehát a lakosság többsége az országos átlagnál kevesebbet keres. 

Az ágazatonként mért kereseti különbségek jelentős eltérést mutatnak a megyében. Hagyományosan a 

legrosszabbul fizető ágazat az építőipar, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és a kereskedelem, 

javítás területe. Több mint harmadával magasabbak a jövedelmek a pénzügyi közvetítés, oktatás és a 

közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás ágazataiban. A legkisebb átlagfizetésű építőipar és a 

legmagasabb jövedelmű pénzügyi tevékenység területe közt két és félszeres a különbség, az előbbi 

harmadával elmarad a megyei átlagtól, míg az utóbbi kétharmadával haladja meg azt. 

 

Dévaványán az Önkormányzat adatai szerint 3711 adózó magánszemély lakik. A teljes népességhez 
viszonyított arányuk 48,43%, míg megyei szinten száz lakosra 45, országos szinten 44 adófizető jut. A 
városban lakó egyéni vállalkozó adózó személyek száma 507 fő. . A teljes népességhez viszonyított 
arányuk 6,61%. 

 

7. ábra: SZJA alapot képező nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített összege 

 
Forrás: TEIR 

 

Egy város, térség jövedelmi viszonyait jól tükrözi az egy főre jutó személygépkocsik számának 

alakulása. Dévaványán a városban 2005. óta – a népességcsökkenés ellenére – növekedett a 
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személygépkocsik száma. Míg 2005-ben 1271 személygépkocsi volt a városban üzembe helyezve, 

addig 2016-ra ez a szám 1764-re nőtt. Ezzel párhuzamosan az ezer főre jutó személygépkocsik száma 

149-ről 216-ra nőtt 2005 és 2016 között. Személygépkocsi-ellátottságban Dévaványa város valamelyest 

rosszabb mutatóval bír a megyénél; Békés megyében 283 személygépkocsi jutott ezer lakosra 2016. év 

adatai szerint. Az országos átlaghoz viszonyítva nemcsak Dévaványa, de egész Békés megye jócskán 

le van maradva. 

8. ábra: Személygépkocsik száma ezer lakosra (db) 

 
Forrás: TEIR 

 

 Segélyezés 

Az időskorúak járadékában részesítettek havi átlagos száma 2016-ban 6 fő volt. Az Önkormányzat 

nagyságrendileg 2 millió forint támogatást nyújtott erre a célra. Lakáscélú támogatásban 2016. évben 

52 fő részesült, 15,575 millió forint értékben. Ugyanebben az évben Települési támogatásban összesen 

1204 fő részesült 38,340 millió forint értékben. Megfigyelhető hogy mind a támogatásban részesültek 

száma mind a támogatási összegek emelkedtek a korábbi évekhez viszonyítva. 

 

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 2016-ban 2236 fő részesült. Az 

ellátottak száma csökkent a megelőző években, 2006-ban még 2960 fő részesült ezen ellátásokból. A 

csökkenés elsősorban a szociális alapú ellátásokban részesülők számának mérséklődésére vezethető 

vissza. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2006 és 2015 között 122 főről 14 főre esett 

vissza. 

1.7.1.6 Életminőség 

Az életminőség egyik pillére a lakosság egészségügyi helyzete, amelyet elsősorban a születéskor 

várható élettartam mutatójával szoktak megragadni. Magyarországon az elmúlt két évtizedben jelentős 

ütemben növekedett a várható élettartam és az egészségben töltött évek száma mind a nők, mind a 

férfiak körében. A kilencvenes évek végén érte el a várható élettartam a 70 évet, amely a későbbi 
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években tovább növekedett, 2012. óta a 75 évet is meghaladja. A két nem esetében különböző értékek 

jellemzőek; míg a nők esetében 78,73 év, addig a férfiak esetében 72,01 év élettartam várható.  

A születéskor várható élettartamot tekintve is jelentős területi különbségek mutatkoznak 

Magyarországon. A Dél-alföld régió helyzete átlagos, hiszen az országos értékhez közeli, annál csupán 

0,1 évvel rövidebb élettartam várható. Ugyanakkor a Dél-Alföld megyéi közül Békés megye adatai a 

legalacsonyabbak; a megyében 73,5 év az átlagos várható élettartam.  

Az életminőségnek egy másik lényeges tényezője a lakhatás, és annak körülményei. 2001-ben 3402, 

míg 2011-ben 3342 háztartást tartottak nyilván Dévaványa városában. A népesség-csökkenéssel együtt 

a háztartások száma is csökkent a két népszámlálás között eltelt időben. 

 

10. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011) 

 

2001 2011 

város  megye város megye 

az összes háztartás %-ában az összes háztartás %-ában 

Háztartások összesen:  3 299 164 924 3 342 166 658 

háztartások a lakás 
komfortossága szerint      

összkomfortos  39,4% 37,19% 44,2% 45,58% 

komfortos  23,37% 33,45% 36,68% 39,17% 

félkomfortos 12,15% 9,23% 5,74% 5,26% 

komfort nélküli  21,64% 1,66% 13,13% 9,51% 

szükség- és egyéb lakás 3,42% 3,42% 0,20% 0,46% 

háztartások a lakás 
felszereltsége szerint      

hálózati vízvezetékkel 80,50% 82,81% 89,91% 90,51% 

házi vízvezetékkel 0,24% 2,04% 0,38% 3,65% 

meleg folyóvízzel 76,99% 81,88% 84,32% 88,13% 

közcsatornával - 31,77% 80,25% 56,47% 

házi csatornával - 53,42% 10,05% 37,68% 

vízöblítéses WC-vel 66,89% 75,32% 83,57% 87,35% 

Forrás: KSH Statinfo 

 

A lakások minőségi jellemzői is javultak az időszak alatt. Az összkomfortos, de főleg a komfortos 

lakások aránya nőtt jelentős mértékben, míg az azoknál alacsonyabb komfortfokozatú lakások aránya 

csökkent. A város felzárkózása a megyei szinten a komfortos lakások arányában mutatkozik meg, de a 

félkomfortos és szükséglakások esetében is jó helyzetben van a település, Ugyanakkor Dévaványa 

leszakadását jelzi a megyétől, hogy az összkomfortos lakások esetében elszakadás diagnosztizálható a 

két adatsor között. 2001-ben az összkomfortos lakások aránya a településen meghaladta a megyei 

szintet,, azonban 2011-re 1,38 %-ra nőtt a különbség a megyei szint javára. 
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A lakások felszereltségét tekintve is jelentős javulás tapasztalható nemcsak a település önmagához 

viszonyított adataiban, de a megyei átlagokhoz való távolság tekintetében is. A felzárkózás különösen a 

hálózati vízvezetékkel, a fürdőszobával, valamint a vízöblítéses WC-vel való felszereltség tekintetében 

nyilvánul meg. Azonban a kedvező eredmények ellenére ki kell emelni, hogy Dévaványa a lakások 

felszereltsége tekintetében még mindig lemaradásban van, amit főként a vízöblítéses WC-vel 

rendelkező háztartások arányának a megyei átlagtól való nagy elmaradása mutat meg.  

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
Dévaványa város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén 
tagolható. 

A városban az alacsony státuszú lakosok aránya magasnak számít, illetve más, a szegénység 
megragadására alkalmas mutatószámok alakulása is aggodalomra adhat okot (a munkanélküliek és 
segélyre szorulók, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű óvodások és tanulók, 
alacsony komfortfokozatú lakások száma és aránya). 

A magasabb státuszú társadalmi csoportok szűkülésének esélyét növeli, hogy a más nagyvárosban, 
régióközpontban diplomát szerző fiatalok jelentős része sok esetben gazdaságilag fejlettebb, élhetőbb 
régióba/városba költözik, illetve egyre nagyobb számban külföldön telepednek le.  

 

9. ábra: A városrészek közötti társadalmi különbségek Dévaványán, 2011 

 
 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

1.7.2.1 Történeti és kulturális adottságok 

 

 Településtörténet 

 

Dévaványa területén több száz régészeti lelőhely található. A régészeti leletek bizonyítják, hogy a 

település évezredek óta lakott hely. A Tisza és a Körösök szabályozása előtt a magasabban fekvő 

részei jól védhető lakóhelyet biztosítottak az embereknek. Ezt a vízjárta településszerkezetet jól 
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megőrizte a település belterületének észak-keleti része, melyet már az 1987-ben a Békés Megyei 

Tervező Vállalat által készített Összevont Rendezési Terv is szerkezeti védelemben részesített.  

Írásos formában először az 1330-as évek elején említik a települést Jana falu néven, de 1334-ben már 

a Vana név szerepel. Ekkor a település Békés megyéhez tartozott, de Luxemburgi Zsigmond király 

1422-ben Heves megyéhez csatolta.  

A XVI. század elejére a térség egyik legjelentősebb településévé vált. Egy 1528-ban kiadott, hazánk 

településeit ábrázoló térképen is megtaláljuk Wama névalakkal. A század közepére elérte a török 

behatolás, melynek nyomán az egész Délkelet-Alföld török uralom alá került. A hódoltság másfél 

évszázada alatt aprófalvak tömege tűnt el. Az életben maradt lakosság a nagyobb biztonságot nyújtó, 

kiváltságosabb településekbe költözött, létrehozva az alföldi településszerkezetet máig meghatározó 

mezővárosi hálózatot. Viszonylagos védettséget élvező helység volt Ványa is, hiszen mint szultáni, un. 

khász birtok, lakosai a török császár jobbágyainak számítottak, így részben mentesülhettek a helyi 

hatalmasságok kizsákmányolásától. Erről tanúskodik Mehmed gyulai bég “patens levele” (oltalomlevele) 

1600-ból. Mint khász várost, Ványát is a gazdasági fellendülés jellemezte. Ennek jele egyrészt, hogy a 

település lakosai hosszabb ideig képesek voltak elviselni a kettős, illetve többszörös adóztatást, 

másrészt hogy a település Heves és Külső-Szolnok vármegye XVI-XVII. századi dikajegyzékeiben 

csakúgy szerepel, mint a török adólajstromokban.  

A XVI. század második felében Ványa már a vidék legnépesebb helységeinek egyikévé vált az egész 

hatalmas szolnoki szandzsák harmadik legnagyobb településeként. Ekkor már magyar és török iratok is 

gyakran városnak nevezik. Heves vármegye dikajegyzékében 1613-ban mint “Vannia varassa”, 1618-

ban pedig mint “OppidumVanya”, azaz Ványa mezőváros szerepel. A település jogállása tekintetében 

egyértelműen fogalmaz “Sakszuvár volt Boszniai MirMirán”, ki egy levelében szintén városként említette 

a települést.  

A hódoltság ideje alatt kialakult az a református köznemesi réteg, amely hosszú távon meghatározta a 

község fejlődését. A ványai nemességről 1621-től kezdődően találhatók adatok: Heves és Külső-

Szolnok 1647 évi adóösszeírásában a 67 nemesből 14 Ványán lakott, akik az egész kettős vármegye 

legnépesebb együtt élő nemesi tömbjét alkották. A XVII. század a ványai jobbágyság számára a 

gazdasági megerősödést és a földesúri terhek levetését hozta el. Az 1650-es években végbement 

önmegváltással a jobbágyok örök szabadságot kaptak, továbbá sokan armális nemességet is 

szereztek.  

1659-ből fennmaradt a község pecsétjének körirata: „DEVA VANIA PEOCETI”. 1693-ban egy tatár 

sereg kifosztotta a községet, melynek lakosainak egy része 1694-ben a borsod megyei Tiszabábolnára 

menekült. A török kiűzése után megkezdődhetett a falusi lakosság visszatelepülése. A rövid 

békeidőszakot a Rákóczi szabadságharc 1703-as kirobbanása törte meg, a tartós béke a szatmári 

békekötés (1711) után köszöntött be.  

A község nemesi származású lakosságának nagy száma miatt is kiemelkedik a térség településeinek 

sorából. Heves megye 1711. évi összeírása a községet ismét “Oppidum Ványa”, azaz Ványa 

mezőváros címmel illeti. A családok közül a legtöbbnek neve már a XVI-XVII. századi összeírásokban is 

megjelenik, vagyis Dévaványát a korábbi lakói telepítették újjá, lakosságának kontinuitása a XVI. 

század második felétől bizonyítható.  

A település 1723-tól szerepel hivatalosan Dévaványa név alatt. A község lélekszámának növekedése 

mellett a jobbágyság számaránya elenyésző volt. 1753-ban az elzálogosított határ megváltása 

következtében a ványaiak csupán házaikat és szőlőiket tarthatták meg, minden más javadalmuk 
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visszaszállt az uraságokra. Ezzel taxás nemesekként maguk is földesúri befolyás alá kerültek, s a határ 

további használatáért évente megújított szerződés értelmében bérleti díj (taxa) fizetéssel tartoztak. 

1769-ben az akkora már nagy számban betelepülő adózó, elsősorban pásztorokból és parasztokból álló 

lakosság létrehozta a saját közigazgatását: a működő nemesi tanács mellett megszervezték a paraszt 

tanácsot.  

Bár már a XVII. században is illették oppidum névvel, Dévaványa hivatalosan csak 1774-ben kapott 

mezővárosi rangot, melyet 1872-ig megőrzött. Városi rangot több mint évre rá 1999-es 

kezdeményezése alapján kapott a település.  

1793-ig csak a református egyház volt jelen a településen, hiszen a római katolikus egyház helyi 

közössége ebben az évben jött létre. A XIX. század első felében Dévaványa vált egy nagyobb területet 

átfogó izraelita hitközség székhelyévé, ebben az időben hozták létre a zsidó temetőt is. Az 1848-ben 

felépített zsinagógájuk az 1950-es években lebontásra került. Az egykori 200 fős dévaványai 

zsidóságból napjainkban már csak néhány személy él.  

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt néhány hétre Dévaványa lett Heves megye 

“székhelye”, ugyanis a menekülő vármegyei adminisztráció itt talált menedéket. A településen tartották 

az utolsó megyegyűléseket is, és itt értesültek a világosi fegyverletétel híréről. A vármegyei törvényszék 

utolsó ülését is Dévaványán tartotta. A szabadságharc leverését követően közigazgatási átszervezést 

hajtottak végre, mely során különválasztották Heves és Külső-Szolnok megyéket, Dévaványát pedig az 

összevont Békés-Csanád vármegye szeghalmi járásához csatolták. A járási összeírás szerint ekkor 

8165-en laktak a települést.  

Az 1871. évi XVIII. törvénycikk választás elé állította a mezővárosokat, hogy vállalják-e a rendezett 

tanácsú várossá alakulást, annak minden anyagi terhével együtt, vagy a kisebb terheket jelentő 

“nagyközség” rangot választják. Dévaványa sok más mezővárossal együtt nem tudta vállalni a 

rendezett tanácsú városi státust, így 1872 áprilisában az addig minden tekintetben városi jellegű 

település nagyközséggé alakult. 1876-ban egy újabb közigazgatási átszervezés során a megalakított 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez csatolták Dévaványát. Az új vármegye 1879. évi kiadványában a 

község területe 54.370 kat. hold, lakosa 10.626 fő volt.  

Az 1920-ra Dévaványa területe 54.546 kat. holdra, lakosainak száma 14.768 főre nőtt. A 

századfordulón a lakosságszám gyarapodása jelezte a község népességvonzó- és megtartó 

képességét. A polgárosodást a kereskedelem, szolgáltatások bővülése, a civil szervezetek növekvő 

száma is elősegítette. Az 1876-tól kezdve egy 5 betegágyas kórház és gyógyszertár működött, 1926-ra 

új gyógyszertár létesült, az egészségügyi ellátás további 4 magánorvossal, és 10 bábával egészült ki. 

A településen már 1876-tól volt szálloda, melyet 1926-ra számos kocsma, egy kávéház és egy 

vendéglő egészített ki. Ebben az időben az egyletek száma is jelentősen gyarapodott.  

 

Az újjáépítés éveit az erőszakos kollektivizálás és az államosítások váltották fel, ami Dévaványa 

esetében egybeesett a község tudatos visszafejlesztésével, 1945-ben visszaminősítették 

nagyközségből községgé, s ez utóbbi címet csupán 1970-ben szerezte vissza.  A nagyközség a 

nyolcvanas évek közepén kapott új erőre, melyben a vezetés irányváltásának jelentős szerepe volt. Az 

1985-ben alakult önkormányzati társulás élére állásával Dévaványa előkelő rangot vívott ki magának a 

térségben. A rendszerváltással új dinamizmust nyert a település fejlődése, innovatív képességének 

köszönhetően a térség kiemelkedő szerepű településévé vált. 
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 Kulturális értékek 

Dévaványa kulturális életének meghatározó intézménye az 1950-ben alapított közművelődési könyvtár, 

amely a település jeles költőjének, Ladányi Mihálynak a nevét vette fel 1996-ban. Az intézmény a 

hagyományos könyvtári funkciókon túl szerteágazó tevékenységet folytat, a változó igényekhez 

igazodva mára könyvkölcsönző helyből a település kulturális életének központja, információs és 

idegenforgalmi irodája lett. Klubokat, öntevékeny csoportokat működtet és támogat, nyelvtanfolyamokat, 

irodalmi esteket, kiállításokat szervez.  

A több mint 35 ezer egységből álló könyvtári állomány jelentős hányadát könyvek és folyóiratok alkotják, 

de gyűjtenek zenei- és képi adathordozókat is. A könyvtár 2001-ben a Külügyminisztérium 

támogatásával külön gyűjteményt hozott létre. Beszerzésre került az EU legszélesebb értelem vett 

irodalma, mely bárki által igénybe vehető. Ezen túl eMagyarország pont és ingyenes internet 

hozzáférési működik a könyvtárban.  

A Helytörténeti Gyűjtemény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységet is folytat. Néprajzi és 

régészeti állományát nemzeti értékű állománnyá nyilvánították. A múzeum által őrzött kulturális örökség 

a Sárrét egyik legjelentősebb értéke.  

Dévaványa az alábbi rendezvényekkel várja a látogatókat évről-évre.  

A nyár közepén megrendezésre kerülő Városnap alkalmával a helyi fellépők mellett hazai hírességeket 

is meg szoktak hívni a településre. 2000 óta minden harmadik évben megrendezésre kerül a 

Dévaványaiak Világtalálkozója, amikor az ország és a világ minden tájáról hazalátogatnak a 

Dévaványáról elszármazottak. A Szent István napi ünnepkör keretében a helyi alapfokú 

művészetoktatási intézményegység diákjai mutatják be a nyári táborban betanult műsorukat. Továbbá a 

Dévaványai Folkműhely Egyesület évente rendezi meg nagysikerű versenyét(Kádár Ferenc Országos 

Népzene és Néptáncverseny), melynek névadója a település szülöttje, Kádár Ferenc, aki 1958-ban 

elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. 

Épületek, régiségek 

 Kopjafa a Hősök terén 

 Kopjafa Dévaványa határában, Gabonáspusztában, Vitéz BilkeiLipcsey Márton őrgróf emlékére 

 Tőkerészi iskola és kút 

 Állomási "iskola" 

 Kossuth úti iskola 

 Hajós úti iskola és kút 

 Eötvös úti óvoda épülete 

 Református templom, stílusa neoklasszicista 

 Katolikus templom műemlék jellegű épület, késő barokk, klasszicizáló stílusban 

 Parókia épülete, plébánia 

 Vágóhíd épülete 

 Jéggyár 

 Állomás – víztorony 

 Kéthalom – iskola 

 Szőnyegszövő 

 a régi malom épülete 

 Világháborús Hősök Emlékműve 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszicista
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
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 Kádár Ferenc a Népművészet Mestere népművész szobra 2003. 

 56-os emlékmű 

 Dózsa kopjafa 

 Ladányi Mihály szobra 

 Ványai Ambrus szobra 

 Trianoni emlékmű 

Dévaványa főterén találhatóak az alábbi nevezetességek  

 A világháborús hősök részére felállított emlékszobor; 

 A katolikus templom, mely 1806 és 1810 között épült, barokk, klasszicizáló stílusú műemlék 

jellegű épület; 

 A református templom, mely ami egy 63 m magas 1887-ben újjáépített neoklasszicista 

templom; 

 56-os emlékmű 

 Tiranoni emlékmű 

 Dózsa féle parasztháború kopjafája 

 48-as kopjafa 

 aradi vértanúk kapjafája 

 

A település városképi jelentőségű épületei a református és katolikus templom.  

 

Dévaványa méretéhez képest kulturális értékekkel megfelelő szinten ellátott, melyeket kiegészítenek a 

sajátos természeti értékek, emelve a város turisztikai értékét. 

 

1.7.2.2 Civil szerveződések 

Az intézmények klasszikus feladatain túl fontos a közösségszervezés ösztönzése, civil szervezeti 

partnerek létrehozása. A civil szervezetek erősíthetik a helyi identitást és betölthetik a társadalmi 

kontroll szerepét is. A helyi társadalom építésében igen fontos szerepet játszanak a kultúra területen, 

valamint a településük jövőjéért tevékenykedő egyesületek es alapítványok. Ezen közösségek 

segítenek a hagyományok, tradíciók megőrzésében, kinyitják a település határait és közvetítő szerepet 

tölthetnek be a társadalmi-gazdasági élet különböző területen a hosszabb távú kapcsolatok 

kiépítésében. 

A civil szervezetek száma a szeghalmi kistérségben 280, amelyek közül 73 kulturális területen (is) 

tevékenykedik. Vannak nagyobb, jelentősebb infrastrukturális háttérrel rendelkező szervezetek is, pl. a 

Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége (szeghalmi székhellyel), az Ösvény Alapítvány 

Füzesgyarmaton.  

Dévaványán működik a civil szervezetek háza (önkormányzati fenntartással) és Szeghalmon Leader 

támogatásból épült a civil közösségi tér, amely több szervezet működéséhez is helyet ad.  

A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, amely 19 tagszervezetet tömörít, elkészítette a kistérség 

civil stratégiáját, továbbá civil információs pontot működtet 5 településen és rendszeresen szervez 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1d%C3%A1r_Ferenc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pm%C5%B1v%C3%A9szet_Mestere_d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus
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találkozókat, képzéseket, szakmai műhelyeket, információs napokat a kistérségben működő 

szervezetek részére. 

Füzesgyarmaton, Dévaványán és Szeghalmon nagy hangsúlyt kap a helytörténeti kutató és feltáró 

munkát segítő közösségek tevékenysége. 

 

A városvezetés elkötelezett a partneri viszony kialakítására a helyi civil szervezetekkel. 

11. táblázat: Civil szervezetek Dévaványán 

Civil szervezet neve Civil szervezet jellege 

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Érdekképviselet, egészségügy 

Mosolyt Minden Arcra Alapítvány Érdekképviselet, kultúra, városfejlesztés 

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete, 

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete, 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Dévaványai 
Helyi Szervezete, 

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

Érdekképviselet, esélyegyenlőség 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Érdekképviselet, városfejlesztés 

Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete Érdekképviselet, gazdálkodás 

Dévaványai Horgász Egyesület 

Dévaványai Vadásztársaság 
Sport- és természetvédelem 

Dévaványa Református Elemi Iskolai Alapítvány, Oktatás, egyház 

Túrér Partja Középiskolai Alapítvány 

Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány, 

Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért 

Oktatás, nevelés 

Dévaványai AllStars Kulturális s Szabadidő Egyesület, Kultúra, szabadidő, sport 

Dévaványai Sportegyesület, 

Békés Megye Postagalambsport Egyesületének Tagszövetsége 
Sport 

Dévaványai Polgárőrség Rendvédelem 

Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Katasztrófavédelem 

Dévaványai Múzeumbarátok Köre 

Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete, 

Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete, 

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, 

Dévaványai Folkműhely Egyesület, 

Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány 

Hagyományőrzés, kultúra, városfejlesztés 

Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány, Oktatás, hagyományőrzés, kultúra 

Forrás:Dévaványa Önkormányzata adatszolgáltatás 
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1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás 

 Óvodák 

A Dévaványán egy óvodai intézményegység működik, Általános Művelődési Központ Óvodai, Bölcsődei 

Intézményegysége, melynek 4 óvodai telephelye területileg optimálisan helyezkednek el, arányosan 

tudják biztosítani az óvodáskorú gyermekek ellátását. Az intézményhez tartozik egy bölcsőde ahol 2 

csoport, 24+2 férőhely áll rendelkezésre, ebből 24 állami, 2 pedig önkormányzati saját finanszírozású. 

 

A telephelyek a következők:  

 

• Eötvös úti óvoda. Az óvodai intézményegység központja. A dévaványai központ vonzáskörzetében 

helyezkedik el. Eredetileg bölcsőde volt, de mára kétcsoportos óvodaként működik.  

• Hajós úti óvoda. A város peremén, a műút mellett helyezkedik el. 1907-ben nyitotta meg kapuit 

„gyermekmenedékház” néven.  

• Kossuth úti óvoda. Épülete Dévaványa központjához közel, forgalmas, lakóházak és zöldövezet 

környezetében helyezkedik el. Az intézmény komfortja, külső-belső esztétikája, karbantartottsága jó 

feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. Az intézmény alapterülete 148 m2.2 óvodai csoport 

(50 férőhely) és 2 bölcsődei csoport (24+2 férőhely) működik az épületben.  

• Könyves Kálmán úti óvoda. Az óvoda csendes helyen található, a környék lakásai új családi és régi 

parasztházak kerttel, gyümölcsössel. Lakói többnyire nehéz körülmények között élő családok, ahol igen 

alacsony az egy főre jutó jövedelem. Az idejáró gyerekek közül többen szociokulturális hátrányokkal, 

ingerszegény környezetből érkeznek.  

 

Az óvodai intézmény 198+26fő bölcsődés gyermek befogadására alkalmas. 2000 óta a bölcsödébe 

beírt gyermekek számában először csökkenés, majd nagyobb növekedés történt, 2008-ra 26-ra 

emelkedett. Ez a tendencia a megyei számokban is nyomon követhető. A város bölcsődéjében több 

helyre lenne igény, az óvodai részek viszont minden 3-7 éves korú gyermeket képesek fogadni. A 

2016/2017-es évben 179 gyermek járt az intézménybe. A csoportok száma 8, melyek osztott és 

részben osztott csoportszerkezetűek. Az épületek megfelelő komforttal rendelkeznek és fogadják az 

eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit.  

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, melyek aránya 2-3% körüli, 

ellátása az óvodában biztosított. Fejlesztő pedagógus a kistérség három intézményében (Dévaványa, 

Körösladány, Vésztő) dolgozik, a gyógypedagógiai segítségnyújtás és a szakszolgálati ellátás a 

kistérségi szakszolgálat által biztosított. 

 

Dévaványán 2018-ban 4 intézmény nyújt óvodai ellátást, amelyek összesen 198 férőhelyet biztosítanak. 

Bizonyos években 1 intézmény működött, 2013-tólpedig összesen 4 feladatellátási helyen működik az 

óvodai ellátás. Az óvodai férőhelyek száma az utóbbi tíz évben csökkenést mutat 2008-ban összesen 

239 férőhely volt biztosított, ami napjainkra 198 főre csökkent.2017-ben és 2018-ban az óvodai 

férőhelyek kihasználtsága 90-100% körüli arányt mutatott. A kihasználtság az utóbbi tíz évben 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

55 
 

folyamatosan nagyságrendileg 90% körüli volt. Egyedül 2010-ben fordult elő, hogy 220 férőhelyre 225 

gyermeket írattak be.  

A beíratott gyermekek száma évről évre csökken. Ennek hátterében a gyerekszám csökkenése áll. Az 

óvodások számának csökkenése a demográfiai folyamatokat, azaz a népesség csökkenését, és a 

népesség idősödését tükrözi. A feladatellátási helyek száma, területi elhelyezkedése a városon belül 

egyenletes.  

 

 

12. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai 2017/2018 tanév 

Intézmény neve 
és (fenntartója) 

Feladatellátó hely 
és annak címe 

Férő-
hely  
(fő) 

2017-ben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihasz-
náltság 

(%) 

Csoport-
szobák 

száma (db) 

Torna-szoba 
léte 

(igen/nem, 
db) 

Fejlesztések 
bemutatása 

Dévaványai 
Általános 

Művelődési 
Központ 

(Dévaványa Város 
Önkormányzat) 

 

 

5510 Dévaványa, 
Eötvös J. u. 2. 

45 46 102,22 2 nem - 

5510 Dévaványa, 
Kossuth L. u. 5. 

50 49 98,00 2 nem - 

5510 Dévaványa, 
Könyves K. u. 13. 

50 43 86,00 2 nem - 

5510 Dévaványa, 
Hajós u. 24. 

53 48 90,57 2 nem - 

Forrás: Dévaványa város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

 Alapfokú oktatás 

Dévaványa két általános iskolája a Ványai Ambrus Általános Iskola, melynek alsó tagozata 4 

iskolatelepen működik, és a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott Szügyi Dániel 

Református Általános Iskola. 

Dévaványa, valamint Ecsegfalva települések általános iskolai feladatainak ellátását az a Dévaványa-

Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által működtetett Általános Művelődési Központ iskolája, a 

Ványai Ambrus Általános Iskola végzi. A két település 2007 óta társult közös nevelési-oktatási feladatok 

fenntartására.  

Az osztályok létszáma változó képet mutat: Dévaványán csak az 5. és a 7. osztály létszáma növekszik, 

a többi évfolyamban csökkenő tendencia észlelhető. 2008-ban 342 alsó és 421 fölső tagozatos tanulója 

volt, melyből az Ecsegfalváról bejárók tömegközlekedéssel utaznak az iskolába.  

Dévaványán az 2008-ban alsó tagozaton 363, felső tagozaton 393 diák tanult, mely létszám az eddigi 

tendenciák szerint 2015-re csökkenni fog. Az szinte homogén magyar nemzetiséggel rendelkező 

népesség miatt az iskolában nem folyik külön nemzetiségi oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatása a kistérség minden településén integráltan zajlik, így Dévaványán is.  

A városban 45 általános iskolai osztályterem áll a tanulók rendelkezésére. Öt telephelyen működik az 

iskola. Bár a gyermeklétszám az elmúlt évtizedben csökkent, mégis szükséges az osztálytermi 

kapacitás és a telephelyek megtartása a település beépített területének nagy kiterjedése miatt. Az 

önálló telephelyek folyamatos felújítása szükséges, mely el is kezdődött. Tornaterme mindkét 

tagozatnak van, az alsóban ezen kívül még 3 tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére áll, ezek mellett 

az iskolában egy közös használatú könyvtár működik. 
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Általános iskolai nappali oktatás 2017-ben 2 intézményben folyt összesen 8 feladatellátási helyen, ahol 

összesen 719 diák tanult. Nemzetiségi oktatásban részesülő tanuló nincs a településen. Az általános 

iskolás korosztályban már mutatkozik visszafogott mértékű ingázás; 2018-ban 48-an jártak dévaványai 

általános iskolába más településről 2016-ben 36-an. A városba ingázók elsősorban a környező 

településekről (pl. Gyomaendrőd) érkeznek. 

 

13. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2017/2018 tanév) 

Intézmény neve 
és (fenntartója) 

Feladatellátó hely 
és annak címe 

Férő-
hely  
(fő) 

2017-ben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihasz-
náltság 

(%) 

Csoport-
szobák 

száma (db) 

Torna-szoba 
léte 

(igen/nem, 
db) 

Fejlesztések 
bemutatása 

Szegedi Kis 
István 

Református 
Gimnázium, 

Szakgimnázium 
Általános      

Iskola Óvoda és 
Kollégium, 

Szügyi Dániel 
Tagintézménye 

(Békési 
Református 

Egyházközség) 

5510 Dévaványa 
Vörösmarty út 2. 

120 50 fő 40% 4 - - 

5510 Dévaványa 
Bem út 7. 

120 45 fő 40% 4 - - 

5510 Dévaványa 
Bem út 2. 

- - - - + - 

Ványai Ambrus 

Általános Iskola 

és Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

(Gyulai 

Tankerületi 

Központ) 

 

5510 Dévaványa, 

Vörösmarty u. 4-6 
522 248 47,5 22 nem - 

5510 Dévaványa, 

Körösladányi ú. 

234 159 68 11 nem - 

5510 Dévaványa, 

Szeghalmi út 12. 
104 35 34 4 igen - 

5515 Ecsegfalva, 

Árpád u. 14. 
120 28 23 8 igen - 

Gyöngy u.4-6 154 154 100 8 nem - 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

 Középfokú oktatás 

A szakmák számának bővítésével biztosított a település vonzás-körzetéből és a megye más területeiről 

a továbbtanulók fogadása. A tanulók között van Ecsegfalváról, Körösladányból, Köröstarcsáról és a 

szomszédosa városokból, Szeghalomról, Gyomaendrődről érkezett fiatal is. 

 

Dévaványán csak 2011 és 2012. évben működött 2 gimnáziumi feladatellátási hely. Jelenleg a Gyulai 

SzC Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma látja el a középfokú oktatási 

feladatokat. Dévaványa középiskolájának vonzáskörzete kiterjed a környező településekre, noha a 
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térség egy másik városában, Gyomaendrődön is el lehet érni gimnáziumi oktatást. 2018-ban 15 diák 

érkezett más településről Dévaványa középiskoláiba, míg a korábbi években számuk nagyobb volt. 

2009-ben például 29 diák ingázott a város középiskoláiba. Dévaványán az eredményes szakmai vizsgát 

tett tanulók száma az utóbbi 10 évet vizsgálva minden esetben nagyobb volt mint az eredményes 

érettségi vizsgát tett tanulók száma, tehát többen választják a szakközépiskolai oktatást. 

 

14. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői 2017/2018 tanév 

Középfokú 

oktatási 

intézmény neve, 

fenntartója / 

működtetője 

Feladatellátó 

hely és 

annak címe 

Tanulók 

száma 

(fő) 

Nem 

város

i 

lakos 

(%) 

Kollégista 

(fő) 
Képzési kínálat 

Fejlesztések 

bemutatása 

 

 

 

 

Gyulai SzC 

Dévaványai 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskoláj

a és Kollégiuma 

 

 

 

 

 

5510. 

Dévaványa, 

Mezőtúri u. 2. 

 

 

 

 

 

144 fő 

 

 

 

 

 

30 % 

 

 

 

 

 

15 fő 

Futó képzésekben: 

Szépészet, vendéglátás, 

informatika 

szakgimnázium. 

3 éves szakképzésben: 

hegesztő, számítógép-

szerelő, eladó, szociális 

gondozó és ápoló. 

Érettségi után: fodrász, 

vendéglátás-szervező. 

Kínálunk még: építőipar 

(festő, kőműves), 

elektromos gép és 

készülékszerelő, lakatos, 

szabó képzést; illetve 

turisztikai és 

kereskedelmi 

szakgimnáziumi 

szakirányt. 

 

 

Általános 

gimnáziumi 

érettségi helyett 

induló 

szakképzések 

sikeresek: a 

szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai 

képzések 

átjárhatósága 

biztosított. 

A helyi igények 

kielégítése 

központi, jelentős 

eszközfejlesztések 

2015 (NGM) 

fenntartás óta: 

minden képzési 

ágban. 

Felnőttképzés és 

felnőttoktatás felé 

nyitás: évente 1-2 

felnőttképzési 

tanfolyam vagy 

centrum 

szervezésben, 

vagy munkaügyi 

központ más 

képzőjének 

terembérlet 

biztosításával. 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 
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 Kollégiumi ellátás 

A kollégium az iskola épületében található. 4 db 4 fős és 3 db 3 fős szoba várja a főként szépészet 

irányt választókat, akik távolabbi településekről is érkeznek (Gyula, Medgyesbodzás, Túrkeve, 

Kisújszállás). Többen a tömegközlekedés kényelmetlensége miatt igénylik az elhelyezést (bejárható 

távolság: Vésztő, Füzesgyarmat, Gyoma-Öregszőlő), de a heti 35 órás rend mellett kényelmesebb a 

kollégium. Néhányan szociális okokból laknak itt, családsegítő szolgálat javaslatára (háromszori 

étkezés biztosítottsága miatt (Vésztő, Szeghalom).A kollégiumi és az iskolai programok szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik egymást. Minden évben részt vesznek kollégistáink színház- és 

múzeumlátogatásokon, kirándulásokon. Védőnői, pszichológusi, rendvédelmi előadások havi, kéthavi 

rendszerességgel gazdagítják a programot. A kollégium társalgó részében számítógép, kábel TV, 

csocsó asztal, az ebédlőben ping-pong asztal és egyéb sportszerek állnak rendelkezésre (foci, 

kosárlabda, tollas). Nevelői létszám: 1 fő csoportvezető, 1 állás nevelőtanár (fél óraszámban női, fél 

óraszámban férfi nevelőtanár), egy fő éjszakai gyermekfelügyelő. 

A kollégiumi bentlakás iránti kereslet nem mondható nagynak. A kollégiumi ellátás iránti kereslet 

mértéke összefügg a más településekről bejáró tanulók számával, ebben pedig csökkenő tendencia 

érvényesül. Így feltételezhető, hogy egyre kevesebb más településen lakó diák érdeklődik a város 

iskolái iránt. 

 

 Felsőfokú oktatás 

Dévaványán nincs mód felsőfokú oktatásban részt venni. Legközelebb Szarvason és Mezőtúron érhető 

el felsőoktatást biztosító intézmény.  

10. ábra: Az óvodába, általános iskolába, és a különböző típusú középiskolákba beiratkozott 
tanulók számának változása (2008-2016) 

 

Forrás: KSH Statinfo 
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Óvodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)

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

Gimnáziumi tanulók száma a nappali
oktatásban (a hat- és nyolcévfolyamos
gimnáziumok adataival együtt)

Szakközépiskolai tanulók száma a nappali
oktatásban (szakmai képzéssel együtt)
2015-ig
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1.8.1.2 Egészségügy 

 Alapellátás 

A települési egészségügyi alapellátást a 2016. évi KSH statisztikai adatai szerint2 háziorvos, 2 gyermek 

szakorvos, 2 fogszakorvos, valamint a Védőnői Szolgálat biztosítja 3 db álláshely biztosításával. A 

háziorvosi szolgálathoz köthető szakápolók/ápolók száma 4 fő. 

Ugyanakkor a KSH adataiból nem látszik, hogy egy időben 2 helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet is 

működött, így elmondható hogy a településen összesen jelenleg 4 háziorvosi körzet van. 

A város gyógyszerellátását két vállalkozásban működő gyógyszertár oldja meg, melyek a 

népességszámnak megfelelő ellátást biztosítanak. 2005. év második felében megkezdte működését a 

városi vérvételi helyiség. Az egy felnőtt háziorvosra jutó lakosok száma 1921fő.  

Egy orvosra naponta átlagosan 20-25 beteg jut. A gyermekorvosokra átlagosan 800-900 gyermek jut. 

Naponta átlagosan 45-50 beteg gyermek ellátását végzik. A településen két fogszakorvosi körzet 

működik. A fogászati szakrendeléseket a lakosság 55 % - a igen ritkán, 22 % - a évente többször veszi 

igényben. 

1998-ban az önkormányzat a helyi adottságok kihasználása és a bevételek növelése érdekében 

kezdeményezte a gyógyászat kialakítását, ahol a gyógyfürdő szolgáltatásokon kívül fizioterápiás 

(elektroterápiás) kezelések is igénybe vehetők. A mára már hivatalosan is elismert gyógyvíz kiválóan 

alkalmas az izületi és gerinckopásos betegségek, az ideggyulladás, az idegfájdalmak, az idegbénulás, 

sorvadt izmok kezelésére és gyógyítására.  

A gyógyfürdő kezelései két csoportra oszthatóak: a járóbeteg szakellátás keretein belül elszámolható 

kezelések (reumatológia szakrendelés, fizioterápia), valamint a gyógyfürdőellátások (termál 

gyógymedence, termál kádfürdő, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti 

vízsugármasszázs) csoportjára. 

A Gyomaendrődi Városi Egészségügyi intézmény keretében működik egészségügyi szakellátás és 

gondozás. E feladat tekintetében az intézmény illetékessége kiterjed Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya 

településekre is.  

2016-ban a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 48009 esetet számlált, ami a 

2005. évtől kezdve a korábbi évekhez képes jelentősen magasabb. 2008. óta minden évben 40 ezernél 

magasabb volt az ellátási esetek száma. A házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek és 

meglátogatottak száma enyhén ingadozott az utóbbi években, inkább stagnáló tendenciát jelzett; míg 2012-

ben 10236 esetet tartottak számon, addig 2016-ban 10225-t.  

 

 Szakellátás 

A város által fenntartott Strandfürdő Gyógyászati Részlegében hetente kétszer 4 órában reumatológiai 

szakrendelés történik. A szakrendelésen túl elektroterápiás, valamint gyógyfürdő szolgáltatás is igénybe 

vehető. A forgalmi adatok szerint a szolgáltatást igénybevevők 50%-a helyi lakos, a többi igénybe vevő 

a környező településekről (Körösladány 35 %, Szeghalom 5 %, Mezőberény 5 %, Ecsegfalva és Vésztő 

5 %) érkezik.  
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Városban egy szakorvos lát el heti rendszerességgel nőgyógyászati szakrendelést. A szakrendelésen 

résztvevők kb. 60 %-a kismama, ez is mutatja, hogy a szűrő, megelőző vizsgálatokon igen alacsony 

számban vesznek részt. A Gyomaendrődi szakrendelőn keresztül további három szakrendelés is 

elérhető hetente egyszer. (Bőrgyógyászat, Szemészet, Belgyógyászat) 

 

Lakosok szakorvosi ellátása főként a gyomaendrődi és a szeghalmi járóbeteg szakrendelőben történik. 

2016. évben 16164 fő jelent meg járóbeteg szakellátásban Számuk 2012. év óta folyamatosan növekszik. 

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

 Intézmények, szolgáltatások 
Dévaványa bizonyos szociális közszolgáltatásai iránt csökkenő, ám a legtöbb szolgáltatás iránt egyre 

növekvő igény mutatkozott az elmúlt évek során. 

Dévaványán viszonylag jó szociális ellátási hálózat épült ki. Az alapellátás, mint szociális szolgáltatás 

az önkormányzat által nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére a saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy 

más okból származó problémáik megoldásában.  

 

Az általa biztosított ellátások:  

 Szociális étkeztetés  

Ez az egyik legrégebben igénybe vehető szolgáltatás. Dévaványa városa a gyomai járásban működő 

Családsegítő Központhoz tartozik ezért ez a központ nyújtja a szükséges alapszolgáltatásokat.  

 

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások : 

 Étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás  

 Támogató szolgáltatás  

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása  

 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Dévaványa város közigazgatási területén.  

 Szociális foglalkoztatás Idősek nappali ellátása mellett 

 

Az idősek nappali ellátásában részesülők száma stagnáló tendenciát mutatott; míg 2006-ban 24 

személy részesült ilyen jellegű szolgáltatásban, addig 2016-ban közel ugyanannyi, 25 fő vette igénybe 

ezt a szolgáltatást.  

 

Ugyanakkor a házi segítségnyújtás kedvezményezettjeinek száma fokozatosan csökkent; a dinamikus 

bővülés eredményeként 2016-ban 235 fő részesült ilyen jellegű szolgáltatásban, míg 2010 előtt számuk 

nem érte el a száz főt. 

 

A szociális étkeztetésért folyamodók száma nagymértékben bővült; a 2009 előtt tapasztalt, 10-nél 

kevesebb fős kedvezményezett csoport 2016-ra 379 főre nőtt.  

 

A folyamatosan változó lakossági igények és szükségletek nagy kihívás elé állítják az önkormányzati 

szociális intézményrendszert, ezért fontos annak rugalmassága, gyors alkalmazkodóképessége. Mivel a 
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közszolgáltatások iránti kereslet a települések között jelentősen különbözhet, célszerű az ilyen jellegű 

szolgálatokat helyi szinten megszervezni.  

A bölcsődei férőhelyek száma 2016. évi adatok szerint 26 volt, ami több mint kétszerese a tíz évvel 

korábbi férőhelyek számánál. Ez a szám férőhelyszám nem bizonyult elegendőnek, ezért a 

várospályázatot nyújtott be egy új 3 csoportos, 42 férőhelyes épület megvalósítására. A2010-2013-as 

években a bölcsődékbe beiratkozott gyermekek száma minden évben kis mértékben meghaladta a 

bölcsődei férőhelyek számát 

A teljes kihasználtság mellett működő bölcsődék esetében fejlesztési igényként merül fel a meglévő 

bölcsődei épületek és csoportszobák belső fejlesztése és az eszközállományának korszerűsítése. 

15. táblázat: Szociális intézmények főbb jellemzői 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Intézmény ellátó hely szolgáltatások 
férőhely (fő) 

kihasználtság 
(%) 

amennyiben releváns 

Margaréta Idősek Otthona 
5510 Dévaványa 

Jéggyár u 47 
Szociális étkeztetés 70 nem releváns 

  
Házi segítségnyújtás 60 90% 

  
Nappali ellátás (Idős) 25 108,00% 

  
Idősek Otthona 99 97,99% 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

5510 Dévaványa 
Eötvös u 44 

Családsegítés nem releváns 

  
Támogató szolgálat 4000 FE 97% 

Idősek Klubja 
5515 Ecsegfalva Ady u 

5 
Idősek Klubja 25 108% 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Mivel a Szeghalmi kistérség szociális szempontból hátrányos helyzetű, illetve elöregedő térség, ezért a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésére, valamint az időskorúak ellátására nagy 

hangsúlyt fektetnek a települési önkormányzatok. Kertészsziget kivételével minden településen van 

idősek klubja, amely az idős korúak napközbeni ellátását segíti, valamint több bentlakásos szociális 

otthon illetve idősek otthona is található a térségben. 

 

A Gyermekvédelmi Intézményegység Dévaványai Gyermekotthona állami gondoskodás alá helyezett 

gyermeknek ad otthont. 

A Borostyánkert Szociális Otthon fogyatékos embereket ellátó szociális otthon, Széchenyi utcai 

épületében 130 ellátottnak, a lakóotthonokban 32 fő ellátottnak biztosít mindennapi ellátást. 

Fogyatékosok személyek nappali ellátásában jelenleg 16 fő családban élő, értelmileg sérült fiatal 

napközbeni ellátását és fejlesztő foglalkoztatása történik meg. 

 

A Margaréta Idősek Otthona színvonalas ápolást és gondozást nyújt a 99 ott elhelyezett idős 

személynek. Széles körben ismert jó hírneve miatt az otthon térségi szerepe túllép a megyehatáron.  

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak száma  
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A szociális otthonban és az idősek otthonában is a helykihasználás 100%-os, de a rendelkezésre álló 

létszámot meghaladja az igények száma. Az idősebb korosztály népességszám-növekedéséből 

törvényszerűen következik az igények növekedése. 

 Pénzbeni és természetbeni ellátások 

A KSH Tájékoztatási Adatbázisának adatai szerint 2015-ban Dévaványán rendszeres szociális 

segélyben részesítettek átlagos száma14 fő, lakásfenntartási támogatást 546 fő, átmeneti 

segélyezésben részesültek számáról a KSH adatbázisában 2013. évi adat áll rendelkezésre, 

amely1022 főt mutat. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2016-ban141 fő kapott. A lakásfenntartási 

támogatást és a  foglalkoztatást helyettesítő támogatást figyelve az előző évek adatához képest 

csökkenés volt tapasztalható. a rendszeres szociális segélyek számában az előző évekhez képest 

stagnálás figyelhető meg. 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

 Közművelődési Intézmények 

Dévaványa kulturális életének meghatározó intézménye az 1950-ben alapított közművelődési könyvtár, 

amely a település jeles költőjének, Ladányi Mihálynak a nevét vette fel 1996-ban. Az intézmény a 

hagyományos könyvtári funkciókon túl szerteágazó tevékenységet folytat, a változó igényekhez 

igazodva mára könyvkölcsönző helyből a település kulturális életének központja, információs és 

idegenforgalmi irodája lett. Klubokat, öntevékeny csoportokat működtet és támogat, nyelvtanfolyamokat, 

irodalmi esteket, kiállításokat szervez. több mint 35 ezer egységből álló könyvtári állomány jelentős 

hányadát könyvek és folyóiratok alkotják, de gyűjtenek zenei- és képi adathordozókat is. A könyvtár 

2001-ben a Külügyminisztérium támogatásával külön gyűjteményt hozott létre. Beszerzésre került az 

EU legszélesebb értelem vett irodalma, mely bárki által igénybe vehető. Ezen túl eMagyarország pont 

és ingyenes internet hozzáférési működik a könyvtárban.  

A Helytörténeti Gyűjtemény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységet is folytat. Néprajzi és 

régészeti állományát nemzeti értékű állománnyá nyilvánították, működési engedélyét 2000-ben kapta 

meg. A múzeum által őrzött kulturális örökség a Sárrét egyik legjelentősebb értéke. Az intézmény 

dolgozói érdekes programokat szerveznek az érdeklődők és a nagyszámú Múzeumbarátok Köre 

tagjainak számára, melyek fazekas, szövő, bőrös stb. kézműves foglalkozások oktatókkal. Nyáron a 

gyermekeket egy hetes múzeumi táborba viszik. 

Dévaványa főterén találhatóak az alábbi nevezetességek:  

 A világháborús hősök részére felállított emlékszobor a szökőkúttal; 

 A katolikus templom, mely 1806 és 1810 között épült, barokk, klasszicizáló stílusú műemlék 

jellegű épület; 

 A református templom, mely ami egy 63 m magas 1887-ben újjáépített neoklasszicista 

templom; 

 A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mely 2000-ben nyitotta meg kapuit, és tárja az 

érdeklődők elé a település gazdag történeti, néprajzi értékeit, írásos és tárgyi hagyatékát.  

A Ladányi Mihály Emlékszobor, mely az Árpád út színfoltja. 2009 áprilisában, a költészet napján avatták 

föl Ladányi Mihály (1934-1986), dévaványai születésű, kétszeres József Attila díjas költő emlékére. 
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 Rendezvények 

Dévaványa az alábbi rendezvényekkel várja a látogatókat évről-évre.  

A nyár közepén megrendezésre kerülő Városnap alkalmával a helyi fellépők mellett hazai hírességeket 

is meg szoktak hívni a településre. 2000 óta minden harmadik évben megrendezésre kerül a 

Dévaványaiak Világtalálkozója, amikor az ország és a világ minden tájáról hazalátogatnak a 

Dévaványáról elszármazottak. A Szent István napi ünnepkör keretében a helyi alapfokú 

művészetoktatási intézményegység diákjai mutatják be a nyári táborban betanult műsorukat. Továbbá a 

Dévaványai Folkműhely Egyesület évente rendezi meg nagysikerű versenyét(Kádár Ferenc Országos 

Népzene és Néptáncverseny), melynek névadója a település szülöttje, Kádár Ferenc, aki 1958-ban 

elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. 

A város "Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és 

fejlesztésével" című DAOP-5.1.2/B-2008-0011 kódszámú pályázata keretében a városközpontban, a 

Hősök terén található zöldfelület rendezése valósult meg, mely során színes térkő burkolattal ellátott 

sétáló utak, látványelemek, illetve a tájba illeszkedő facsemeték és cserjék telepítésére került sor. Az 

ünnepélyes átadás 2009. novemberében zajlott. 

 

 Sport és rekreáció 

Dévaványa sportszférájának jelenlegi állapota hűen tükrözi a térség gazdasági, infrastrukturális és 

innovációs helyzetét. A sportlétesítmények fejlettségi állapotán, az iskolai sportolásra és a lakossági 

szabadidős igények kielégítését szolgáló sportolási lehetőségeken látszik a városvezetés törekvése a 

minőségi állapot megteremtésére. Az önkormányzati testület 2009. márciusában fogadta el a település 

sportfejlesztési koncepcióját. Jelenleg a több évtizedes múltra visszatekintő Dévaványai Sportegyesület 

szervezésében zajlik az egyesületi sporttevékenység.  

 

Dévaványa az alábbi sportlétesítményekkel rendelkezik: 

 

Szabadtéri sportlétesítmények: 

A Seres István Sporttelep tartalmaz egy kulturált, modern klubházat, mely öltöző, sportszerraktár és 

klubélet funkcióval rendelkezik, egy nemrég felújított nagypályás, füves labdarúgó pályát. 

Műfüves kispályás labdarúgópálya épült 2012-ben az MLSZ támogatásával  

A Ványai Ambrus Általános Iskola udvarán található szabvány méretű, aszfalt borítású kézilabdapálya 

jó állapotban van, talaja egyenletes és sima, kispályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, 

illetve iskolai rendezvények céljából használják.  

A Körösladányi Úti Általános Iskola is rendelkezik beton kézilabdapályával.  

A Dévaványai Sportegyesület úszószakosztálya a Strandfürdő területén található medencékben 

gyakorolja a tevékenységet, és végez edzéseket. A tanmedence a nyári időszakban alkalmas 

úszásoktatásra, a 25 m-es feszített víztükrű úszómedence pedig a versenyszerű úszásra is.  

 

Beltéri sportlétesítmények: 

A városban található két tornaszoba (40 és 46m2) sem méretében, sem pedig felszereltségében nem 

elégíti ki az ideális testnevelésóra megtartásához szükséges igényeket.  
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A település egyetlen komolyabb sporttevékenységre alkalmas tornaterme a Ványai Ambrus Általános 

Iskolában található, és bár a szabvány kosárlabdapálya méreteinek nem felel meg, de lehetőséget ad 

kézilabda, röplabda, kosárlabda és kispályás labdarúgás sportágak nem versenyszerű gyakorlására.  

A Körösladányi Úti Általános Iskola tornaterme főként iskolai testnevelésre, illetve küzdősport edzésekre 

alkalmas, labdajátékokra a terem mérete és a felfestés hiánya miatt nem ideális.  

 

A településen viszonylag kevés a sportolást mint szabadidős tevékenységet választók köre, melynek 

oka az vonzó, minőségi körülmények hiánya, mely országosan jellemző tünet. Az iskolában aerobic 

oktatást tartanak néhány hétköznap délután, baráti társaságok kispályás fociznak, valamint rekreációs 

tevékenységként említhető, hogy a település határában lovaglási lehetőség van.  

A város jelenlegi infrastruktúrája és felszereltsége nehezen teszik lehetővé a minőségi és szélesebb 

skálájú sportolási lehetőségeket, mivel a település nem rendelkezik fedett, több funkciós, nagyszámú 

igénybevevőt befogadni képes sportlétesítménnyel, a város iskolai, utánpótlás, szabadidős, és 

versenysport helyzetére is rányomja a bélyegét.  

A Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat fő stratégiai iránya a gyógyítás, kikapcsolódás, illetve a 

sportolás iránti igények kielégítése. A fejlesztések folyamán alakult ki a két feszített víztükrű medence. 

 

Sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében: 

 

 Dévaványai Sportegyesület: aktívan részt vállal a település életében sok, sporttevékenységet 

szervez 

 Dévaványai Horgász Egyesület: kevésbé vesz rész a közösségi életben,  saját szervezésű 

horgászversenyeikkel színesítik a hétköznapokat 

 Dévaványai Vadásztársaság: kevésbé vesz rész a közösségi életben, saját tagjai számára 

rendez sportversenyeket 

 Dévaványai AllStars Kulturális s Szabadidő Egyesület: új egyesület (2017) strandröplabda 

bajnokságot szervezett, tervezi folytatni a jövőben is 

 

16. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői (aktuális állapot) – 
nem csak önkormányzati 

Intézmény neve kihasználtság/ látogatottság beavatkozási szükségletek 

Seres István Sporttelep 40% 

Futókörre és sportparkra az önkormányzat 
nyert támogatást, de még nem valósult meg; 
TAO és egyéb pályázatból a sportegyesület 
és az önkormányzat folyamatosan igyekszik 

fejleszteni. 

Strandfürdő és Gyógyászat 
40% (2018 május-augusztus 

16.377 fő) 
Szükség lenne a szolgáltatások és 

infrastruktúra fejlesztésére. 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Dévaványán 2008. tanévben a város oktatási intézményeit tekintve a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű (HH/HHH) gyermekek száma 367/103 fő volt, ez a szám a 2017/2018 
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tanévre 107/58 főre csökkent. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy a HH/HHH gyermekek száma nem túl 

magas, a település nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek számához viszonyítva. 

 

 Esélyegyenlőségi program 

Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai és azokhoz fűződő legszükségesebb intézkedések: 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai: 

 

 Romák és/vagy mélyszegénységben élők képzési programjainak megszervezése 

 Romák és/vagy mélyszegénységben élők munkavállalási lehetőségeinek segítése 

 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Az Önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai: 

 

 Gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a napközbeni ellátások igénybevételénél 

 „Út az egészség felé” egészséges életmódra neveléssel, sportolással 

 Felkészítés az internetezés veszélyeire, biztonságos internetezés megteremtése 

 Diákok önkéntes foglalkoztatásának elősegítése 

 Pályaorientációs szolgáltatás a tanulók számára 

 Fogyatékossággal élők problémáinak széles körben történő ismertetése 

 Oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak továbbképzése 

A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai: 

 

 Alacsony iskolai végzettségű nők képzése, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő átképzése 

 Preventív intézkedések, szűrővizsgálatok megszervezése 

 A nők családon belüli erőszakának megelőzése tájékoztatással, felkészítéssel 

 A gyermekét egyedül nevelő nők, anyák célzott támogatásainak megismerése 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai: 

 

 Idősek egészségmegőrzése érdekében tett preventív intézkedések, szűrővizsgálatok 

 Idősek az áldozattá válás megelőzését, az otthon védelmét szolgáló intézkedések 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai: 

 

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása érdekében komplex akadálymentesítés 

partneri összefogással 

 A fogyatékkal élők problémáira, speciális szükségleteire történő rávilágítás 
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1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 
Dévaványa gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei területfejlesztési 

koncepcióban. A koncepció szerint a gazdasági térstruktúra gerincét alkotó városhálózatban Dévaványa 

alacsony hierarchiaszinten helyezkedik el a megyében. (1. szint: Békéscsaba, mint megyeszékhely, 2. 

szint: Gyula, Orosháza és Szarvas, mint alközpontok).  

 Vállalkozások száma szerinti súly 

Békés megyében a működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma 48,97, míg Dévaványán 31,44. E 

tekintetben, a megyei átlag szintjét nem haladja meg. Dévaványa nincs kedvező helyzetben, hiszen az 

országos átlaghoz képest (65 működő vállalkozás ezer lakosra) is jelentős az elmaradás. 

 Működő vállalkozások jellemzői szerinti súly 

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív gazdasági 

erejét, ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások számának megoszlását 

az alkalmazottak létszáma szerint is. 

17. táblázat: Működő vállalkozások száma – 2016. év 

Területi egység 
Működő vállalkozások száma - létszám alapján 

1-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 50-249 fő 250-499 fő 500 és több fős 

Dévaványa 223 6 7 3 0 0 

Békés megye 16535 504 266 118 9 4 

Dévaványa 
részesedése a 

megyei összesen 
adatból (%) 

1,34 1,19 2,63 2,54 0 0 

Forrás: KSH T-STAR 

 

A működő vállalkozások számának megoszlása alkalmazotti létszám alapján a mikro-vállalkozások 

dominanciáját mutatja. A város ezen adatokkal illeszkedik a megyei és országos képbe, bár itt kicsit 

kisebb a mikro-vállalkozások, és nagyobb a kis- és középvállalkozások súlya, illetve 249 főnél többet 

foglalkoztató nagyvállalkozás nincs a városban. 

A nagyobb foglalkoztatók száma a megye hasonló lélekszámú járásszékhelyeihez képest átlagosnak 

mondható.  A működő vállalkozások számának 2011 óta kismértékben ingadozik. 

 Ágazati szerkezet szerinti súly 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 

megoszlása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a megyei 

jellemzőkkel 
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18. táblázat: A működő vállalkozások számának ágazatok szerinti megoszlása Dévaványán és 
Békés megyében, 2016. év 

Gazdasági ág 
Dévaványa 

db  

Békés megye  

db 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 41 1392 

Feldolgozóipar 25 1376 

Építőipar 20 1606 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 58 3779 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 19 2250 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

8 678 

Egyéb szolgáltatás 21 1133 

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 13 1010 

Forrás: KSH T-STAR 

 

A működő vállalkozások ágazati megoszlását a megye adataival összevetve Dévaványa egyes 

esetekben változatos képet mutat.  

A mezőgazdaság súlya nagyobb, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységé kisebb, mint a megye 

egészében.  

Szembetűnő hogy a kereskedelmet, gépjárműjavítást folytató vállalkozásoknak nagyobb az aránya, 

amely a Békés megyei számokhoz igazodik. A tudásra építő tevékenységeket tekintve azonban nagy a 

különbség a megyéhez képest. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

A 2016. évi KSH adatok szerint a működő vállalkozások 17,15 %-a a mezőgazdaságban tevékenykedik, 

ami jócskán felülmúlja az országos értéket. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy a mezőgazdaságnak 

Dévaványán jelentős a szerepe. A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban működő 

vállalkozások száma 41. 

1.9.2.2 Ipar 

 Városi gazdasági infrastruktúra 

A kistérségben az iparban foglalkoztatottak aránya 42,2%. A helyi gazdaság mezőgazdasági 

nyersanyag feldolgozáson és az élőmunka igényes ipari tevékenységek folytatásán alapul. A helyi 

vállalkozások mellett a külföldi tulajdonú cégek is jelen vannak a településen.  

A 24 dévaványai telephelyű vállalkozásból 8 cég folytat ipari, 3 pedig könnyűipari tevékenységet, 

melyek együttes aránya a legfőbb adózó vállalkozások egyharmadát adja. Ez is bizonyítja, hogy a 

szekunder szektor jelentős szereppel bír a városban. Dr. Diószegi Mária egyéni vállalkozó villamosgép-

tekercselő üzemet működtet. 
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Dévaványán 2008-ban több a MOL mellett a Magyar Horizont Energia Kft. is megkezdte a 

földgázkitermelést a térségben, viszont jelenleg a Magyar Horizont Energia Kft. már befejezte a 

kitermelést. 

A 2008-as évben továbbá az Agrodéva Kft., a Szűcs-Trans Kft., a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ, és az 

Ekuna Kft is több embernek biztosított munkalehetőséget.  

Kiemelendő még az EJT Kft., mely a svájci Boschung Holding AG tagja. A magyarországi leányvállalat 

2007 nyarán jött létre, egy volt dévaványai Ikarus telephelyen. A vállalkozás úttisztító gépek és 

berendezések, illetve az azokhoz tartozó alkatrészek, és kiegészítők gyártásával foglalkozik. A 

recesszió hatására a komplett gépek gyártása iránti megrendelések száma jelentősen visszaesett a 

cégnél, de az alkatrészek, kiegészítők iránt még mindig növekvő a kereslet. Jelenleg csak és kizárólag 

tengerentúli exportra termelnek. A vállalkozás a kezdeti 7 főt követően napjainkban 50 főnél több 

személyt foglalkoztat, illetve munkaerő-kölcsönző cégtől további embereknek bérmunka keretében ad 

munkát.  

Dévaványán az ipari szennyvíz minimális mértékben van jelen, 5% alatti értéket mutat. Részben ezzel 

magyarázható, hogy az üzemek és a közszolgáltató között nem születtek az ipari szennyvíz 

elvezetésével kapcsolatos megállapodások. A városban közel 300 fő dolgozik ipari létesítményekben. A 

kisváros innovatív jellegét erősíti, hogy 2009-ben megnyerte a „Teremts esélyt” iparterületi 

üzemcsarnok létesítésére vonatkozó pályázatra vonatkozó támogatást, mely a munkahelyteremtést a 

vállalkozások részére telephely-biztosítással oldja meg. Az összesen 622 millió Ft értékű beruházáshoz 

478 millió forint uniós forrást sikerült elnyerniük. 

 

19. táblázat: A működő vállalkozások számának alakulása gazdasági ágazatonként Dévaványán 
(2018) 

Gazdasági ág 
 

Működő vállalkozások száma 

vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

1 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 19 

művészet, szórakoztatás, szabadidő 9 

adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

10 

ingatlanügyletek 7 

információ, kommunikáció 0 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 9 

szállítás, raktározás 5 

oktatás 13 

egyéb szolgáltatás 55 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 17 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 326 
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építőipar 26 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 20 

feldolgozóipar 18 

kereskedelem, gépjárműjavítás 93 

Forrás: Dévaványa város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Dévaványa ipari területein legjelentősebb működő vállalkozások:  

 LIKER MOTORS Korlátolt Felelősségű Társaság(5510 Dévaványa, Kisújszállási utca 12.) 

 Dr. Likerné Diószegi Máris e.v. (5510 Dévaványa, Kisújszállási utca 12.) 

 Boschung EJT Elektronikai és Járműipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság(5510 Dévaványa, Eötvös u. 89.) 

 Steel Design Kft. 5510 Dévaványa, belterület 1227/7. hrsz. 

 EDUNOR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(5510 Dévaványa, 

Kisújszállási út 8.) 

 Connect Ipari Kft. Dévaványa, Kisújszállási út 41. (önkormányzati tulajdonú csarnokot bérel) 

 Varjú Árpád mezőgazdasági vállalkozó telephelye (Kisújszállási út 8.) 

valamint itt található az önkormányzati tulajdonú Téglagyári terület, melyen két felújított szín közül egyet 

a Liker Motors bérel, egyet pedig közmunkaprogram keretében hasznosítanak. TOP forrásból jelenleg 

kivitelezés alatt van egy új üzemcsarnok gazdaságfejlesztési céllal – kivitelezés vége 2019.05.31. Ide 

van bejelentve továbbá az Agricola Dévaványa Kft. és a Dévaványai Szociális Szövetkezet is. 

 Kistérségi gazdasági infrastruktúra 

A térségen kívüli cégközpontból irányított egységek meghatározó szereplői a Szeghalomi kistérség 

gazdasági életének, mind a foglalkoztatási szerepüket, mind az értéktermelésben, külső gazdasági 

kapcsolatrendszerek működtetésében, de akár a helyi adózáson keresztül a befogadó települések 

működtetésében és fejlesztésében. A kistérség néhány kiemelkedő fontosságú cége:  

A szeghalmi telephellyel rendelkező Billerbeck Budapest Kft.-t pehelypaplanokat és párnákat gyárt. A 

szintén ottani székhelyű Csaba Metál Zrt. a gépipar területén kiemelkedő tevékenységet folytat. A cég 

több jelentős európai gyártó megrendelésére gyárt még többek között repülőgép-vontatókat, 

kamionokat, szállító trélereket.  

A textil- és ruhaipari profillal rendelkező Felina Hungaria Kft a német anyacég svájci leányvállalatához 

tartozik, termelési és logisztikai központját Szeghalomban alakította ki. Közel 600 dolgozóval és négy 

telephellyel a térség egyik legjelentősebb foglalkoztatójává nőtte ki magát.  

A körösladányi ALPLA Kft. az osztrák anyacég üzemeként jött létre műanyag csomagolóeszközök 

gyártására (folyékony tisztítószerek flakonok előállítása), melyben az anyacég Európában piacvezető. A 

Kft. szoros beszállítói kapcsolatban van a Henkel céggel, melynek keretében a két üzem fizikai 

összekapcsolódása is megvalósult a Körösladányi Ipari Park területén.  

A Henkel Magyarország Kft. Körösladányi Gyára textilöblítők, cipőápoló szerek, tisztítószerek és 

növényi tápoldatok gyártásával foglalkozik. A dolgozói létszám napjainkig 500 fő fölé emelkedett, 

melyből több mint 250 fő más településről ingázik be dolgozni. Körösladány a Henkel jelenlétéből 

áttételesen is profitál, a helyi adók, a cég partnerségei betelepülő vállalkozásai által. 
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1.9.2.3 Szolgáltatások 

A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások alszektorok közötti megoszlását vizsgálva az következő 

megállapításokat tehetjük: legjelentősebb a kereskedelem, gépjárműjavítás alszektor. Ezt követik a 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet végző vállalkozások(mely az országos átlagtól elmarad), 

és az egyéb szolgáltatások. A következő helyen a vendéglátóiparban működő vállalkozások állnak. 

Dévaványa jellegzetes alföldi kisváros, amely a Körös és a Berettyó által határolt síkságon terül el. A 

város legfontosabb idegenforgalmi attrakciója a határában lévő Körös−Maros Nemzeti Park Réhelyi 

Látogatóközpontja. 

Dévaványán a turizmus jelentős gazdasági szegmensnek mondható. A város megannyi turisztikai 

vonzerőre épít.Dévaványán megtalálható a napjainkban oly kedvelt ökoturizmus, mely a Dévaványai 

Túzokrezervátum, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park területén biztosít lehetőséget a természet 

közeli kikapcsolódásra. A legnagyobb közép-európai túzokrezervátum területén a szakirányú vagy 

egyéb, speciális igényeket a réhelyi bemutatóközpont elégíti ki, ahol a programkínálat részét képezi a 

kiállítások mellett a túravezetés, túzokmegfigyelés, valamint rackajuh és szürkemarha bemutató. Az 

ökoturizmus jelenleg évente 4-5000 látogatót vonz a térségbe.  

A város és környéke elsősorban a természet rajongóinak (kerékpáros és gyalogtúrák, tanösvény) és a 

gyógyvíz adta gyógyászati lehetőséget keresőknek lehet vonzó. A turizmus másik meghatározó 

szegmensét a vadásztatás jelenti. A térségben jelentős apróvadállomány él.  

Érdemes megtekinteni a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt is. 

A városban a családok, és kisebb csoportok részére szálláslehetőséget a Vadászház vagy a Kurucz 

Porta biztosít, míg a Látogatóközpontban főleg nagyobb csoportok részére van kényelmes férőhely. A 

településen kellő számú vendéglátóhely üzemel, közülük három melegkonyhás étkezési lehetőséget is 

biztosít. A megye síkvidéki jellege és a nagyobb településtávolságok és a látnivalók szórt 

elhelyezkedése a gyalogos természetjárásnak kevésbé, a kerékpáros kirándulások számára viszont 

alkalmassá teszi a Békés megyei tájat. Az egyre nagyobb tömegeket megmozgató kerékpáros turizmus 

szempontjából lényeges, hogy a megyében számos kerékpárút hálózati szakasz épült ki. A megye egy-

egy tájegységének valamely településén megszállva egy-egy túranap alatt a környék látnivalói 

kerékpáros túraútvonalra felfűzve végigjárhatók. A kerékpáros túrázás elsődleges célterületének a 

Körösök vidéke számít. 

 Vadászturizmus 

A település legjellemzőbb idegenforgalomi vonzerejeként számon tartott külföldön is ismert vadászati 

turizmus gyökerei az 1960-as évekből erednek. A helyi vadásztársaság 25 férőhelyes vadászházzal 

várja az idelátogatókat két- és négyágyas szobákkal. Kezdetben Németországból, a későbbiek 

folyamán már egyre több nyugat-európai országból - Ausztria, Olaszország, Spanyolország - valamint 

Oroszországból, és az USA-ból is érkeznek a vadászati lehetőségek iránt érdeklődő külföldiek. A helyi 

vadásztársaság nemcsak vadász-vendégeit várja, hanem azokat is, akik fényképezőgéppel akarják 

megörökíteni az alföldi táj szépségeit 

 Természetjárás 
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A természetjáró programok szempontjából kedvező, hogy az Országos Kék Túra útvonala áthalad 

Dévaványán is. A természetvédelmi területen történő gyors és környezetbarát közlekedés elősegítésére 

a nemzeti park 10-40 kilométer hosszú kerékpárutat tervezett, melyek behálózzák a rezervátum egész 

területét. A városban ehhez kapcsolódóan több lehetőség is van kerékpár kölcsönzésére. 

 

 Strand és Gyógyfürdő 

A kistérségben több településen is találtak termálvizet mélységi fúrások során, ezt a lehetőséget 

jelenleg Dévaványán és Füzesgyarmaton használják ki. Mind a két településen gyógyvízzé 

nyilvánították a felszínre hozott termálvizet, így a strandok fejlesztésére állami támogatásokat is igénybe 

tudtak venni az utóbbi időben. Dévaványa strandfürdője a jótékony hatású, leginkább a reumatikus 

megbetegedésekben hasznos gyógyvizű termálmedence mellett két feszített víztükrű úszómedencével 

és gyermekmedencével rendelkezik. Az egyik hideg vizes úszómedencéhez csúszda is tartozik. A 

reumatológiai szakrendelés egész évben üzemel a strandfürdő területén, a mozgásszervi betegségben 

szenvedők számára különféle gyógykezeléseket biztosít. Emellett a fürdőben elekroterápia és 

masszázskülönlegességek is igénybe vehetők. A fürdő Dévaványa nyugati részén, közel 2000 

négyzetméteren fekszik, melynek háromnegyed része zöld terület, park, napozó, játszótér, sportterület. 

A kulturális- és gasztroturizmust olyan rendezvények képviselik, mint a Túzokfesztivál, a Városnap, a 

betakarítási ünnep.Emellett jelen vannak a szórakoztatásról, és sportról szóló és hagyományőrző 

programok is.Ilyenek többek között a Majális, a Kihívás napja, a Gyermeknap valamint a Kádár Ferenc 

Országos Néptáncverseny. 

Az idegenforgalom nem számottevő a városban ezt mutatja az is, hogy 2014-ben az ezer főre jutó 

szállásférőhelyek száma (19,3) az a megyei átlagtól (26,4)elmarad.  

A vendégéjszakák száma ezer lakosra tekintve 2014-ben 116 volt, amely a Gyomaendrődi járás átlagtól 

és a Békés megyei átlagtól is jelentősen elmarad.  

A fentiekből (a szállásférőhelyek kis száma mellett a vendégforgalom is csekély) következik, hogy az 

egy férőhelyre jutó vendégéjszakák száma átlagos.  

A TEIR információs adatbázisból kiderül az is, hogy az összes eltöltött vendégéjszakák (116) számából 

mindössze7,01 % volt külföldi vendég által eltöltött éjszaka.Elmondható, hogy várost viszonylag kevés 

külföldi keresi fel, ez az adat a Békés megyei átlagtól(10,26%) viszonyt alig marad el. 

Dévaványán fontos lenne a fenntarthatóturizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése. A turizmus 

esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos 

felhasználását, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők 

érdekei, elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a 

kommunikációt az Önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság 

között a fejlődés érdekében. Megfelelőkompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a 

feladatok végrehajtásához, a közösségi érdekeket előtérbe helyezve.  

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb 
elképzelések 

Mivel Dévaványa infrastrukturális ellátottsága igen jó és számos önkormányzati földterület is 

rendelkezésre áll, ezért minden befektetői letelepedési feltétel könnyen és gyorsan biztosítható. 2001 és 
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2004 között az itt működő vállalkozások száma 273-ról 313-ra emelkedett, és az évek folyamán 

folyamatos növekedés tapasztalható. 

Dévaványán különböző társasági formában működnek a betelepült vállalkozások, melyek közül a 

legtöbben még mindig egyéni vállalkozásként működnek. Utóbbiak aránya 2000 óta 2%-kal csökkent, 

ezzel párhuzamosan nőtt a Bt-k aránya. Részvénytársaság a városban nincs, a mezőgazdasági 

szövetkezetek néhány %-ot tesznek ki, a szövetkezetek aránya 1%- kal csökkent, míg a Kft-ké 

ugyanennyivel nőtt. 

A településen található vállalkozások, azaz munkáltatók vizsgálatából kiderült, hogy az EKUNA 

Szolgáltató és Kersskedelmi Kft. 108 embert foglalkoztat, aaBoschung EJT Elektronikai és Járműipari 

termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft-nél 148 alkalmazott dolgozik a 2019. januári NAV nyilvántartás 

szerint. A Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK) foglalkoztatottjainak száma 61 fő,ovábbá 

megemlítendő foglalkoztatók a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

Borostyánkert Otthon telephelye megközelítőleg 80 fő és a Felina Hungária Kft87 fősállománnyal 

rendelkeznek. 

A városban működő vállalkozások legnagyobb része a kereskedelem, szolgáltatás szektorban dolgozik, 

annak ellenére, hogy arányuk 2000-ről 2004-re 37-ről 31%-ra csökkent. Az építőiparban 17%-uk, 

mezőgazdaságban 15%-uk tevékenykedett. Látványos növekedés történt az ingatlanügyletek, 

gazdasági szolgáltatás ágban, mely majdnem megkétszerezte az arányát. Csökkent a szállítás, 

raktározás, posta és távközlés szektorban, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban 

működő vállalatok száma és aránya. 

Dévaványán a 300 millió Ft feletti éves árbevételű cégek közül 15 db bejelentett céget figyelhetünk meg 

a vizsgálat során, ugyanakkormeg kell amlíteni, hogy ezen cégek közül többnek több telephelye is van, 

tehát nem csak Dévaványa városának fizet iparűzési adót. Az egyéni vállalkozókat tekintve 6 db olyan 

vállalkozó van, akinek az adóalapba beszámító bevétele meghaladja a 300 millió Ft-ot. 

 

A város önkormányzatának legfőbb helyi bevételi forrása az iparűzési adó. A legtöbb helyi adót 

szolgáltató vállalkozások a következő táblázatban láthatóak: 

20. táblázat: Legtöbb helyi adót szolgáltató vállalkozások száma 

  
Cég neve 

 

 
Profilja 

 

01. Boshung EJT Kft. Ipari tevékenység 

02. Likerné dr. Diószegi Mária Ipari tevékenység 

03. O&GD Central Kft. energetika 

04. Ekuna Kft. Ipari tevékenység 

05. WorkPower Kft. szolgáltató 

06. Oryza-Hántoló Kft. mezőgazdaság 

07. Magyar Telekom Nyrt. telekommunikáció 

08. Felina Hungária Kft. Ipari tevékenység 

09. HungeritZrt. mezőgazdaság 

10. Mol Nyrt. szolgáltató 

11. Ifj. Szűcs Tibor fuvarozás, mezőgazdaság 
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12. E.OnTiszántúli Áramszolgáltató Zrt. szolgáltató 

13. Agzo-SzitiKft. kereskedelem 

14. Szitás László mezőgazdaság 

15. AlföldvízZrt. szolgáltató 

16. OTP Bank Nyrt. banki szolgáltató 

17. NKM Földgázszolgáltató Zrt. szolgáltató 

18. Nagy ésTársa Bt. kereskedelem 

19. Magyar Posta Zrt. szolgáltató 

20. Déva-Pharma Kereskedelmi Kft. kereskedelem 

Forrás: Dévaványa város Önkormányzat adatszolgáltatás 

Ezen vállalkozások egyharmada folytat ipari, 24-ből 3 pedig könnyűipari tevékenységet. Agrárprofilú 

vállalkozásból 3 került föl a listára (2 növénytermesztő, 1 állattenyésztési és feldolgozó cég). Páran az 

energetika, a banki, valamit a szolgáltatás szektor területén működnek. 

 Fontosabb beruházások 

A közelmúltban egy 100 millió forintos fejlesztés eredményeként több berendezést szerzett be, 

korszerűsítette az üzemét, illetve bővítette tizenöt emberrel létszámát a dévaványaiEkuna Kft. A cég 

egy automata hullámforrasztó és egy automata lapozó gépet vásárolt, illetve az üzemen belül, 800 

négyzetméteren úgynevezett antisztatikus műgyanta padlót terítettek le. A 100 millió forint egyik felét 

saját forrásból állta a vállalkozás, a másik felét pedig pályázati pénzből finanszírozta. 

Dévaványa Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-1.1.1-15 kódszámú, "Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése" című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 147.732.555,- Ft. 

A fejlesztés eredményeként a 01634/12 hrsz-ú ipari terület alap infrastrukturális beruházása valósul 

meg egy termelői tevékenységhez kapcsolódó új épület kialakításával. 

Az ipari terület fejlesztése több szinten multiplikátor hatással bír, hiszen mind a gazdaság, mind a 

társadalom területén érzékelteti hatását. Előnyösen hat a gazdasági növekedésre, azáltal, hogy 

újonnan betelepült vállalkozásoknak biztosít helyet, valamint a betelepült vállalkozások 

munkahelyteremtést biztosítanak nem csak a település lakosságának, hanem a térségben lévő 

munkavállalók számára is. 

A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Kisújszállási út 01634/12 hrsz. (Téglagyári iparterület) 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

Dévaványa város Békés megye északi részén helyezkedik el, a Nagykunság és a Nagy - Sárrét 

találkozásánál. Közigazgatási határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. A 

Berettyó, a Kettős-, valamint Hármas-Körös közötti síkság jellegzetes alföldi települése.  

Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik. A 

település közigazgatási határa szomszédos északról Kertészszigettel és Ecsegfalvával, nyugatról a 

Szolnok megyei Túrkevével, valamint Gyomaendrőddel, délről és keletről, Körösladánnyal és 

Szeghalommal. 
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Közúton a 4. számú főútról a kisújszállási, a 47. számú főútról a körösladányi, a 46. számú főútról a 

gyomaendrődi leágazással érhető el. Vasúti kapcsolatot a Budapest-Békéscsaba-Arad fővonalról 

leágazó Gyomaendrőd-Körösnagyharsány szárnyvonal biztosítja..A település területe alapvetően két jól 

elkülöníthető részre osztható: a 4205-ösés a 4231-es út által bezárt háromszög, amely a település 

igazgatási területének délirészét jelenti.  

 

 Munkaerő képzettsége 

A munkaerő képzettségének alakulása szintén fontos eleme a település versenyképességének 

Dévaványán. A kvalifikáltság tekintetében az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek aránya is 

alacsonyabb az országos átlagnál, és a Békés megyei járásközpontok átlagától is jelentős az 

elmaradása. A kedvezőtlen elérhetőség mellett a dévaványai munkaerő alacsony szintű képzettsége 

sincs jó hatással a befektetések bevonzására. 

A munkaerőpiac megismerése után kitűnik, hogy Dévaványán főleg a mezőgazdasági végzettségűekre 

van nagyobb szükség. Ezen felül a közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a munkaerőpiac 

perifériájára szorult, a munka világából kikerült személyek és családok megélhetési problémája, ezért is 

tartja az Önkormányzat kiemelt feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását. 

 

 K+F és innovációs láncok 

Dévaványán a kutatás-fejlesztés szerepe marginálisnak mondható. Egyetlen egy K+F főtevékenységet 

végző vállalkozás sem működik a városban. A tudásalapú fejlődés tehát jelenleg nem úgy tűnik, hogy a 

felzárkózás sarokköve lesz. A K+F szerepe a megye többi járásközpontjában egyébként hasonlóan 

csekély. Csak Békéscsabán, Gyulán, Szarvason, Orosházán és Békésen figyelhető meg a K+F 

tevékenység jelenléte, köszönhetően az ott levő felsőoktatási intézményeknek és kutatóhelyeknek. 

 

 Hátrányok és hiányok 

Dévaványa, akárcsak egész Békés megye elérhetősége nem mondható kedvezőnek, az ország 

periférikus térségei közé tartozik. Békés megye egyike azon megyéknek, melyen nem halad át 

autópálya, így a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe igen nehezen tud bekapcsolódni. A forgalmi 

árnyékhelyzet, a nyugati határtól és a fővárostól való hatalmas térbeli és időbeli távolság egyértelműen 

hátrányosan érinti a várost a külföldi tőkebefektetések bevonzásában. 

A cégek 27%-a települt le Békéscsabán. A megyeszékhely az egyetlen olyan ipari központ, ahol minden 

ipari ágazat megjelenik. 

Összegezve békés megye sem a kutatás-fejlesztés, sem az innováció terén nem tudott érdemi fejlődést 

felmutatni a 2000-es évtizedben, így az egyedi sikerek ellenére továbbra is a hazai K+F+I szektor 

perifériáján helyezkedik el. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország az EU27 K+F+I piacán 

egészében is marginális szerepet tölt be, ez a megye számára szinte bizonyosan lezárja a tudásalapú 

fejlődést, mint domináns kitörési irányt. 
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1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 2016. évi adatok szerint3334 db, ez a szám 8 db lakással kevesebb a 

2011. évi Népszámlálási adatoknál. A lakásállomány 2001-hez képest (3287 db) minimális mértékben 

növekedett. 

 

11. ábra: Az épített lakások száma 2000-2016.év 

 

Forrás: KSH Statinfo 

 

Az ingatlan átlagárak alakulásában KSH Ingatlanadattár 2000 és 2016. év adatait vizsgáltuk. Az 

adatbázis egy-egy megye, település vagy városi utca egy évben eladott lakásainak 

négyzetméterenkénti átlagos áráról ad információt, valamint ahol a helyi lakáspiaci forgalom nagysága 

megengedi, az adatokat épülettípusokra bontva is közli a KSH. 

Az elmúlt években a nagyvárosokban tapasztalható jelentős lakáspiaci árnövekedés, Dévaványa 

városát nem érintette, de ennek következményeként a lakások értéke tartotta magát, vagy csak mini-

málisan csökkent. A településre elmondható, hogy elenyésző az új építésű lakások száma, így a meg-

lévő lakások elöregedéséből, a település lakosság számának csökkenéséből, és a fiatalok 

elvándorlásának következményeként a lakásárak csökkenését kellene tapasztalnunk, de az 

önkormányzat és a kormány által tett kedvező szociális intézkedések (CSOK, ifjú házasok kölcsöne, 

kedvező banki hitelek), továbbra is segítik az árak szinten tartását. 

 

Az egyes városrészek között jelentős mértékű különbség nem tapasztalható. Némileg alacsonyabb áron 

kelnek el a Nyugati és az Északi városrészekben található családi házak, míg nagyobb értéket 

képviselnek a Városközpont és a Fürdő övezetben található épületek. A lakásvásárlások sokszor az 

adott piaci viszonyoktól jelentősen eltérve, jóval drágábban, vagy jóval áron alul is történhetnek. Ennek 

oka, hogy mind a keresleti és mind kínálati oldalon is előfordulhat időszakosan hiány. Dévaványa 

településen az épületeket eladni sokkal nehezebb, mint a nagyvárosokban. Nagyrészt a fizetőképes 

keresleti oldal hiánya miatt. 
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1.10 Az Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és 
intézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Dévaványa város bevételi tételei a következőképp alakultak: 

 

21. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása Dévaványán (ezer Ft) 

 2015 2016 2017 2018.07.31-ig 2019. tervezett 

Önkormányzati 
költségvetési 
támogatás 

Műk.c. tám.: 
736.143.000 Ft és 
Felhalm.c. tám.: 
189.202.000 Ft = 
925.345.000 Ft 

Műk.c.tám.: 
943.303.720 Ft. 
Felhalm.c.tám.: 
16.253.840 Ft = 
959.557.560 Ft 

Műk.c. tám.: 
1.002.692.779Ft 
Felhalm.c. tám.: 
869.895.403 Ft = 
1.872.588.182 Ft 

Műk.c. 
tám.:698.606.956 

Ft és 
Felhalm.c.tám.: 

717.301.070 Ft = 
1.415.908.026 Ft 

Önk.műk.tám.: 
670.000.000 Ft, 

egyéb 
műk.c.tám.: ….. 

felhalm.c. tám.: 
….. 

Helyi 
adóbevételek(komm

.,iparűz., gja., ifa, 
egyéb települési 

adó 

228.261.000 Ft 216.848.863 Ft 154.227.622 Ft 87.725.778 Ft 176.000.000 Ft 

Átengedett központi 
adók 

19.804.915 20.297.382 24.944.100 
15.307.031 Ft 
2018. 08.29-ig 

 

Egyéb sajátos 
bevétel(illeték, 
bírság, pótlék, 

talajterhelési díj) 

3.247.000 Ft 1.749.859 Ft 2.867.178 Ft 460.486 Ft  

Saját 
bevétel(készletért.; 

szolg., 
tulajd.bevét.;ellátási 

díj; áfa; 
kamatbevét.; 

kártérítés; egyéb 
műk.bevét) 

225.726.000 Ft 228.009.503 Ft 
323.950.361 Ft 

 
168.155.543 Ft 332.000.000 Ft 

Átvett 
pénzeszközök 

(működési célú) 
1.344.000 Ft 1.134.818 Ft 468.907 Ft 487.779 Ft  

Átvett 
pénzeszközök 

(felhalmozási célú)) 

17.782.000 Ft 
Ebből: 

visszatérülés(kölcsö
n): 13.151.000 Ft 

9.848.601 Ft 
Ebből: kölcsön 
visszatérülés 

(kölcsön): 
6.483.701 Ft 

8.929.297 Ft  
Ebből: 

visszatérülés 
(kölcsön): 

7.664.456 Ft 

4.174.194 Ft 
Ebből: 

visszatérülés 
(kölcsön): 

3.627.546 Ft 

 

Felhalmozási 7.935.000 Ft 24.091.299 Ft 3.731.387 Ft   3.361.000 Ft  
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bevételek 

(ingatlan, egyéb 
tárgyi eszk., 
részesedés 
értékesítése 

Kölcsön 
visszatérülés(ez is 
működési c. átvett 

pénzeszköz 

9.955.000 Ft 10.893.423 Ft 3.748.326 Ft 8.852.378 Ft  

Költségvetési 
bevétel összesen 

1.419.595.000 Ft 1.452.133.926 2.370.511.260 Ft 1.689.125.184 Ft  

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

A költségvetés főbb adatait elemezve és az elmúlt évek adatait vizsgálva több fontos tétel mennyisége 

változott. 

Jól látható, hogy az Önkormányzati költségvetési támogatási összege 2017. évben jelentősen több volt 

mint a 2018. évben, és ez várhatóan 2019. évben is további csökkenést fog mutatni. 

A bevételek közül az egyik legfontosabb tétel a helyi iparűzési adó alakulása. Az adatokból jól látszik, 

hogy az iparűzési adó csökkenést mutat, 2017. évben összesen nagyságrendileg a 120 millió Forintot 

tesz ki. A saját bevételek növekedése jelzi a város gazdasági fejlődésének, a vállalkozások helyzetének 

javulását, ám 2017. év óta csökkent a növekedés üteme. 

 

22. táblázat: A város bevételeinek alakulása 2014 és 2018 között 

Év Összes bevétel Ebből saját bevétel Ebből helyi iparűzési adó 

2014 1.977.472.000 215.574.000 207.386.000 

2015 2.071.309.000 225.726.000 191.847.000 

2016 2.364.375.145 228.009.503 180.444.729 

2017 3.248.585.383 323.950.361 121.010.430 

2018. I. félév 3.449.985.633 119.721.777 69.322.875 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Az Önkormányzat kötvény és hitelállománya a következőképp alakult: 

23. táblázat:Lakás- és hitelállomány változása Dévaványán 

Hitel típus 2014 2015 2016 2017 2018. 06. 30 

Lakáshitel állomány 15.585.437 11.647.531 9.128.348 6.559.400 5.645.572 
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Ebből hátralék 8.019.302 7.326.616 6.661.048 5.658.500 4.550.672 

Belvízhitel állomány 35.888.899 32.017.537 29.697.747 26.539.733 24.644.722 

Ebből hátralék 8.310.844 8.358.277 8.636.586 8.017.762 7.096.450 

Elemi kár hitel 
állomány 

2.365.980 2.194.387 2.064.437 1.820.437 1.800.437 

Ebből hátralék 571.710 813.272 873.272 933.272 

936.272 

(2018.03.31-es 
állapot) 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Az önkormányzati adósságrendezés keretei között a Magyar Állam az Önkormányzat 2012. december 

31-én fennálló adósságállományának 40. %-át vállalta át. A 2012. december 31-ei MNB középárfolyam 

(241,06) alapján és a törlesztéseket is figyelembe véve a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség 

állomány összege: 1.621.851,2 CHF, azaz 390.963.450 Ft. A háromoldalú tartozásátvállalási szerződés 

aláírására 2013.06.27-én került sor. Az átvállalást követően fennmaradó önkormányzati 

adósságállomány összege 919.073,52 CHF. 2013.09.30-án 54.041,52 CHF összegben történt 

törlesztés, melyek teljesítését követően 865.032,00 CHF összegű adóssága maradt Dévaványa 

városának. Az Állam az önkormányzati adósságrendezést 2014. évben is folytatta, melynek értelmében 

2014. február 28. napjával megtörtént a teljes körű adósságátvállalás. 

Az önkormányzat településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik 

elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához, valamint általános fejlesztéséhez 

kapcsolódnak.  

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa 

alatt nőjön és ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell vállalnia 

melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell. 

Az elkövetkező 5 év fejlesztési elképzelése sokrétűek, a legfontosabbak azonban a következők, 
amelyek a város Gazdasági Programjában kerültek megfogalmazásra: 
 
A településfejlesztés során azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: 

 melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként 

az önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, 

illetve alacsonyabb kiadással számolhat, 

 melyek hozzájárulnak munkahely teremtési feltételek kedvező alakulásához, 

 melyek kedvezően befolyásolják a településnek a környező településekhez viszonyított súlyát, 

jelentőségét, 

 amelyek széles körben számíthatnak a lakosság, valamint az egyéb érintettek közvetlen és 

közvetett erkölcsi és anyagi támogatottságára, 
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 beruházások esetében azokat, melyek gazdaságosságát, üzemeltethetőségét, kihasználtságát 

előzetes eljárásban igazolták. 

 

Településfejlesztési célok: 

 településrendezési terv aktualizálása és a rendezési tervben meghatározott egyes elképzelések 

megvalósítása, 

 új városháza és közösségi tér építése, 

 tornacsarnok építése, 

 iparterület fejlesztése, további üzemcsarnok építése, 

 egészségügyi ellátás szinten tartása, a szolgáltatások bővítése, 

 belterületi köz- és kerékpárutak karbantartása, fejlesztése,  

 járdák karbantartása, fejlesztése, 

 középületek, intézmények állapotának megfelelő színvonalon tartása, fejlesztése, 

környezetének rendezése, parkolók kialakítása,  

 szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, bővítése, 

 csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, fejlesztése, 

 egészséges ivóvízvezeték rendszer fejlesztése, 

 piactér felújítása, fedett piaci árusítóhely építése, 

 temető létesítményeinek felújítása, megközelítő utak építése,  

 önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő parkká alakítása, további játszótér kialakítása,  

 a település összképének folyamatos városiassá alakítása, 

 turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,  

 gyepmesteri telep kialakítása, 

 operatív programok nyújtotta lehetőségek kihasználása. 

 

A fentiekből jól látszik, hogy az elsődleges cél az itt élők életminőségének javítása, a helyi műszaki 

infrastruktúra fejlesztése, a turizmus erősítése, valamint az energiatudatosság és hatékonyság érdekét 

szolgáló fejlesztések megvalósítása. 

 

1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Dévaványán a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a polgármester, valamint az 

Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. A Képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és 

határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az 

egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a 

város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében 

fontos szerepet játszanak a Képviselő-testület különböző bizottságai. 

 Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

 Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Dévaványa város számos olyan intézkedést hozott az elmúlt években, amelynek célja egyértelműen a 

helyi gazdaság fejlesztése volt, valamint a vállalkozások megtelepedésének elősegítése. A közvetlen 

gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel az ipari területek által nyújtott lehetőségek, 

valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által biztosítható adókedvezmények. 

 

 Közvetett eszközök 

Az Önkormányzat közvetett eszközei között megemlíthető, hogy Út felújításokat végez, 

vállalkozásösztönzési támogatást ad továbbá megemlíthető a városképjavítás, közművesítés, 

munkaerő képzési programok szervezése, jó kapcsolatok ápolása a vállalkozókkal, és az ipari területek 

kialakítása is. 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Dévaványa Város Önkormányzata a 2018. évben is közfoglalkoztatását főleg Járási Startmunka 

Mintaprogram keretén belül oldja meg. A Járási Startmunka Mintaprogram 6 projekteleme 185 főnek 

biztosít munkalehetőséget. Az előírt jogszabálynak megfelelően a kérelem benyújtása – sorozatos 

egyeztetések után- 2018. február, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások 

Keretrendszerébe történik. Járási Startmunka Mintaprogram, amely számos területen támogatja a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek megvalósulását, új típusú, innovatív megközelítésben 

újraértelmezik a közfoglalkoztatás szerepét és jelentőségét, nevezetesen értékteremtő tevékenységek 

támogatásával valósítanak meg, a köz számára hasznos célkitűzéseket.  

Tevékenységi területek szerinti csoportosítás szerint a következők: 

Mezőgazdasági Projekt 

50 fő (44 fő segédmunkás, 5 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor) 

2018.03.01. - 2019.02.28. 

 zöldségtermesztés, fóliaházban és szabadföldön (burgonya, paprika, paradicsom, 

uborka, sárgarépa, hagyma, borsó, tök, bab, káposzta, karfiol, petrezselyem, 

csemegekukorica, cékla stb.), 

 egyéb gyógy és ipari jellegű növények termesztése (kender, seprűcirok, máriatövis, 

citromfű, izsóp, körömvirág, menta, fűszerpaprika stb.). 

 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 

40 fő (35 fő segédmunkás, 4 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor) 

2018.03.01. - 2019.02.28. 

 betonelem gyártás, 

 seprűkészítés, 

 szőnyegszövés, 

 köztéri bútorgyártás, 

 lakéstextil-termékvarrás. 

 

Belterületi közúthálózatok javítása projekt 
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30 fő (27 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor) 

2018.03.01. -  2019.02.28. 

 önkormányzati tulajdonú közút útpadkáinak igazítása, 

 vízlefolyások készítése, 

 útpadkán felgyülemlett többletföld lenyesése, eltávolítása, elszállítása,  

 gallyak, lelógó ágak, cserjék eltávolítása,parlagfűirtás 

 megrongálódott, funkciójának nem megfelelő gyalogjárdák karbantartása, felújítása, 

cseréje, megsüllyedtek szintre emelése, 

 átereszek cseréje. 

 

Belvízelvezetés Projekt 

30 fő (26 fő segédmunkás, 3 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor) 

2018.03.01. - 2019.02.28. 

 belvíz elvezető csatornák növényzetének kaszálása,parlagfűirtás 

 vízfolyást gátló akadályok elhárítása, 

 fák, bokrok eltávolítása, 

 betonburkolatok kiigazítása, ledőlt támfalak felújítása. 

 

Illegális Hulladéklerakó Helyek Felszámolása Projekt 

2018.03.01.-2019.02.28. 

15 fő (13 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető) 

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, hulladék elszállítása, környezetének 

rendbetétele, tereprendezés, parlagfűirtás, rendbetételét követően az illegális 

lerakóhelyek őrzése, megfigyelése. 

 

Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt 

2018.03.01.-2019.02.28. 

20 fő (17 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor) 

 mezőgazdasági földutak mentén belógó gallyak, ágak eltávolítása, parlagfűirtás 

 nagyobb vízfolyások úttestről való leengedése, szükség esetén átereszek cseréje, 

 útprofilozás,nagyobb mélyedések rendbetétele feltöltéssel. 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás 
A város tulajdonában több lakáscélú ingatlan áll rendelkezésre. A szociális-, és költségalapú 

bérlakásokat pályázati úton igényelhetik az itt élők, amelyben döntően a szociális helyzetet, jövedelmi 

viszonyokat veszik figyelembe az elbírálásnál. 

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 52 lakóingatlan van. 

A lakások típusmegoszlását tekintve a következőképp alakul számuk: 

Költségalapú bérlakások: 44 lakás. Elhelyezkedésüket tekintve a legtöbb az Árpád úton (11 db) 

valamint a Jéggyár utcában (15 db) található. Az éves lakbérbevétel kb. 10-11 millió Forintot tesz ki. 

Szociális bérlakás: 8 lakás áll rendelkezésre.  A Ladányi M. utcában van az összes bérlakás. Az éves 
lakbérbevétel 1.344.000,- Ft-ot tesz ki. 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

82 
 

 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Az energiagazdálkodás területén az Önkormányzat elkötelezett a környezetbarát és energiatudatos 

város fejlesztésére, így ennek érdekében fejlesztési dokumentum is elkészítésre került. A Fenntartható 

Fejlődés Helyi Programja - Local Agenda 21 nevű dokumentumot az Önkormányzat 201-ban 

elkészítette és elfogadta. A programban több problémát azonosítottak, ezek orvoslására célokat és 

feladatokat fogalmaztak meg. 

A megújuló energiaforrások közül a megyében elsősorban a biomassza alapú tüzelési módok és 

technológiák elterjesztése, a napenergia aktív (főleg használati melegvíz célú, a szél hasznosítása, 

valamint a geotermikus energia játszhatnak meghatározó szerepet. Az alternatív energiaforrások (nap, 

szél, bio) használata még nem indult meg. A jövőben az egyik fejlesztési terület az alternatív 

energiaforrások használatának bevezetése, kiszélesítése.  

A geotermikus energia hasznosítása (humán erőforrás-foglalkoztatás fejlesztés, gazdasági 

versenyképesség, életminőség javítás) javasolt, elsődlegesen a már feltárt termálvízzel rendelkező 

településeken, de újabb feltárásra is kínál lehetőséget a megye termálvíz kincsét jelző átfogó térképek. 

Problémák – sokkal inkább kihívások – között szerepel, hogy az alternatív energiaforrások használata 

még nem indult meg, így ennek fejlesztése fontos jövőbeni feladatként került meghatározásra.  

Ehhez kapcsolódó cél az alternatív energiaforrások használatának megkezdése családi és települési 

szinten egyaránt,valamint a földgázzal való ellátottság növelése, a még üzemelő szilárd és folyékony 

tüzelőanyagok fokozatos kiváltásával.  Szélenergia villamos energiára való átalakítására is vannak már 

kezdeményezések. A természeti adottságok további lehetőségeket is kínálnak.  

A napenergia hő-hasznosításra való átalakítási igénye főleg az üdülőterületeken jelentkezik, kempingek, 

szabadidőközpontok, üdülő együttesek, tározótavak térségében. 

A fenti célok eléréséhez kapcsolódó feladatok között említhető a fokozottabb tájékoztatás az alternatív 

energiaforrások használatáról, lehetőségeiről, továbbá új ösztönzési rendszer kialakítása az alternatív, 

környezetkímélő energiaforrásokat bevezetők számára. Az Önkormányzat célja és feladata tehát, hogy 

a rendelkezésre álló megújuló energia felhasználását szorgalmazza. 

A "Takarékoskodj a Föld energiájával!" címet viselő kampányának keretében speciális, napelemes 

padokat adott a Magyar Energia Hivatal Dévaványának. A térbútorok az esti és éjszakai 

megvilágításhoz használják fel a napenergiát, a fény- és mozgásérzékelők pedig lehetővé teszik, hogy 

csak akkor működjenek, ha szükség van rá. Dévaványán összesen négy ilyen napelemes padot és két 

napelemet helyeztek el, mindegyiket a Hősök terén. 

Dévaványa város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározószerepet, kis 

mértékben a folyékony tüzelőanyagok használata is tapasztalhatómég, főként a kertészeti és háztáji 

mezőgazdasági termelésben.  

Magyarország, ezen belül az Alföld jelentős geotermikus energiakészletekkel (termálvíz) rendelkezik 

Nagy problémát jelent a felhasznált termálvíz környezetkímélő elhelyezése.  

Villamos energiaellátás szempontjából Dévaványa város és térsége a E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. 

területére esik.  
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Dévaványa város vízellátását az Alföldvíz Zrt, Közép-Békési regionális vízellátási rendszere biztosítja.  

A város ivóvíz hálózatának kiépítettsége 100 %-os. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által 

ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők kialakítása és 

fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési 

feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények 

közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, 

fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat 

által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési 

feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, 

csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése,külterületi ingatlanok 

gyommentesítése stb.). 

Dévaványa Város Önkormányzata ezen feladatokat, az Önkormányzat saját maga, illetve néhány 

esetben az Agricola Dévaványa Kft-n keresztül látja el, mely többségi önkormányzati tulajdonú cég. 

Az Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban van jelen: 

 

24. táblázat: Dévaványa jelenléte a gazdasági társaságokban 

Befektetés megnevezése 
Befektetés összege 

(Ft) 
Társaság megnevezése 

törzsbetét 400.000 
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. 

részvény 57.078.000 Békés Megyei Vízművek Zrt. 

üzletrész 6.250.000 
Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Kft.  

(25%-os tulajdoni hányad) 

részjegy 4.000.000 Dévaványai Szociális Szövetkezet 

üzletrész 250.000 Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

részvény 90.000 Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság 

részvény 110.000 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 

Részvénytársaság 

részjegy 120.000 Csabai Raktárszövetkezet 
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jegyzett tőke 2.900.000 Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

üzletrész 510.000 B-HSoil Nonprofit Kft. 

MINDÖSSZESEN 2017. ÉV 
BESZÁMOLÓ ALAPJÁN 

71.708.000  

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Városüzemeltetési feladatok: 

 Belvízvédelem-Csapadékvíz elvezetés 

Ezen feladatkörön belül kerül elvégzésre a helyi csapadékvíz hálózat üzemeltetési, fenntartási, 

karbantartási munkáinak szervezése, irányítása, ellenőrzése.  Az önkormányzat részt vesz a 

közmunkaprogram keretében zajló karbantartási munkák koordinálásában, a következő ütemek 

tervezésében. Az elmúlt időszakban csapadékvíz csatorna létesítésére nem volt eredményes pályázat. 

 Közút, Útfenntartás 

Hatósági feladatként kerülnek elvégzésre a helyi közutak kezelésével összefüggő feladatok, mint 

például közműépítések során járdák, gyalogutak, közutak bontásához közútkezelői hozzájárulások 

kiadása, illetve helyi útépítés során, mint szakhatóság jár el az Önkormányzat. 

A hatósági munka mellett feladat az önkormányzati kezelésű belterületi utak, útalapok fenntartása, 

helyreállítása, kátyúzása, valamint a forgalmi jelzőtáblák biztosítása, pótlása. 

 Ivóvíz, közterületi kifolyók 

Az elmúlt években folyamatos költségként jelentkezett önkormányzatunknál a közkifolyós vízfogyasztás. 

Jelenlegi üzemelő közkifolyók száma 21 db. Ezt a mennyiséget összességében a lakosság tudomásul 

vette, de csökkentés továbbra sem javasolt. Ivóvíz bekötéssel nem rendelkező ingatlanok ellátását, 

némely esetben újra bekötését az önkormányzat kamatmentes kölcsönnel segíti, ezen kérelmek száma 

nem jelentős, évi egy-három fő fordul az önkormányzathoz ilyen kérelemmel. 

 Közterületi fenntartás, karbantartás 

Évente sor kerül a hatályos jogszabályok alapján a közterületi fák elektromos légvezeték alatti 

gallyazására. Ezen gallyazásokat az E-ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. által megbízott cég végzi. 

A feladatok elvégzésében, a város tisztán tartásában nagy szerep jut a közfoglalkoztatottaknak.  Ők 

végzik a járdák tisztítását, a szeméttároló kosarak ürítését, az útpadkák, szegélyek tisztítását, 

vízelvezető árkok karbantartását, a hó és síkosság mentesítés kézi feladatait, zöldterületek kaszálását, 

a gallyazásból, és fakivágásból származó hulladék, valamint kaszálék összegyűjtését, zöldterületeink 

tisztántartását, illegális hulladéklerakók megszűntetését, hullott lomb gyűjtését. 

 

 Közvilágítás 

Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégezte a közvilágítási hálózathoz szükséges fogyasztásmérők 

elhelyezését, ezáltal a közvilágítás elszámolása pontos fogyasztásmérés alapján kerül megállapításra. 

Éves szinten egy-két új közvilágítási lámpatest felhelyezésére van mód a zajló rekonstrukciók 

keretében, a problémásabb helyeken. 
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 Vagyonkataszter vezetése 

Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és 

az előírt adatszolgáltatást az államháztartás felé teljesíteni. A zárszámadási mérleg elfogadását 

megelőzően a kataszteri nyilvántartás, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatás 

értékegyezőségét az önkormányzat köteles megvizsgálni és az egyezőséget biztosítani. 

 Szúnyoggyérítés 

Ecsegfalva és Dévaványa Önkormányzata a Körös-völgyi Konzorcium tagja, a települések részt 

vesznek az éves szúnyoggyérítési programban. A csípő-szúnyog elleni védekezést 2017. évben 

fővállalkozóként a Szempair Kft. Szeged fogja végezni, aki a települések által kiírt közbeszerzési 

eljáráson került kiválasztásra. 

 Temetőfenntartás és -üzemeltetés 

A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről köteles az önkormányzat gondoskodni. Dévaványán a 

köztemető üzemeltetési feladatainak ellátását a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Kft. végzi, míg 

Ecsegfalván a Kisújszállás Város Önkormányzatának Városüzemltetési Kft-je látja el ezt a feladatot.  A 

köztemetőt üzemeltető tevékenységét a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 

ellenőrzi. 

 Hulladékgazdálkodás 

- Hulladékkezelési telepek működtetése (Dévaványai szeméttelep, Dévaványai Komposztáló 

telep, Dévaványai Gyepmesteri telep) 

- Hulladékkezelés közszolgáltatás (Szilárd hulladék, Folyékony hulladék) 

 

 Állategészségügyi feladatok 

Az eb összeírás és a helyi elektronikus nyilvántartás vezetése a települési önkormányzat feladata 2012. 

január 1-jétől. 

 Kereskedelmi igazgatás 

Amennyiben egy ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván nyitni - szűk körű kivételtől eltekintve - 

nincs szükség a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. A városi hatóság az üzlet működését 

nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad ki. 

 Termőföldekkel kapcsolatos feladatok 

A termőföld elővásárlási és előhaszon bérleti jog tényleges érvényesíthetősége érdekében a 

földvásárlási/földhaszonbérleti szerződéseket a hivatal hirdetőtábláján kívül elektronikus formában a 

Kormányzati Portálon is közzéteszi. 

 

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1 Természeti adottságok, a területre jellemző földtani leírás 
Dévaványa Békés megye északi részén, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon találhatóváros. A 

terület, mint hazánk egésze az északi mérsékelt övben fekszik, ahol a kontinentális hatások túlsúlya 

érvényesül. A térség területe 83-94 m közötti tengerszint feletti magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a 

Körösök között elhelyezkedő tökéletes K-i része ártéri szintű, középső és Ny-i része alacsony, de 

ármentes síkság. 
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15. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből Dévaványa és térségéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dévaványa területének geológiai szerkezetét a terület kőolajkutató fúrásaiból, valamint az ártézi- és 

hévíz kutak fúrása során nyert adatokból ismerjük. A város és környéke mélyföldtani szempontból a 

Villány- Bihari-egységhez tartozik. A Dévaványai-sík térségében három fő kőzettani kifejlődésű terület 

különül el: az északi terület az alföldi flis öv, mely a Mecsek-egység része, a középső és egyben a 

legnagyobb terület közép-tiszántúli kristályos vonulat része, míg a déli terület egy „villányi” kifejlődésű 

mezozoikumi öv. A legnagyobb aljzatmélység 4000m alatti. Az erősen tagolt alaphegység és fedője 

között mindenütt több tízmillió évet kitevő üledékhézag van, paleogén képződmény nem ismert. Erre 

települ a Madarasi Formáció egy folyóvízi sorozata, melyet tengeri, beltavi kifejlődésű miocén 

képződmények követnek. A Békési-medence, benne a dévaványai terület alapvető Pannóniai 

kifejlődései megegyeznek a magyarországi neogén részmedencék hat fő kőzettani fácies együttesével. 

A terület felsőmiocén-pliocén földtani szerkezeti fejlődését alapvetően meghatározta, hogy a Pannon-

medence tematikus süllyedését kompressziós fázis váltotta fel, mely mozgások a mai napig aktívak. A 

negyedidőszak földtani fejlődését a folyóvizek határozták meg: meder-, ártéri- és mocsári üledékek fedik 

egymást, jellemzően alulról felfelé finomodó csoportokkal. 

A Békési-sík kistáj 83 és 92 m közötti tszf-i magasságú, infúziós lösszel és agyaggal fedett, jelenleg 

magas ártéri szintben elhelyezkedő marosi hordalékkúp-síkság peremi része. Kis átlagos relatív reliefű 

(2-3 m/km2). A kistáj az alacsony ármentes síkságok orográfiai domborzatába sorolható; felszínén 

mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony síksági típus is azonosítható. Horizontálisan gyengén 

szabdalt. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi, ill. a körösi 

hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, ill. azok közén rakódtak le. Ezekhez az üledékekhez 

jelentős hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak. 
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A Körösmenti-sík kistáj 83 és 90 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A domborzat vertikálisan 

gyengén tagolt, az átlagos relatív relief 1,5 m/km2. A felszín a Fekete- és Kettős-Körös vonalától D felé 

enyhén emelkedik. Az ortográfiai domborzattípusok szempontjából a Fehér- és Kettős-Köröstől É-ra 

alacsonyártéri szintű síkság, amelyet ÉNy- DK-i elrendeződésben kisebb, általában lösziszappal 

magasított folyóhátak ármentes darabjai tarkítanak. D-re néhány ártéri öblözettől (pl. Gerla) eltekintve 

ármentes síkság. Az ártéri szintű részek morotva- és mederroncsok hálózatával és elgátolással 

keletkezett mocsár- és lápmaradványokkal borítottak. A kistáj rétegtani viszonyai és a Berettyó-

Körösvidék hajdani folyóhálózata azt valószínűsíti, hogy a holocénben itt volt a legjelentősebb az üledék 

felhalmozódás. A Kettős-Körös vonalától É-ra az ártéri iszap, agyag a típusos.  

Dévaványa város területe domborzatilag sík, alföldi jellegű, mélyártéri területen elhelyezkedő síkság, 

jellemzően 84,00 - 85,00 m Bf. térszín közötti magasságban. A terepfelszín É-ról D-i irányba lejt. Ez a 

jelenség a felszínfejlődéssel együtt járó süllyedés és az egyenetlen folyófeltöltés következménye. A 

kiegyenlített felszínen elsősorban a folyóvízi felárkolások jelentenek észrevehető szintkülönbséget. A 

terepmélyedések formáinál általában a régi folyóvölgyek elhagyott és részben feltöltött medernyomait 

lehet megismerni. A Hármas-Körös folyó mentén a folyó lineáris eróziós tevékenységével munkálta ki a 

felszínt, kialakulásában a Körös és Maros fattyúágak hordalékainak lerakódása játszott szerepet, de 

napjainkban nem jelölhető ki az ősi folyóhálózat térképe. Folyamatosan süllyedő terület, ahol a folyóvízi 

feltöltésnek és felszín formálásának az ármentesítések vetettek végett. A különböző domborzati elemek 

többségét a vidék nagy részén végrehajtott terület- és vízrendezések, nagyüzemi mezőgazdasági 

művelés megbolygatta, illetve elsimította. A talajképződés folyamatai közül a sztyeppesedés, rétiesedés 

feltételeinek feleltek meg elsősorban a környezeti adottságok, ezért a csernozjom, réti és öntéstalajok 

különböző típusai altípusai és változatai fejlődtek ki. A mélyben karbonátos és sós réti csernozjom 

talajok a vidék magasabb térszíneit borítják. Talajképző kőzetük áthalmozott lösz, fizikai talajféleségük 

agyagos vályog. A vályogtalajok mellett a szikesagyagos- iszapos felszín a jellemző. A magas és 

legmélyebb térszín közötti területeket réti talajok borítják. A rétiesedő öntés talajok a folyóvizek és 

holtágak keskeny szegélyét borítják. A térség igen kedvező mezőgazdasági adottságú terület, ahol a 

talaj humuszos rétegének vastagsága 70-160 cm között változik, átlagosan 110 cm vastagságú. A 

belterületi részekre jellemző a gyengébb vízgazdálkodású kötött talajadottság. 

 Éghajlat 

Mérsékelten meleg, száraz, kontinentális jellegű. 

 Éves napfénytartam 

Az éves napfénytartam 2000 óra között változik, nyáron kb. 810, télen 180 órát süt a nap. Az évi 

középhőmérséklet 10,3-10,4 °C között jellemző, vegetációs időszakban az áltagos hőmérséklet 17,3-

17,5°C.Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok adatok átlaga 34,1-34,4 °C, a minimumoké -16,7 °C. 

Dévaványát szélsőséges hőmérsékletingadozás jellemzi. 

 Csapadék 

A csapadék évi összege átlagosan 550-570 mm közötti. A csapadékeloszlás térben és időben is 

meglehetősen szélsőséges, előfordul, hogy ugyanabban az évben komoly belvízelöntések keletkeznek, 

és rá pár hónappal aszály sújtja a területet.Azariditási index 1,3-1,35. 

 Szél 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1lis_%C3%A9ghajlat
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
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Az uralkodó szélirány kiemelkedően az É-i, ÉK-i és D-i. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 

 Vízrajz 

Dévaványa mocsaraktól, zsombékos nádasoktól körülvett helyen egy szigetre települt. A terület nagy 

része hajdan a térséget sűrűn átszövő Körösök, Berettyó és mellékvizeik területe volt. Már az első 

katonai felmérés térképén jól érzékelhető az akkori tájszerkezet. A legfontosabb erek a Nagy-ér és a 

Katalszegő-ér, melyek szeszélyesen kanyarognak a település környékén. A tájat nagykiterjedésű tavak, 

nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, csak kis részt szántó területek, a táj képét a buja növényzetű, 

gazdag állatvilágú vizes élőhelyek határozták meg. 

A település közigazgatási területének meghatározó tájszerkezeti elemei a vízgazdálkodási területek. A 

térség lecsapoló csatornarendszerrel sűrűn behálózott. Az erek helyén ma általában terephullám, 

nagyobb terepsüllyedés tapasztalható, az egykori vízfolyás, ezáltal mint tájképi elem újra megjelenik. 

A közigazgatási területet több természetes vízfolyás és mesterséges csatorna szeli át, melyek nagy 

része természetvédelmi oltalomban nem részesül. A vízfolyások bár kis vízhozamúak, a tájkarakter 

erősítésében, az ökológiai hálózatban betöltött szerepük miatt értékes tájalkotó elemek. 

A természetes vízfolyások közül a jelentősebbek: Folyáséri-főcsatorna, a Nagyér-Szegetderéki 

mellékcsatorna, a Doszta-Felsőréhelyi összekötő-csatorna. 

A mesterségesen eredőek közül a legjelentősebbek: Nagyködmönös-Görbésziget mellékcsatorna, a 

Csurgó-Alsóréhelyi csatorna, a Sirató-Lórési csatorna valamint a számozott belvízelvezető vagy öntöző 

csatornák. 

A település állóvizei a temető környékén levő bányatavak, a Túréri tavak és abelterület keleti szélén 

levővédett szikes tó. 

A település belterületén az I. és II. számú vízműtelep is vízgazdálkodási területbe tartozik. A szántóföldi 

növénytermesztés elterjedésének a kedvezőtlentermészeti adottságok (időszakos elárasztás, pangó 

belvizek keletkezése, nehezen művelhető, rossz vízvezető képességű talaj) szabtak gátat. 

A Berettyó vízszabályozási munkálataihoz 1896-ban fogtak hozzá. A folyószabályozások, lecsapolások 

lehetővé tették a külterület nagy részének művelés alá vonását. 

 
16. térkép: Dévaványa és környékének vízrajza jelenleg 
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Forrás: http://webgis.okir.hu 

 

Dévaványa város felszíni vizei:  

A térséget átszelik a Körösök és a Berettyó. A térség meghatározó, vízbázisként szolgáló felszíni 

vízterei a Sebes-Körös, a Berettyó, a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó. A felszín alatti vízkészlet 

18.000 m3/nap.  

Békés megye árvízi öblözetek: Nagy-Sárréti - Sarkadi - Remetei - Gyulai - Békési - Körös-Tisza-Maros 

közi  

Szükségtározók :Halaspusztai - Kisdelta - Kutas – Mályvádi - Mérgesi 

Vésztározó: Nagydelta (Fekete- és Fehér-Körös között, nem kiépített tározó, csak a szükségtározók 

elégtelen kapacitása esetén használatos) 

 

A teljes vízjogilag lekötött vízmennyiség 12 százalékát teszi ki a 30oC-nál melegebb vizet kitermelő 

vízhasználatok. A termálvízbeszerzés lehetőségei viszonylag kedvezőek, a geotermikus adottságok 

miatt már 450-550 m alatti mélységből 30oC-ot meghaladó kifolyó vízhőmérsékletű víz nyerhető. A 

termálvíz hasznosítás fejlesztésének legnagyobb problémája – gyakorlatilag akadályát jelenti a használt 

hévíz befogadására alkalmas, bővizű felszíni vízfolyás hiánya. A térségben meghatározó jelentőséggel 

bírnak a kettős hasznosítású csatornák, amelyek a térség határain is túlterjednek. A felszíni vizek 

sokasága következtében gyakori az ár- és belvíz megjelenése. 

 
 Növényzet 
A vizsgált terület növényföldrajzi szempontból az Alföld flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli 

flórajárásába (Crisicum) tartozik. Jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai a partmenti bokorfüzesek 

(Salicetumtriandrae), a fűz-nyár ligeterdők (Salicetumalbae-fragilishungaricum) és a tölgy-kőris-szil 

ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum). A nyílt társulások között gyakoriak a törpe iszapkáka-

társulások (Dichostylo-Gnaphalietum), a farkasfogtársulások (Bidentetumtripartiti) és az ártéri 

mocsárrétek (Alopecuretumpratensis). Sajnos a honos erdőtársulásokat a vizsgált terület nagy részére 

jellemző szántóföldi gazdálkodás többnyire elpusztította, az egykori gazdag növényvilágra a 

mezőgazdálkodásra alkalmatlan szikeseken található pusztai gyepek, valamint a mélyebb fekvésű, 

gyakori vízborítású területeken az ártéri liget- és láperdők maradványai emlékeztetnek. 

Érdekes, említést érdemlő társulás a nedves iszapfenékhez kötődő iszapnövények társulása, melyek 

korábban a folyók partján és a természetes mocsarak szélében fordultak elő, de sok esetben mára a 

mezőgazdaság térhódításával a szántóföldek későn kiszáradó belvízfoltjain alkotnak szőnyegszerű 

növényzetet. Ezek közül is ki kell emelni a látonyákat, melynek magjai az alkalmas körülményekre 

várakozva száraz talajon akár 50 évig is elfekszenek. Nálunk a védett magyar (Elatinehungarica), a 

háromporzós (Elatinetriandra) és a pocsolyalátonya (Elatinealsinastrum) fordul elő. A társulást alkotó 

fajok közül említést érdemel még a védett apró füzény (Lythrumtribracteatum) és a heverő 

iszapfű (Linderniaprocumbens) is. Legszebb állományaikat csapadékosabb években a Dévaványai-

Ecsegi puszták területének régi, elhagyott folyómedreiben lévő belvizes foltokon találhatjuk meg. 

A Körös-Maros Nemzeti Park területén található több, mint hetven, úgy nevezett „ex lege” 

védett kunhalom és néhány földvár, kiemelt kultúrtörténeti és tájképi értékei mellett növénytani 
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szempontból is jelentős. Néhány esetében megtalálható rajtuk az eredeti növényzet. A taréjos búzafű 

(Agropyroncristatum) dominanciájával jellemezhető löszfal pionír társulásban a heverő 

seprőfű (Kochiaprostrata) is előfordul, valamint a zártabb gyepekben a kunkorgó 

árvalányhaj (Stipacapillata) is megjelenik. A legszebb állományait a Maros-ártéren található Bekai-

halmon és a Dévaványai-Ecsegi pusztákon keresztül húzódó 3000 éves földvár, az Ördögsánc oldalán 

találhatjuk meg. 

A Berettyó folyó szétterülő vize táplálta az Alföld hajdan legnagyobb mocsárvidékét, a Nagy-Sárrétet. A 

hátas területeket vízjárta legelők, rétek, néhol kisebb erdőfoltok borították. A Hortobágy-Berettyó folyó 

védett 20 km-es szakasza elkerülte a folyószabályozást. Lassan meanderezve nagy kanyarokat ír le, 

közrefogva a zugoknak nevezett hangulatos gyepterületeket. Gazdag élővilága megőrizte 

a tündérfátyol, a vízitök, a sulyom és a rucaöröm állományait. 

A szárazabb térszíneket cickafarkfüves puszta, ürmös füves puszta borítja. Ahol a kopár talajfelszín 

erősebb só felhalmozódásra utal, találjuk a sziki mézpázsit, sziki üröm leveleit. A nedvesebb helyeket 

ecsetpázsitos rét foglalja el. Különleges növénytani értéket képviselnek a puszták jelentős pettyegetett 

őszirózsa, sziki kocsord állományai. 

A következő, ökológiai állapotot javító intézkedések szükségesek a fajmegőrzések érdekében: 

 a további talajvízszint csökkenés megakadályozása, a vizes élőhelyek megőrzése; 

 az erdősültség növelése, különösen mezővédő fasorok, erdősávok telepítésével az intenzíven 

művelt mezőgazdasági területeken, a biodiverzitás megtartása, növelése. 

Békés megye területrendezési terve szerint Dévaványához 2140,37 ha erdőgazdálkodási térség 

tartozik, ami az összes terület 9,88%-át teszi ki. 

 
 Állatvilág 
A dévaványai-ecsegi puszták természetvédelmi terület nagysága 12 800 hektár Zömében gyep, ősgyep 

művelési ágú területek 90%-a visszavásárlás útján került az állam tulajdonába. 

A területen a táj védelme érdekében, adottságainak megfelelő, egyébként itt őshonos állatokat tartanak, ezért 

közel 900 szürke marha és 200 bivaly él a területen. A marhák a szikes gyepterületeken, a bivalyok a sásos, 

mocsaras területeken végeznek területkezelést. Az állatok fontos szerepet játszanak a koprofág rovarok 

életében, például a védett holdszarvú ganéjtúró (Coprislunaris) a szürkemarhák ürülékéből készít 

bölcsőt leendő utódainak Dévaványai-Ecsegi pusztákon. 

 

Tavasztól őszig a vízimadarak kedvelt táplálkozó helyei a kiöntések és a gyékényes, vízpart közeli 

tisztások. Találkozni lehet szárcsával, tőkés récével, vízityúkkal, de feltűnőbbek a nagyobb testű 

gémfélék, mint a szürke- és vörösgémek, a bakcsók, a kis kócsagok, üstökös gémek. A ritka gémfélék a 

közeli védett területen lévő erdőben évről-évre telepesen költenek is. A folyó árterén vidrák találják meg 

életfeltételeiket. 

 

Dévaványa-Ecsegfalva térségének kiemelkedő természeti értéke a túzok. Közép-európai és 

magyarországi állományának legéletképesebb populációja él a területen. A madár védelme érdekében 

itt hozták létre 1979-ben a Túzokrezervátumot. A túzok megóvása, főként a szabadtéri 

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/t%FCnderfatyol.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/vizitok.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/sulyom.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/babcsok.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/kis_kocsag.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/vidrak.jpg
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/tuzok.jpg
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állományvédelem - nyugalmas, tágas pusztai dürgőhelyek, fészkelőhelyek és téli takarmánybázis 

biztosítása, fészekvédelem - megteremtésén múlik. A Túzoktelepre csak azok a veszélyeztetett 

fészekaljak kerülnek be, amelyek kelése természetes környezetükben nem valósulhat meg. Ezek a 

tojások keltetőgépbe kerülnek, majd a kikelt fiókák a felnevelés után visszakerülnek a természetbe. 

 

A nagy szikibagoly lepke (Gortynaborelliilunata), elterjedési területének súlypontja a Kárpát-medencére 

esik és hazai állományainak jelentős része él a Nemzeti Parkban, főleg a Dévaványai Ecsegi-

pusztákon, a Kis-Sárréten és Bélmegyeri Fáspusztán található. 
 

A területek lecsapolásának következménye a Körös-Maros közének elszikesedése, így Dévaványa-

Ecsegi puszták, Cserebökény, Mágor-puszta és a Kis-Sárrét területén alakultak ki kiterjedtebb 

másodlagos szikes puszták. A mikrodomborzat a magasabb térszínek fokainak és a mélyebb, tavasszal 

tocsogós, később viszont keményre száradó szikpadkákkal tagolt. Az itt élő állatfajoknak 

alkalmazkodniuk kellett a gyorsan és sokszor szeszélyesen változó élőhelyhez. Az időszakos vizekhez 

jól alkalmazkodtak a gyors fejlődésű szitakötők, közülük a nagy foltosrabló (Lestesmacrostigma) és a 

réti rabló (Lestesdryas) a kardoskúti Fehér-tó ritkább zygoptera szitakötői. A Cserebökényi nyílt 

talajfelszínnel tarkított szikeseken jól érzi magát a pannon sáska (Epacromiuscoerulipes) és a változó 

sáska (Celes variabilis), a Mágor-pusztai szikesek kevés védett fajának egyike a sisakos sáska 

(Acridahungarica), mely a Duna-Tisza közén a homoki gyepek elterjedt sáskája, míg itt a szikesek 

karakterfaj. Az ürmös szikes puszták vörös könyves éjjeli lepkéje a sziki ürömbagoly (Saragossa 

porosa) a Királyhegyesi-puszta szik-lösz mozaikos gyepjeiből került elő. 

 

A védett területek természetkímélő, extenzív hasznosítása, a tágas zavartalan térség nemcsak a 

túzokállomány életfeltételeinek kedvez. A védett területen szép számban él a hamvas rétihéja, az 

ugartyúk, a réti fülesbagoly és a szalakóta. A védelemnek köszönhetően ritka ragadozó madarak 

választják költőhelyül a nyugalmas vidéket. Költ e réti- és a parlagi sas, a kerecsensólyom.  

 

A nyílt, legeltetett pusztai területeken ürgetelepek találhatók. Az egyre fogyatkozó, védett rágcsáló a 

parlagi sas és a kerecsensólyom legfontosabb tápláléka. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

 

Helytörténeti anyagokban is hasonlókat olvashatunk: „a lápi talaj kiemelkedő részein nyírfák, égerek és 

hatalmas fűzek látszottak, a magasabb vízmentes részeken pedig hatalmas őstölgy erdők területek el, 

szil és kőrisfákkal vegyesen”. A természeti környezethez alkalmazkodó lakosság között sok volt a 

halász, csíkász, rákász, pákász, darvász, solymász, békász, méhész. A kiterjedt gyepterületek miatt a 

lakosság egy másik része állattartással (szarvasmarha és ló) foglalkozott, mely a XIX. század második 

feléig külterjes formában folyt. A szántóföldi növénytermesztés elterjedésének a kedvezőtlen természeti 

adottságok (időszakos elárasztás, pangó belvizek keletkezése, nehezen művelhető, rossz vízvezető 

képességű talaj) szabtak gátat.  

A Berettyó vízszabályozási munkálataihoz 1896-ban fogtak hozzá. A folyószabályozások, lecsapolások 

lehetővé tették a külterület nagy részének művelés alá vonását. Ennek következtében az utóbbi száz 

évben a szántóföldek aránya ugrásszerűen megemelkedett a természetes növénytakaróval fedett 

területek rovására, amely a táj képét gyökeresen megváltoztatta.  

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/kepek/retisas.jpg
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A XX. század második felétől, az iparszerű, nagyüzemi gazdálkodás felgyorsította a megmaradt 

természetes élőhelyek pusztulását. Az óriási szántóföldi táblaméretek kialakítása, a melioráció, a 

monokultúrás termesztés, az igen nagymérvű vegyszer (műtrágya és növény védőszer) felhasználás és 

az állattenyésztés koncentrálása, intenzifikálása számos még megmaradt élőhelyet számolt fel, a 

megmaradókat, pedig nagymértékben izolálta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. térkép: Település és környékének térképe 1819-1869 között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.mapire.eu - Magyar Királyság - Második katonai felmérés 

 

Dévaványa nagyobb területe a Dévaványai-síkhoz, kisebb része a Körösmenti-síkhoz tartozik. A 

település jellemzően mezőgazdasági jellegű, alföldi település. Külterületét két, területileg is jól 

elkülönülő tájhasználat:: a szántóföldi növénytermesztés, valamint a természetvédelmi célú 

területhasznosítás jellemzi. 

Dévaványa mocsaraktól, zsombékos nádasoktól körülvett helyen egy szigetre települt. A terület nagy 

része hajdan a térséget sűrűn átszövő Körösök, Berettyó és mellékvizeik területe volt. Már az első 

katonai felmérés térképén jól érzékelhető azt akkori tájszerkezet, legfontosabb erek a Nagy-ér és a 
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Katalszeg-ér, melyek szeszélyesen kanyarognak a település környékén. A tájat nagykiterjedésű tavak, 

nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, csak kis részt szántó területek, a táj képét a buja növényzetű, 

gazdag állatvilágú vizes élőhelyek határozták meg 

Dévaványa jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel 

meghatározott környezetben helyezkedik el. A település környékén az intenzív hasznosítású 

mezőgazdasági táj dominál. Az intenzív mezőgazdasági tájban, az állandó vizű csatornák, és holtágak 

jelentik a túlélést az élővilág számára. A térségben különösen a Hármas-Körös partján fekvő részeken a 

szántók nagy arányát a kiváló minőségű talajok indokolják. Az elszikesedő helyek szikes pusztai 

legelőként hasznosulnak. 

Dévaványán igen értékes, hogy a településszerkezet a II. katonai felméréskor (1829-1866) készített 

térképen szinte azonos a mai belső településszerkezettel. A történelem során tehát a kertes település 

megőrizte mind a településbelső, mind a külső tekintetében az organikus fejlődés eredményeként 

létrejött szerkezetét. A településen belül megmaradt a halmazos alaprajz, a jellegzetes utca- és 

térformák. Az utcás terek, útleágazások terei, zsákutcák, tölcsér-, csillag- és sarok terek védelemre 

érdemesek. A település külső részét tekintve a még ma is létező egykori kertségek jelentik az átmenetet 

a település és a táj között, ezt eredeti formájában már csak egy-két helyen lehet felfedezni: a település 

ÉK-i részénél a Tókert és a Bánomkert, délen pedig a Pocoskert.  

A városias jellegű központon jól érződik a történelmi múlt légköre. A főtér, a Hősök tere környezetében 

számos ház tükrözi a századforduló építészetének jeleit. A főteret övező utcák szabálytalan hálózata 

jelzi a történelem több évszázados térformáló erejét. E központi részt északról és délről egy viszonylag 

szabályos, párhuzamos utcákból álló térszerkezet keretez. A település ezen részének beépítése a 

XVIII. században indult meg. A két forgalmasabb belterületi útra – Körösladányi és Szeghalmi utca – 

merőleges a Sport, majd folytatásaként a Kisújszállási utca. Ettől keletre sakktáblás utcahálózatú rész 

terül el, ami a II. világháborút követő években került beépítésre.  

A település egészét tekintve családi házas beépítettségű, többszintes, városias jellegű épületek a 

főtérre jellemzőek. A település belső térszerkezete alföldi jellegű, széles, hosszú és viszonylag egyenes 

nyomvonalú utcaképpel. A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság tevékenységéhez elengedhetetlenül 

szükséges szállítóeszközök zavartalan közlekedése ezt már a település kialakulásának idején 

megkövetelte.  

Dévaványa terület-felhasználása sok rokon vonást mutat az alföldi kisvárosokkal. A központban 

elhelyezkedő polgármesteri hivatal és kiszolgáló létesítményei mellett ott találjuk a kereskedelem és 

vendéglátás legfontosabb intézményeit, valamint a könyvtárat és a művelődési házat is. Ezen 

intézmények a könnyebb elérhetőség érdekében települtek a főtér közelébe. 

A táji értékekhez tartoznak azok a természeti és épített értékek, melyek országos, illetve helyi védettség 

alatt állnak, valamint az egyedi tájértékek is, melyek jogilag nem védett értékek, de a tájjelleg 

szempontjából jelentősek, és megőrzésükről gondoskodni kell. Egy település/város táji értékeihez 

hozzátartoznak a helyi kulturális és civil élet sajátosságai is. A tájak karakterének fontos összetevői az 

egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) 

bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, 

képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 

kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.  

A legrégebbi emberlakta kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Egykori számukat a Kárpát-

medencében negyvenezerre becsülik. Főleg a vízjárta síkvidékeken keletkezett igen sok kunhalom. 
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Elnevezésük megtévesztő. Döntő többségük még jóval a kunok bejövetele előtt keletkezett. Ezek a 

lakódombok, sírdombok, őrhalmok, határhalmok értékek hordozói és őrzői. A KMNP Igazgatóság 

nyilvántartása alapján Békés megyében 1545 kunhalom található.  

Dévaványa közigazgatási területén - Szelekovszky László (1999): Békés megyei kunhalmai c. műve 

alapján - 61 db kunhalom található. A mű a megye kiemelt tájképi, kultúrtörténeti értékű kunhalmai közé 

sorolja a dévaványai Barcé halmot, mely a településtől Ény-ra fekszik, ma kb. 6 m magas és 70 m 

átmérőjű, a megye nagyobb jelentőségű halmai közé sorolja a Sártó-halmot, a Réhely-rabhalmot, a 

Lapanyag-halmot, a Borszeg-halmot, a Berek-halmot, a Szik-halmot, a Köles-halmot, az Őr-halmot és a 

Hajós-halmot.  

Táji értéknek nevezhetjük az ember beavatkozásának következtében, az egykori vízfolyások helyén 

kialakult terephullámokat. Ezek a tájképet teszik érdekesebbé, barátságosabbá, így tájképi szempontból 

egyedi tájértékként jelentkeznek.  

Értékes táji elem a Gabonás pusztai-halom közelében, a műút északi oldalán lévő ligetes tölgyes, 

melyet ma kaszálóként használnak. Dévaványa Város igen gazdag, viszonylag jól kutatott régészeti 

örökséggel büszkélkedhet. A területén található 237 db ismert régészeti lelőhely többsége a külterületen, 

kisebb része a belterület fedett részein található. A belváros területét, pedig egy nagyobb egységben 

régészeti érdekű területként kell kezelni. 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az Országos Területrendezési Terv alapján Dévaványa területén és környékén országos jelentőségű 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete került kijelölésre (ld. következő ábra). 

 

18. térkép: Országos jelentőségű tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
Dévaványa térségében 

 

Forrás: OTRT 
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1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Békés megyében 31 Natura 2000 terület került kijelölésre összesen 80.888 ha (a megye 14,4%-a) 

kiterjedésben. Ez a védett területekhez hasonlóan szintén elmarad az országos átlagtól (21%). Ebből a 

különleges madárvédelmi területek Békés megyében 52.695 ha-t (a megye 9,4%-a), a jóváhagyott 

természet megőrzési területek 51.879 ha-t (a megye 9,2%-a) tesznek ki. Mint látható, a két típus 

jelentős átfedésben van. Ezen túl 27.935 ha országos jelentőségű védelem alatt is áll, a nem védett 

Natura 2000 területek nagysága 52.953 ha.  

 

A Dévaványa és környéke Magas Természeti Értékű Terület 77 564 ha kiterjedésű, Békés megye 

északi részét, Bucsa, Szeghalom, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kertészsziget, 

Körösladány, Dévaványa települések külterületét, illetve azok részeit foglalja magába. 

 

Dévaványa közigazgatási területét kettő Natura 2000 terület érinti: 

 

Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet megőrzési 
Natura 2000 terület (14027,2 ha).  

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 

természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A pannon 

szikes sztyeppek és mocsarak élőhelytípus állományainak fenntartása aktív természetvédelmi 

kezeléssel (legeltetés, kaszálás). A pannon szikes sztyeppek és mocsarak élőhelytípusba tartozó sziki 

erdőspuszta-rét társulás állományainak esetében a legeltetés és kaszálás általános mellőzése; 

cserjésedés, gyomosodás esetén a kaszálás esetenkénti alkalmazása. Az aktuális természeti 

állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés/alullegeltetés elkerülése érdekében. A 

gyepek cserjésedésének megakadályozása aktív élőhelykezeléssel. Az inváziós növényfajok (többek 

között a keskenylevelű ezüstfa, fehér akác, gyalogakác, amerikai kőris, zöld juhar, selyemkóró) 

visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A gyepek és 

vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A 

pannon szikes sztyeppek és mocsarak élőhelytípus területi arányának növelése, különösen a területek 

koherenciájának növelése, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé 

alkalmas területek visszagyepesítésével. A gépjárművek okozta taposási károk mérséklése a 

gyepterületeken. 

 

Dévaványai-sík (HUKM10003) különleges madárvédelmi terület (25214,04 ha).  

Célkitűzések: a természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes 

sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). A vizes 

élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. 

Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség 

növelése, a vágásérettségi kor emelése. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, 
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természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. A terület jelölő madárfajainak és ezek 

élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított 

vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok 

esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű 

zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat 

madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon. 

 

 

19. térkép: A település és környékének Natura2000-es területei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Dévaványa területén nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a Dévaványa - Ecsegi 
puszták, Körös-Maros Nemzeti park. 

Dévaványa közigazgatási területén található természeti értékek közül méltán a legjelentősebb az 

országos védettséget élvező dévaványai-ecsegi puszták, mely az1997-ben 7. nemzeti parkunkként 

alakult Körös-Maros Nemzeti Park része. 

 

A Dévaványa - Ecsegi puszták az 1996.évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak. 

Magyarországon valamennyi kunhalom országosan védett az 1996. évi LIII. törvény alapján. Ennek 

megfelelően a helyi Önkormányzat a külterület Szabályozási Tervében is előírja, hogy a Kunhalmokat 

jelenlegi állapotukban kell megőrizni, területükön semminemű építkezést és földmunkát végezni nem 

Jelmagyarázat 

             Település és környékének Natura2000-es 

            területei 

           Település közigazgatási határa 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

97 
 

szabad. A dévaványai-ecsegi puszták területe jelenleg 8.526 ha, melynek nagy része,8.254 ha 

Dévaványa közigazgatási területén fekszik. 

 

A kunhalmok a legrégebbi ember alkotta kultúrtörténeti emlékeink. A természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvényerejénél fogva a település közigazgatási területén található kunhalmok országos 

jelentőségű védettséget élveznek. Dévaványa közigazgatási területén számos kunhalom és szikes tó is 

található. A kunhalmok legtöbbje sajnos erősen beszántott, mindössze néhány méteres kiemelkedésük 

jelzi jelenlétüket. A halmok részben természetvédelmi, részben régészeti okok miatt védettek, de a 

közigazgatási területen több halom mindkét ok miatt védett. 

 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján26 db védett kunhalom található 

Dévaványa vonzás körzetében. 

 

20. térkép: Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

A természetvédelem szempontjából értékes területek az ökológiai hálózat területei. A természeti értékek 

gazdag tárházát az egykori folyóhálózat vizes élőhelyeinek maradványai, a mélyebb fekvésű területek 

természetközeli vízállásai,ezek növénytársulásai és az ezeken élő állatvilág jelentik. Az egykori 

gazdagnövényvilág hírmondóinak tekinthető természeti területek az intenzíven műveltszántóföldek közé 

ékelődve, mozaikszerűen maradtak fenn. A fennmaradást annak köszönhetik, hogy ezek a területek 

Jelmagyarázat 

Védett kunhalmok 

  Egyedi tájértékek 

 Természetvédelmi terület 
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általában a szántóföldi gazdálkodást megnehezítő,kedvezőtlen talaj- (szikes talaj) vagy vízrajzi 

adottságokkal (vízállásos terület)rendelkező területek, ezért a szántók térhódításának nem estek 

áldozatul. Sajnos a területeket szigetszerű elhelyezkedésük, kis méretük miatt jelentős zavarás éri, 

ezért állapotuk veszélyeztetett, megőrzésük azonban különösen fontos, hiszen egyrészt változatossá 

teszik a hatalmas összefüggő szántóterületeket, másrészt mint táplálkozó és fészkelő helyek, a térség 

ökológiai hálózatának fontos részei. 

 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén és a 

környező területeken 

 Magterületek 

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság 

esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és 

genetikai rezervátumai. 

 

 Ökológiai folyosók 

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 

megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók 

biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást 

az egymástól elszigetelt populációk között. 

 

 Pufferterületek 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli 

élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges 

külső káros hatásoktól. 

21. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
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Dévaványa területén magterület, pufferzóna és ökológiai folyosó övezetek is megtalálhatóak. Ez utóbbi 

elsősorban a városhoz viszonyítva délkeleti irányban találhatóak. kijelölésre. Magterületek a település 

É-i részében találhatóak, a Dévaványa-környéki gyepek foltjai, melyeket kiterjedtebb puffer területek 

öveznek. 

 Tájképvédelmi terület övezete 

1.12.3.4 Természeti értékek helyi védelme 

A dévaványai táj szépsége, az emberi tevékenység nyomán kialakult tágas puszta végtelenségével 

még a felületes szemlélőt is csodálatra készteti. Dévaványa közigazgatási területén található természeti 

értékek közül méltán a legjelentősebb az országos védettséget élvező dévaványai-ecsegi puszták, mely 

az 1997-ben 9. nemzeti parkunkként alakult Körös-Maros Nemzeti Park része. Az óriási kiterjedésű, 

tágas gyepek jó élőhelyül szolgálnak - Európa legsúlyosabb madarának - a túzoknak. Dévaványa az itt 

előforduló túzokpopulációnak köszönheti európai hírnevét. Az itt létesült Túzokrezervátum feladata a 

kipusztulóban lévő túzokok szabadtéri állományvédelme és zárttéri tenyésztése, majd a szaporulat 

visszavadítása, ill. a látogató központban a tájtörténet, a túzokvédelem bemutatása. A túzokok 

elterjedési területének és egyedszámának csökkenése a modern mezőgazdaság fejlődésével, a 

gépesítéssel és a kemikalizált agrotechnika megjelenésével párhuzamosan történt. A túzok élőhelyéül 

szolgáló tágas puszták kiterjedését csökkentették, az élőhelyek jellegét megváltoztatták. A kísérleti 

céllal létesült Túzokrezervátum feladatait jól teljesíti, ma a populáció kb. 370 egyedszámú. 

A dévaványai-ecsegi puszták területe jelenleg 8.526 ha, melynek nagy része, 8.254 ha Dévaványa 

közigazgatási területén fekszik. A védelem alá eső területeken az agrárkosbor, a macskahere, a réti 

őszirózsa, a sulyom, a tündérfátyol, a rucaüröm, a sziki kocsord, a nyúlánk sárma, a gímpáfrány védett 

növényfajok találhatóak. E területen a fokozottan védett állatfajok száma meghaladja a harmincat. Ezek 

közül kiemelhető a túzok, a szalakóta, a réti fülesbagoly, a kuvik, a kis- és nagykócsag, a hamvas 

rétihéja, a réti- és parlagi sas, a vándorsólyom és a vidra. 

A védett területen további értékmegőrző tevékenységet is folytatnak, ezek közül megemlítendő a 

Nemzeti Park azon törekvése, hogy az ősi háziállatfajták – pl. szürke marha, bivaly - fenntartására, 

tenyésztésére irányul. Állattartással a Nemzeti Park területén működő mezőgazdasági majorban 

foglalkoznak.  

Jelenleg természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, de a természetvédelem szempontjából értékes 

területek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Természetvédelmi törvény) 

értelmében az illetékes természetvédelmi hatóság (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) által 

kijelölt, potenciális természeti területnek minősülő gyepterületek, erdők és nedves élőhelyek.  

E természeti területek környezeti adottságai, élővilága a NP gyepterületeihez, nedves élőhelyeihez 

hasonló, területükön Magyarország ritka, értékes társulásaival találkozhatunk. A természeti területek 

értéke a ritka növény- és állatvilág mellett a biológiai sokféleség fokozásában és a kedvező tájképi 

megjelenésben rejlik. 

A természeti területként nyilvántartott területek az intenzíven művelt szántóföldek közé ékelődve, 

szigetszerűen maradtak fenn. Fennmaradásukat annak köszönhetik, hogy ezek a területek általában a 

szántóföldi gazdálkodást megnehezítő, kedvezőtlen talajadottságokkal (szikes talaj) rendelkeznek, ezért 

a szántók térhódításának nem estek áldozatul. Sajnos e területek szigetszerű elhelyezkedésük, kis 

méretük miatt erősen veszélyeztetettek.  
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Nagyobb léptékben vizsgálva az előbb említett természeti értékek (dévaványai-ecsegi puszták és a 

potenciális természeti területek) jelentőségét megállapítható, hogy ezek Békés megye É-i területein 

szinte egy rendszert alkotnak. E rendszer fő (mag) területei a dévaványai-ecsegi puszták, a Körösvölgyi 

területek, a Bélmegyeri fáspuszta, a Vésztő-Mágori területek és a Biharugrai Halastavak. A 

magterületek között pedig a potenciális természeti területek jelentik a kapcsolatot, tehát ez utóbbiak 

jelentősége kis területük ellenére is óriási.  

Táji értékeknek tekintjük a természet-társadalom kapcsolatrendszerében kialakult tájalkotó elemeket. 

Táji értékek közé a közigazgatási területen található, a régi korok emlékét idéző kunhalmokat 

sorolhatjuk. Dévaványa közigazgatási területén - Szelekovszky László (1999): Békés megyei kunhalmai 

c. műve alapján - 61 db kunhalom található. A mű a megye kiemelt tájképi, kultúrtörténeti értékű 

kunhalmai közé sorolja a dévaványai Barcé halmot, mely a településtől Ény-ra fekszik, ma kb. 6 m 

magas és 70 m átmérőjű, a megye nagyobb jelentőségű halmai közé sorolja a Sártó-halmot, a Réhely-

rabhalmot, a Lapanyag-halmot, a Borszeg-halmot, a Berek-halmot, a Szik-halmot, a Köles-halmot, az 

Őr-halmot és a Hajós-halmot. 

Bár a kunhalmok jegyzéke még nem készült el, a Természetvédelmi törvény erejénél fogva a település 

közigazgatási területén található kunhalmok országos jelentőségű védettséget élveznek. 

Táji értéknek nevezhetjük az ember beavatkozásának következtében, az egykori vízfolyások helyén 

kialakult terephullámokat. Ezek a tájképet teszik érdekesebbé, barátságosabbá, így tájképi szempontból 

egyedi tájértékként jelentkeznek. 

Értékes táji elem a Gabonáspusztai-halom közelében, a műút É-i oldalán lévő ligetes tölgyes, melyet 

ma kaszálóként használnak. 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

Ha ránézünk egy aktuális térképre, láthatjuk, hogy ma Dévaványa környékén az intenzívhasznosítású 

mezőgazdasági táj dominál. A szántók aránya magas százalékban van jelen. A város külterületi 

részeinek elhelyezkedése, domborzati viszonyai meghatározó szerepűek talajaik fejlődésében és 

átalakulásában, vízháztartásuk változásában. A mezőgazdaság és belvízrendezések gyökeresen 

megváltoztatták az addigi tájképet. A kialakuló intenzív mezőgazdasági tájban, az állandó vizű 

csatornák jelentik a menedéket az élővilágnak. A tájhasználatra vonatkozó vizsgálataink szerint 

Dévaványa külterületének túlnyomó részét mezőgazdasági területek borítják, a település sajátosságát, 

karakterét elsősorban mégsem a mezőgazdasági tevékenység, hanem a természetvédelmi 

szempontból értékes területek jelenléte határozza meg. Mivel a táji, természeti értékekben gazdag 

területek is túlnyomórészt mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak,így tájrendezési, ill. külterületi 

területfelhasználási javaslat, hogy mindenekelőtt a mezőgazdasági területek rendezésére, ill. a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételek megteremtésére kell fókuszálni. 

 

A fennmaradt természetes élőhelyeket az általános talajvízszint csökkenés, az aszályosodás, a 

fokozódó gazdálkodási nyomás, a fragmentálódás és izoláltság veszélyezteti. A mezőgazdasági 

területeken olyan agresszív, nagyrészt adventív gyomfajok terjednek, minta gyalogakác 

(Amorphafruticosa), a parlagfű (Ambrosiaelatior), melyek amellett, hogy gazdálkodási és egészségügyi 

problémákat okoznak, agresszivitásuk folytán a még megmaradt természetes közösségek 

fennmaradását is komolyan veszélyeztetik. A fentiek tükrében látható,hogy a megmaradt természetes 
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vagy természetszerű élőhelyek megőrzése és állapotuk javítása elsődleges feladat. Ezt azonban csak 

egy ehhez idomuló tájhasználattal, ezen belül vízgazdálkodással lehet elérni.  

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Dévaványa egykori kertes település mind a településbelsőt, mind a külsőt tekintve, ma is őrzi az 

organikus fejlődés eredményeként létrejött szerkezetét. A településen belül megmaradt a halmazos 

alaprajz, a jellegzetes utca- és térformák, mint az utcás terek, útleágazások terei, zsákutcák, tölcsér-, 

csillag- és sarok terek, melyek védelemre érdemesek. A település külsőt tekintve a még ma is létező 

egykori kertségek jelentik az átmenetet a település és a táj között, ez eredeti formájában már csak egy-

két helyen maradt meg (a település ÉK-i részénél a Tó-kert és a Bánom-kert, délen pedig a Pocos-kert). 

A zöldfelületi rendszer jellegzetessége elsősorban a településszerkezettől függ. A településen két 

jellegzetes zöldfelületi csoport állapítható meg: a belvárosi zöldfelület-együttes és a külső zöldgyűrű.  

 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Belvárosi zöldfelületi elemek: településközponti közkertek, templomkertek, Polgármesteri Hivatal kertje, 

iskola, óvoda kertek, múzeumkert, piactér. 

Külső zöldgyűrű alkotó elemei: a strand,asportpálya,a gimnázium kertje, a tavak, a nevelőotthon és 

szakiskola kertje, a Szociális Otthon kertje, a településszéli kertségek, lezárt és működő temetők és 

erdők. 

22. térkép: A települést érintő zöldfelületi elemek 
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Forrás: Dévaványa város Településrendezési Terve 

Ugyanakkor csoportosíthatjuk használat szerint is a zöldfelületi rendszer elemeit: 

A zöldfelületei rendszer közhasználatú (közkertek, erdők), korlátozott közhasználatú (intézmények 

kertjei, templomkertek, sportpálya, fürdő, temető) és közhasználat elől elzárt (magánkertek: a lakókertek 

és a kertgazdasági területek, illetve a zárt vállalati kertek) zöldfelületi elemekből áll. Biológiai aktivitás 

értéke mindhárom zöldfelületi kategóriának van, ugyanakkor funkcionális értékükben jelentős különbség 

adódik. A magánkertek csak egy szűk kör rekreációs igényeit elégítik ki, a közkertek szélesebb 

közönségét. Mindennek ellenére mindhárom formára szükség van, lényeg a helyes arány 

megteremtése. 

 

 Közhasználatú zöldfelületek: 

23. térkép: A belvárosi zöldfelület-együttes része 
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Forrás: Dévaványa város Településrendezési Terve 

Hősök tere D-i része 

Legnagyobb részen idős japánakácok és határozott vonalú sövényrendszer a jellemző, mely a jól 

fenntartott gyeppel kellemes ligetes, árnyas pihenőhelyként funkcionál, a terület egy részén padok is 

vannak. A Polgármesteri Hivatal előterében tuja, lucfenyő, hárs, vérszilva orgonasövény változatos 

állománya nyújt hátteret az ott lévő képzőművészeti alkotásnak. 

I. és II. világháborús emlékmű körüli park 

Az emlékmű körül változatos növényállományú (lucfenyő, ezüstfenyő, hamisciprus, tuja, vérszilva, 

oszloptölgy, nyírfa, szivarfa), határozott vonalvezetésű park található, mely jól illeszkedik az emlékmű 

feszességéhez. Az úthálózat sugaras kialakítása az igényeket szolgálja, ennek bizonyítéka, hogy nincs 

a parkban kitaposás. A gondozottság jele a festett padok, hulladékgyűjtők és a rózsaágyások. A 

sövényrendszer várfalszerű kialakítását helyi adottságok nem indokolják. 

Szovjet hősi temető 

A Hősök terének szélén található kegyeleti park emlékművel. Kialakítása nagyon egyszerű, puritán, a 

lucfenyő csoport a kegyeleti park jelleghez jól illeszkedő.  

Művelődési Otthon előtti zöldfelület– Alapfokú művészetoktatási intézmény/Makay Zádor tér 

Piactér 

A területen található hatalmas víztorony. A piactéren korábban elhelyezkedő fák ki lettek vágva felújítás 

miatt. A közelmúltban mindössze néhány facsemete ültetése történt meg. 
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4 szintes, OTP-s házak előtti zöldfelület 

Szépen felújított virágosított terület. 

Körösladányi út menti emlékpark 

Halmazos alaprajzú települések jellegzetessége a háromszög alakú teresedés, ennek egyik példáját 

láthatjuk itt is. A területen növényzet telepítésével egy új parkot létesítettek, van itt lucfenyő, akác, fűz, 

szivarfa és különböző cserjék az út felé. 

 

 Egyéb közhasználatú zöldfelület: 

Tompa M. u. – Eötvös u., kút környezete 

A két utca találkozásánál kialakult teresedés méltó környezetet jelent egy ártézi kútnak egy korábbi 

tereprendezésnek köszönhetően. 

Sütőüzem előtti zöldfelület 

Területileg nem túl nagy füves terület, funkció nélkül. 

Sport u. menti zöldfelület 

A Sport utcának a Tüzéppel szembeni részén adódna lehetőség egy rendezettebb közkert kialakítására, 

ma itt kaszáló van, szemben pedig gyér akácos. A MOL-kút mellett pedig gyéren fásított.  

 

 Korlátozott közhasználatú zöldfelületek: 

Az oktatási intézmények kertjei közül kiemelném az Eötvös Gimnázium és Szakközépiskola kertjét, ahol 

még a növényzet bár kicsi, mégis érződik az elképzelés, a Mezőtúri utca felé örökzöld lehatárolás van 

lucfenyőből, tujákból és tiszafából, bent van a telekhatárhoz közeli részen egy juhar fasor és a burkolat 

körül is egy-két fa, ezenkívül cserjék, talajtakaró cserjék és rózsa. Egyetlen megállapítás, hogy a telek 

nagyságához képest lehetne több lombhullató fa. Egyéb jól parkosított oktatási intézmények: Kossuth 

Lajos utcai óvoda, Széchenyi István u.-i bölcsőde, Zöld Szív Általános Iskola és a Ványai Ambrus 

Általános Iskola. Ezeknél általában a növényzet már jól beállt és felszereltségük is megfelelő. 

A református templom kertjében dendrológiailag értékes, idős növényfajok fordulnak elő, például: 

babérmeggy, tiszafa, tuja, lucfenyő, borostyán, orgonasövény és az úthálózata is kiépített. A katolikus 

templomkertben bodza alkotja a sövényt, a templom előterében örökzöldek és virágok is 

megtalálhatóak, de a telek többi része nem parkosított, egy szép szoliter kőrisfa azonban található itt. 

A Helytörténeti Gyűjtemény udvara és a környező közterület is szépen gondozott, rendezett. 

A Szociális Otthon kertjében van egy nyárfasor, spirálfűz és kőris, ahol pedig az otthonban virágszerető 

idős ember lakik, ott csupa virág az udvar.  

A Nevelőotthon és Mezőgazdasági Gazdasszonyképző Szakiskola kertje nem túl gazdagon parkosított, 

van itt lucfenyő, szomorúfűz, kőris, dió és egy igen idős zöldjuhar. 

A Polgármesteri Hivatal kertjében a díszkert az épületek által határolt részen található, van itt hársfa, 

juhar, tuja és lucfenyő, szoliter cserjék és sövény, melynek előterében virágágy és rózsák. A terület 

gondozottnak mondható. 

A temetők közül a település északi részén lévő köztemetőt a község 1881-ben vette meg és adta át 

rendeltetésének, e temetőt ma is használják, láthatóan fejlesztik, bővítik. A ravatalozó épülete 
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viszonylag új, körülötte fiatal fásítás van akácból, a temető parcelláiban általában kevés a növényzet 1-2 

tuja fordul elő, van a temetőnek nagyon elhanyagolt része is, itt a bálványfák az uralkodóak, a temető 

magaslatra települt, de a közvetlen környezete jelentősen alacsonyabb, néhol vízállásos, lefolyástalan 

terület. A temetőben van egy idős, szép szomorú japánakác is. 1832-ben a község, báró Baldácsy 

földesúrtól kapott telket a Túréri tó mellett, a község nyugati oldalán temető céljára, ez a temető 1960-

ban betelt, ma már nem is létezik. A község dél-keleti részén 1830-ban újabb temetőket nyitottak meg, 

ezek ma kritikus állapotban vannak, felverte a bodza, akác és az elvadult orgona, csak a meténg, buxus 

és borostyán láttán érződik az egykori kegyeleti hangulat. 

A sport területen a pálya szépen gondozott, ápolt, de az ezen kívüli fásítás, parkosítás elég gyér, 

található itt idősebb tölgyfa és nyárfa. 

A strandfürdő kertje gyéren fásított és cserjékből sincs túl sok, virágdísz pedig csak a bejárat környékén 

található. A terület lombhullató fái a következők: oszloptölgy, platánok, vérszilva, szomorúfűz, akác, 

szilfa, a területet a Sport u. irányába orgona sövény szegélyezi 

 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település zöldterületei a település belterületének központjában levő közpark és a közutakat kísérő 

közkertek együttese. 

 

Megállapítható, hogy a város egésze közcélú zöldfelületi mennyisége viszonylag nagy, ebben a 

természetes zöldfelületi rendszer dominál. A zöldfelületek jelentős kondicionáló hatást fejtenek ki a 

településre. A mesterséges zöldfelületek is jelen vannak, de minőségük mindenképp fejlesztésre szorul. 

A zöldterületeket az egyéb területfelhasználási egységek zöldfelületei egészítik ki, melyeket fasorok 

kapcsolnak hálózatba. Dévaványa közigazgatási területén az erdőterületek részaránya meglehetősen 

alacsony. A mezőgazdasági és kertes területek aránya viszonylag magasnak mondható. A kertes 

területek részben a belterületen, részben annak közvetlen szomszédságában helyezkednek el északon, 

keleten és délen a régi, hagyományos kertségek (Tókert, Bánomkert, Pocoskert) területén. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

Dévaványa zöldfelületi rendszerének legfőképpen a minőségi fejlesztése indokolt. Az város karakterét 

meghatározó rendszerek megőrzésével illetve új területek kijelölésével, koncepciószerűen kell a 

fejlesztéseket végrehajtani. Dévaványa közigazgatási területén az egyik legnagyobb tájhasználati 

konfliktus a volt hulladéklerakónál jelentkezik, hiszen a területtel szemben a KMNP területei vannak, a 

hulladéklerakót pedig különbözővédettségű (ökológiai folyosó,Natura2000) területek övezik. A hulladék 

elhelyezése már nem lehetséges, de a rekultiváció még nem történt meg. A felhagyott terület 

rekultivációját meg kell valósítani, mégpedig javasolt a területen – a környező táj jellegéhez igazodva – 

a közel vízszintes, sík gyepterületet kialakítása. 

A közkertek tekintetében megállapítható, hogy a viszonylag kis területük ellenére nem a mennyiségi, 

hanem a minőségi fejlesztést kell célul kitűzni. A használati minőséget elsősorban az adott terület 

fenntartottsága, felszereltsége, növényállományának szerkezete határozza meg. Dévaványa 

településközpontja a rendezett település benyomását kelti, azonban ezt a színvonalas fenntartást ki 

kellene terjeszteni nagyobb területre, legalább a belvárosi zöldfelület-együttes minden tagjára. A 

településszerkezeti szempontból meghatározó utcákban (Körösladányi út, Árpád út, Gyomai út, Sport 
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u., Kisújszállási út, Szeghalmi út, Eötvös út) várostűrő fafajokból egységes fasor telepítése javasolt, e 

témában a településnek viszonylag sok feladata van. A közműfejlesztésekkel egy időben újabb fasorok 

telepítése javasolt. Az intézmény kertek fejlesztése érdekében megállapítható, hogy a cserjeszint 

telepítése, újabb felszerelési tárgyak elhelyezése kívánatos lenne. 

1.14 Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 A terület felhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és a helyi 
sajátosságok vizsgálata 

24. térkép: Habsburg Birodalom (1869-1887) Harmadik katonai felmérés (1:75000) 

 

Forrás: www.mapire.eu 

 A város kialakulásának rövid története 

Dévaványa közigazgatási területén százas nagyságrendű régészeti lelőhely található. A régészeti 

leletek bizonyítják, hogy a település évezredek óta lakott hely. A Tisza és a Körösök szabályozása előtt 

a magasabban fekvő részei jól védhető lakóhelyet adtak az embereknek. Ezt a vízjárta 

településszerkezetet jól megőrizte a település belterületének észak-keleti része, melyet már az 1987-

ben a Békés Megyei Tervező Vállalat által készített ÖRT is szerkezeti védelemben részesített. 

Írásos formában először az 1330-as évek elején említik a települést Jana falu néven.1334-ben már a 

Vana név szerepel. Ekkor a település Békés megyéhez tartozott, de 1422-ben Heves megyéhez 
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csatolták. A XVI. század elejére a térség egyik legjelentősebb települése volt. A török hódoltság alatt is 

viszonylagos védettséget élvezett, így Ványa gazdasági fellendülése töretlennek mondható. Ezt jelezte, 

hogy a település lakói hosszabb ideig képesek voltak elviselni a többszörös adóztatást. 1618-ban 

mezővárosi rangot kapott. 

A település 1723-tól szerepel hivatalosan mint Dévaványa. A község lélekszámának növekedése 

mellett a jobbágyság számaránya elenyésző volt. Bár már a XVII. században is mezővárosnak említik, 

hivatalosan 1774-ben kapta meg ezt a rangot, melyet l872-ig őrzött meg. Ismételten városi rangot az 

1999-es kezdeményezése alapján kapott a település. 

1793-ig csak a református egyház volt jelen a településen, hiszen a római katolikus egyház helyi 

közössége ebben az évben jött létre. A XIX. század első felétől az izraelita hitközség is jelen vo lt a 

településen. 

Az 1848-49 forradalom és szabadságharc leverését követően közigazgatási átszervezést hajtottak 

végre. Ennek során külön választották Heves és Külső-Szolnok megyéket, Dévaványát pedig az 

összevont Békés-Csanád vármegye szeghalmi járásához csatolták. A járási összeírás szerint ekkor 

8165-en laktak. 1876-ban ismét közigazgatási átszervezés történt, melynek során a megalakított Jász-

Nagykun-Szolnok vármegyéhez csatolták Dévaványát.  

A századfordulón a lakosságszám gyarapodása jelezte Dévaványa népességvonzó és megtartó 

képességét. A polgárosodást a kereskedelem, a szolgáltatások bővülése, a civil szervezetek növekvő 

száma jelezte és segítette elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. térkép: Dévaványa térképe(1941) 
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Forrás: www.mapire.eu 

1945 után Dévaványát tudatosan visszafejlesztették, nagyközségből községgé minősítették vissza. 

Újbóli megerősödését az 1985-ben létrehozott önkormányzati társulás jelezte, melyben Dévaványa 

térségi vezető szerepet vállalt. 

 

 A településszerkezet kialakulása 

A település elsődleges építészeti, település építészeti értékét az jelenti, hogy zömében megmaradt az 

ősi halmazos szerkezetű településmag, valamint a településszerkezet mai is őrzi azt a jelleget, hogy a 

lakóterületeket kertségek övezik. 

Ezek a kertségek a nyugati határrész kivételével körben fennmaradtak a halmazos településrészt 

nyugati irányba váltotta fel a szabályos osztású településszerkezet valamint az út és vasútépítés is 

akadályozta a kertségek fennmaradását. 

Dévaványán igen értékes, hogy a településszerkezet katonai felmérésekkor készített térképein szinte 

azonos a mai belső településszerkezettel. A történelem során tehát a kertes település megőrizte mind a 

településbelső, mind a külső tekintetében az organikus fejlődés eredményeként létrejött szerkezetét. A 

településen belül megmaradt a halmazos alaprajz, a jellegzetes utca- és térformák. Az utcás terek, 

útleágazások terei, zsákutcák, tölcsér-, csillag- és sarok terek védelemre érdemesek. A település külső 

részét tekintve a még ma is létező egykori kertségek jelentik az átmenetet a település és a táj között, 

ezt eredeti formájában már csak egy-két helyen lehet felfedezni: a település ÉK-i részénél a Tókert és a 

Bánomkert, délen pedig a Pocoskert. 

A városias jellegű központon jól érződik a történelmi múlt légköre. A főtér, a Hősök tere környezetében 

számos ház tükrözi a századforduló építészetének jeleit. A főteret övező utcák szabálytalan hálózata 

jelzi a történelem több évszázados térformáló erejét. E központi részt északról és délről egy viszonylag 

szabályos, párhuzamos utcákból álló térszerkezet keretez. A település ezen részének beépítése a 

XVIII. században indult meg. A két forgalmasabb belterületi útra – Körösladányi és Szeghalmi utca – 
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merőleges a Sport, majd folytatásaként a Kisújszállási utca. Ettől keletre sakktáblás utcahálózatú rész 

terül el, ami a II. világháborút követő években került beépítésre.  

 

A település egészét tekintve családi házas beépítettségű, többszintes, városias jellegű épületek a 

főtérre jellemzőek. A település belső térszerkezete alföldi jellegű, széles, hosszú és viszonylag egyenes 

nyomvonalú utcaképpel. A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság tevékenységéhez elengedhetetlenül 

szükséges szállítóeszközök zavartalan közlekedése ezt már a település kialakulásának idején 

megkövetelte. 

 

 Városrészek 

Az ITS készítése során a település belterületén öt, eltérő sajátosságú területre osztottuk fel, így kialakítva 

Dévaványa városrészeit. Ezek felsorolásszerűen, rövid bemutatással együtt: 

 

I. Belvárosi városrész:  

az Árpád u., Kossuth Lajos utca, Arany János utca, Vörösmarty utca, Kisfaludy utca, Bem József utca, 

Gyöngy utca, Széchenyi utca, Rövid utca, Körösladányi út, Madách utca, Móricz Zsigmond utca, Köleshalmi 

utca, Széles utca, Jéggyár utca által határolt területe. 

 

II. Belvárostól keletre eső óvárosias övezet: 

a Deák Ferenc utca, Bánomkert utca, Vágásszél utca, Kígyó utca, Szérűskert utca, Körösladányi út, 

Mikszáth Kálmán utca, Madách Imre utca, Rövid utca, Széchenyi utca, Gyöngy utca, Kisfaludy utca, Bem 

József utca, Vörösmarty utca, Kölcsey utca, Klapka utca által határolt terület. 

 

III. Belváros melletti kisvárosias városrész és a III/1. Sport és rekreációs terület:  

Klapka utca, Hunyadi János utca, Kölcsey utca, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Árpád út, Jéggyár 

utca, Széles utca, Köleshalmi utca, Móricz Zsigmond utca, Madách Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, 

Mátyás utca, Sport utca, Deák Ferenc utca által határolt terület. 

 

III/1. Sport és rekreációs terület: 

Kisújszállási utca, Sport utca, Mátyás utca, Vasúti töltés, Gyomai út, Vasúti töltés által határolt terület. 

 

IV. Északi kertvárosias övezet és a IV/1. Északi iparterületek:  

Deák Ferenc utca, Kisújszállási út, iparterületi határvonal, Vásárszél utca által határolt terület.  

 

IV/1. Északi iparterületek: 

 Eötvös utca a Vásárszél utcától a 2449 hrsz-ú útcsatlakozásáig 

 

V. Nyugati városrész - Bogya-telep:  

Szabadság utca, Jókai utca, Barcéi utca, Alkotmány utca, Győzelem utca, Mezőtúri út, Gyomai út, Konrád 

utca, Viharsarok utca, Vasúti töltés, Kisújszállási út által határolt terület. 

 

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A Településszerkezeti Terv tartalmaz minden olyan területfelhasználást, mely az OTÉK-ban 

megtalálható. 
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Beépítésre szánt területek: 

 lakóterület, 

 vegyes terület, 

 gazdasági terület, 

 üdülőterület, 

 különleges terület  

Beépítésre nem szánt területek: 

 közlekedési és közmű területek, 

 zöldterületek, 

 erdőterületek, 

 mezőgazdasági területek, 

 vízgazdálkodási területek, 

 különleges területek. 

Az 1.6.2 fejezet elemzi a város településszerkezeti tervét. Ahogyan az a fejezet is tartalmazza, a terv 

nem különít el meglevő és tervezett területfelhasználási elemeket. Ugyanakkor, ha a tényleges állapotot 

és a tervet összehasonlítjuk, megállapítható, hogy mely tervezett beépítések, fejlesztések nem 

valósultak meg. 

1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

A városban nem található meg minden intézmény, ami egy teljes körű átfogó városi funkció 

működéséhez szükséges. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt években Dévaványa és térsége – 

valamint az állam – sokat tett azért, hogy az ellátásokat fejlessze ill. a hiányzóakat kialakítsa. 

Dévaványa városa a szeghalmi térség tagja. A járásszékhely a közelben lévő Gyomaendrőd városa. E 

két térség határai elkülönülnek, amely a kötelezően biztosított funkciók tekintetében problémákat vet fel. 

(pl. tűzoltóság, mentőszolgálat szükség esetén közelebbről is érkezhetne) 

Magasabb szintű ellátás nincs a városban, azokat legközelebb Szarvason és Békéscsabán lehet elérni. 

25. táblázat: Dévaványán megtalálható funkciók 

Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

Humán 
funkciók 

bölcsőde, óvoda 
DÁMK Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegység 
1 

alapfokú, középfokú iskola és 
szakoktatás 

Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Szügyi Dániel Református Általános 
Iskola, 

Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakgimnáziuma, 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

3 
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Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

egészségügyi ellátás (alapellátás 
és szakorvosi ellátás) 

háziorvosi alapellátás 

Strandfürdő és Gyógyászat - 
szakrendelések 

2 

szociális szakosított ellátás 

Borostyánkert Szociális Otthon, 

Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 

2 

szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Dévaványai Gyermekotthon, 

Családsegítő Szolgálat, 

Pedagógiai Szakszolgálat 

3 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 1 

színház, mozi - - 

múzeum 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 
1 

szabadidőpark 
Seres István Sporttelep 

Pöttöm Park játszótér 
2 

közösségi ház Civil Ház 1 

uszoda, strand Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat 1 

Igazgatási 
funkciók 

rendőrség Dévaványai Rendőrőrs 1 

tűzoltóság - - 

okmányiroda - - 

önkormányzati hivatal 
Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal 
1 

kormányablak 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Dévaványai Kormányablak 

1 

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz állomás 

központi megálló 
Központi megálló 1 

vasútállomás 

vasúti megálló 
Vasútállomás 1 

benzinkút 
MOL benzinkút 

Rotapetrol Kft. 
2 

repülőtér 6. osztályú repülőtér 1 

Gazdasági 
funkciók 

Ipartelep Ipari terület 1 

piac 
Helyi termelői piac 

Vásártér 
2 

pénzügyi szolgáltatók és bankok 

Békés Takarék 

OTP Dévaványai Fiók 

K&H ATM 

3 

irodaház - - 

szálláshely 
Ifjúsági Tábor, 

Déva Vendégház, 
7 
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Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

Dévaványai Vadásztársaság, 

Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpont, 

Túrér Vendégház 

GYSZC Kollégium 

Kuruc porta 

vendéglátó egységek 

Ramóna Vendéglő, 

Napközi Konyha, 

Kék Teve Pizzéria, 

Stella Söröző, 

Sanci-Hami Büfé 

5 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

Igaz, hogy a rendszerváltás kapcsán létrejött magánosítás többnyire kedvezőtlenül érintette a várost, 

mégsem jellemző, hogy nagy, összefüggő, kihasználatlan gazdasági területek lennének. Ez egyrészt 

következménye annak, hogy eredetileg sem volt túl sok üzem, másrészt – ha kisebb kapacitással – 

megmaradtak a tevékenységek vagy már korábban szűntek meg. 

 

26. táblázat: Alulhasznosított barnamezős területek 

Alulhasznosított barnamezős 
terület neve 

Kiterjedése (m2) 
Tulajdoni viszonyai 

(önkormányzati, 
magán) 

Értékvédelem 

Belváros (Árpád utca 1.) 1782 önkormányzat 
felszínen nincs, de 

örökségvédelmi terület 

Ipari terület (téglagyári terület) 57 035 önkormányzat 
téglagyári kemence 

érdemes lenne 
megmenteni 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A településszerkezet kialakulását, az azt befolyásoló tényezőket az 1.14.1.1 fejezet ismerteti 

részletesen. Látható a fejezetben levő térképen is, hogy a hagyományos út- és telekforma a városban 

hasonló a mai belső településszerkezettel. 

A város régi része, annak keleti részén, halmazos településszerkezeti egységként terül el. Ennek 

megtartásában a helyi területi védelem segít.  

 

A település a Sárrét területén alakult ki, így az utcaszerkezet, a hozzá kapcsolódó telkek a helyi 

magaslatokhoz, a vízállásos területekhez igazodtak. Így alakult ki a ma is látható halmazos 

településszerkezet szabálytalan utca- és telekszerkezete a teljesen változatos nagyságú tömbökkel. 

Ahogyan húzódott vissza a víz, a tömbök belsejét hasonlóan szabálytalan kis zugokkal feltárták. Ez 

őrződött meg mind a mai napig. 
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A település lakóterületei morfológiai szempontból alapvetően két területre oszthatóak halmazos 

településszerkezetet máig őrző régi területrészre, mely zömében a belterület keleti részén található, és 

a szabályos telekosztású területekre, mely a belterület északi és nyugati szélein lévő lakóterületekre 

jellemző elsősorban, de minimális mértékben a déli területeken is megtalálható. 

 

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 
 

27. táblázat: Önkormányzati vagyon kataszter 

Ingatlan típusa száma (db) bruttó értéke (2017) 

Lakóingatlan 33 264.378.496 

Beépítetlen terület (belterület) 50 13.985.703 

Egyéb területek (belterület) 204 3.206.432.906 

Szántó (külterület) 155 239.737.200 

Egyéb területek (külterület) 404 1.508.547.895 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodézia felmérése 
 
A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését megalapozó vizsgálati 
munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során 
történik. 
 

1.14.5 Az építmények vizsgálata 

A település lakóterületei morfológiai szempontból alapvetően két területre oszthatóak:  

 a halmazos településszerkezetet máig őrző régi területrészre, mely zömében a belterület keleti 

részén található,  

 és a szabályos telekosztású területekre, mely a belterület északi és nyugati szélein lévő  

lakóterületekre jellemző elsősorban, de minimális mértékben a déli területeken is megtalálható.  

 

A város lakóterületeit a hatályos terv kertvárosi és falusi lakóterületbe sorolja, továbbá lakóterületi célra 

tartalék területeket jelöl meg. A jelenlegi felülvizsgálat során a lakóterületek besorolását legnagyobb 

részt megtartjuk (a városközpont körül kertvárosias, a település szélén falusias lakóterületek). A tartalék 

területeket mezőgazdasági területbe rakjuk vissza, hiszen a folyamatosan fogyó népesség mellett 

sajnos ezekre a területekre belátható időn belül nincs szükség. E mellett a Sport utca és a Rákóczi utca 

közötti lakótömb déli részét kertvárosi területfelhasználásból falusiba tesszük át (az állattartási 

szabályok országos szintű változtatása miatt nem indokolt a kertvárosi besorolás fenntartása). 

Ugyanakkor a jelenlegi építési övezetekhez képest több, kissé elkülönülő előírást tartalmazó övezetet 

alakítottunk ki mindkét lakóterületi felhasználáson belül. 

 

1.14.6 Az épített környezet értékei 
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1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A Tisza és a Körösök szabályozása előtt a magasabban fekvő részek jól védhető lakóhelyet adtak az 

embereknek. Ezt a vízjárta településszerkezetet jól megőrizte a település belterületének észak-keleti 

része. Írásos formában először az 1330-as évek elején említik a települést, amely a XVI. század elejére 

a térség egyik legjelentősebb településévé vált. A török hódoltság alatt is viszonylagos védettséget 

élvezett, így Ványa gazdasági fellendülése töretlennek mondható. A település 1723-tól szerepel 

hivatalosan mint Dévaványa. Bár már a XVII. században is mezővárosnak említik, hivatalosan 1774-ben 

kapta meg ezt a rangot, melyet l872-ig őrzött meg. Ismételten városi rangot az 1999-es 

kezdeményezése alapján, 2000. július 1-tő kapott a település. Ha a mai belterület térképére ránézünk, 

akkor jól látható, hogy a város régi része annak keleti részén, halmazos településszerkezeti egységként 

terül el. Ennek megtartásában a helyi területi védelem segít. Jól elkülönülnek az újabb beépítésű 

területek, amelyek szabályos derékszögű szerkesztésű utca- és telekhálózatból állnak. 

 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett terület, régészeti érdekű terület 

A Békés megye területén eddig végzett régészeti terepbejárások tapasztalatai az utóbbi években 

egyértelműen bebizonyították, hogy a megye területe a régészeti lelőhelyek előfordulását tekintve két 

nagy tájegységre bontható. Az egyik a Maros hordalékkúpja, ahol nagy, belső, víz nélküli felszína 

jellemző, változatos és szabálytalan geomorfológiai viszonyokkal találkozhatunk,a másik a Körösök 

völgye. 

Dévaványa Város igen gazdag, viszonylag jól kutatott régészeti örökséggel büszkélkedhet. A területén 

található 237 db ismert régészeti lelőhely többsége a külterületen, kisebb része a belterület fedett 

részein található. A belváros területét, pedig egy nagyobb egységben régészeti érdekű területként kell 

kezelni. A régészeti örökség többsége településnyomokhoz, kisebb mennyiségben temetőkhöz, ill. 

temetkezésekhez, valamint templomokhoz és egy várhoz köthetőek. 

 

A város település szerkezeti terv készítői lehetőségeik szerint megpróbálták figyelembe venni a 

régészeti emlékek elhelyezkedését, illetve azok szükségszerű védelmét. Ez jól látható abból, hogy a 

település területéről ismert lelő helyek számához képest arányaiban kevés régészeti emléket érint 

fejlesztés különösen a külterületen. 

 

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

A településszerkezeti jellemzőket az 1.14.2. fejezet tartalmazza részletesen. 

A településképet ma is meghatározó épületeket a településfejlesztési koncepcióhoz 2012. évben 

készített örökségvédelmi hatástanulmány részletesen ismerteti. 

Itt is megjelent és ma is megvan a főutcák mentén a zártsorú beépítés a központot jelentő templom 

környezetében, ám ezek is „csak” földszintes épületek. A már említett örökségvédelmi hatástanulmány 

ezeket is bemutatja.  

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület 
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Az OTrT rendelkezései jelenleg nem sorolja világörökségi várományos terület országos övezetébe a 

várost.  

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

Dévaványán műemlékek, műemléki környezet, nyilvántartott és egyedileg védett régészeti lelőhelyek 

találhatóak.. 

A teljes településen összesen 3 műemléki védelem és 1 műemléki környezet védelem alatt álló 

műemléki jellegű építmény van.  

A településképet morfológiai értelemben nyilvánvalóan meghatározzák a templomok, ugyanakkor az 

utcaképi jellegzetességeket nem a műemlék épületek határozzák meg. 

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely 

 
Nincs ilyen védelem a településen. 

1.14.6.6 Helyi védelem 

Az országos védettség mellett számos olyan épület található a településen, melyek meghatározzák a 

helyi településképet, így egyértelműen helyi védelemre javasoltak.  

A helyi védett építészeti értékek védelméről - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 2016. július 23-tól hatályos 57. § (3) bekezdése értelmében - a települési 

önkormányzat a településképi rendeletben dönt. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (2) és (2b) bekezdése értelmében az 

építészeti örökség helyi védelméről szóló rendeletet 2017. december 31-ig lehet alkalmazni, ezt 

követően településképi rendelet hiányában is legfeljebb 2018. december 31-ig. 

Dévaványa város településképének védelméről szóló 12/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

meghatároz helyi védett építészeti értékeket. A helyi építési szabályzathoz képest jelentősen csökkent a 

védett természeti értékek száma, 23-ról 13-ra. 

A városképet meghatározó épületek a helyi védett épületek, építmények, továbbá a meghatározott 

épített értékek.  

Ennek megfelelően a főutcákon a jelenlegi beépítési mód megtartása indokolt, míg egyéb helyeken egy-

egy jellemző védett épület határozza meg az illeszkedés lehetőségét. Ezért volt fontos a helyi védelmi 

rendelet megalkotása, az abban foglaltak megerősítése. 

 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A város egészét tekintve több olyan helyszínt, adottságot találunk, melyek az épített környezeten belüli 
konfliktushelyzet jelenlétére utalnak. Ezek a következők: 

 Állattartásból eredő végtermék tárolásának problémái, bár létezik szabály a trágyatárolók 

építésére vonatkozóan. A szagártalom időről időre előjövő probléma. 

 Illegális/engedély nélküli építkezés lehet konfliktusforrás. 

 Barnamezős belvárosi és ipari területek rehabilitálásának hiánya. 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

116 
 

 Bányagödrök rehabilitálásának hiánya. 

 Állandó probléma, hogy a lakosságból sokan elhanyagolják telkükön a növényzetet, annak 

karbantartását. 

 Közterületre kiültetett fák által okozott problémák. 

 Járdák, utak állapotával kapcsolatos gondok. 

 A Mezőtúri úti vasúti átjáró esetében rendszeresen lakossági panasz érkezik, mert a vonatok 

érkezésekor 20 percig is le van engedve a sorompó, nem lehet áthajtani.  

 A lakosságnak ingyenesen van biztosítva a melegvíz vételi lehetőség egy fúrt kútból, a Sport 

utcán. A szivattyú elromlása esetén nagy mennyiségű panasz érkezik az Önkormányzathoz. 

 Sportcsarnok, nagy rendezvényterem hiánya. 

 Strandfürdő fenntartása erősen deficites. 

 Multik (pl. Spar, Aldi, Lidl) hiánya. 

 Nincs belterületi elföldeléssel végzett állati hulladék elhelyezési helyszín(2014 I. negyedéve 

óta). Ugyanakkor a Gyomaendrődi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a településen 

egy megbízott sintér rendszeresen összeszedi a kóbor állatokat és az elgázolt háziállatokat. 

 Szennyvíztelep infrastruktúrájának elavultsága miatt folyamatos bírság megfizetésére kötelezett 

az üzemeltető. 

 Rosszak a városba vezető utak, probléma, hogy az Ecsegfalvi-híd súlykorlátozott, így a 4-es 

számú autóút kamionoknak csak kerülőn érhető el. 

 

1.15  Közlekedés 

1.15.1 A település közlekedési szerepe 
 

 Hálózatok 

Dévaványa Békés megyén belül átlagos-kis területűnek és kis népességűnek számító városa.  Fekvése 

a megyében északi, a megyeszékhelytől, Békéscsabától mintegy 54km-re észak-északnyugati irányban 

található. 

A település megközelítését, a szomszédos területekre való eljutást és az országos főúthálózattal való 

kapcsolatot országos közutak biztosítják. A külterületi 4 számjegyű közutak aszfaltbeton burkolattal 

teljesen kiépítettek, minimum 6 méter szélességűek, állapotuk mind Gyomaendrőd, Kisújszállás és 

Körösladány városok irányaiba felújításra szorul. A 2x1 forgalmi sáv a jelenlegi forgalomnak megfelel. 

A belterületi utak többsége aszfalt burkolattal ellátott. 

 

 Külső kapcsolatok, országos hálózat 

A várost a megye főútjai nem érintik. a 46. sz. főút Gyomaendrőd városát, a 47. sz. főút pedig 

Szeghalom városát érinti, ezzel Dévaványa közlekedési lehetőségei kedvezőtlenek. 

A városnak – közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. 

26. térkép: Dévaványa környezetének országos jelentőségű főútjai 
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Forrás: Országos Közúti Adatbank, 2012. évi alaptérkép 

 

Közúti kapcsolatok tekintetében nyugati irányban Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza felé az M5 

autópályára nagyságrendileg 115-120 km-re lehet felhajtani. A főváros közúton – útvonalválasztástól 

függően – kb. 190 km autózással érhető el. A 47. sz. és a 44. sz. főúton a Romániába vezető gyulai 

nemzetközi közúti határátkelő 78 km távolságban található. 

Dévaványa környezetében fekvő jelentősebb város közúton mérhető távolsága: 

 főváros (Budapest): 190 km.  

 kistérségi központ (Szeghalom): 25,3 km  

 megyeszékhely (Békéscsaba): 51,5 km  

 Gyula: 62,1 km  

 Gyomaendrőd: 14,8 km  

 Kecskemét: 115,7 km  

 Körösnagyharsány: 67,8 km  

 Szarvas 39,9 km 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik a 

közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető. Az autóbuszos közlekedés meghatározó, 

a helyi járatok indítása a gazdaságosságon múlik. A Hősök útja és a Jéggyár utca találkozásánál levő 

teresedésben található a központi autóbuszmegálló a hozzá tartozó várakozó épülettel, 

kerékpártárolóval, parkolókkal együtt. 

Megyén belüli közlekedés területi közlekedési ellátottságára jellemző, hogy minden település be van 

kapcsolva a menetrendszerű autóbusz-közlekedésbe, míg a vasúti közlekedésbe bekapcsolt 

települések száma 32. Ezek a mutatók országos összehasonlításban is megfelelőek. Vasúttal két 

irányból, Gyoma illetve Körösladány felöl lehet megközelíteni a települést; a nyomvonalak továbbra is 

megmaradnak. Az eljutási idők szempontjából már nem olyan kedvező a helyzet, mert helyenként sem 
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a menetrendszerű járatok sűrűsége, sem a közlekedésre szolgáló pályák (utak) állapota nem alkalmas 

az elvárható szolgáltatási színvonal biztosításához. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából az Airport Debrecen Kisújszállás felé haladva 102km, a Liszt 

Ferenc nemzetközi repülőtér 164 km távolságban érhető el. 

1.15.2 Közúti közlekedés 
 

 Városkörnyéki közúthálózat 

A legfontosabb, és ezáltal a legforgalmasabb útvonala a 4205-ös összekötő út, mely Kisújszállás 

irányába a 4-es főúthoz vezet, Körösladány irányába pedig a 47-es főúttal biztosítja a kapcsolatot. 

Forgalmi terhelése nem éri el a 2000 E/nap értéket, így a felújítási és megerősítési feladatokon 

túlmenően a 2x1 sáv kielégíti az igényeket. 

A 4231 sz. összekötő út Gyomaendrőddel, ezáltal a 46-os főúttal való kapcsolatot oldja meg. Forgalmi 

terhelése 1000 E/nap körüli. 

A 4205 jelű útból ágazik le külterületen a mezőgazdasági forgalom által használt kisebb jelentőségű 

42033 jelű bekötő út. kiépített szakasza csak a megyehatárig tart, így nincs térségi jelentősége, 

forgalma igen kicsi, kiépítettsége alacsony szintű, elsősorban a mezőgazdasági forgalom használja. 

Szintén a 4205 jelű útból ágazik le, de belterületen a 42134-es bekötő út, mely elhelyezkedésénél fogva 

már jelentősebb belterületi forgalmat is levezet, ill. ipari, szolgáltató és egyéb igényeket is kielégít, térségi 

kapcsolata viszont nincs.42332 sz., állomáshoz vezető út igen rövid (~ 150 m). Forgalmi adatok nem 

állnak rendelkezésre, de fontos kapocs az országos közúthálózat és a vasút között még akkor is, ha a 

vasúti járatsűrűség jelenleg igen alacsony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. térkép: Dévaványa városi közúthálózata 
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Forrás: Dévaványa város Integrált Fejlesztési Stratégiája (2010) 

 

 Városi közúthálózat 

A belterületi úthálózatban egy lényeges változás lesz, ez pedig a Szeghalmi útátminősítése (és 

korszerűsítése) forgalmi úttá. Ez azt jelenti, hogy a belterületi szakasz az országos közúthálózat része 

lesz. Forgalmi út kategóriában marad a Körösladányi út, Árpád utca, Sport utca, Kisújszállási út, 

Gyomai út, Mezőtúri utca. A gyűjtőúthálózatban a város sajátos utcaszerkezetét figyelembe véve nem 

tervezünk változást, a fent említett Szeghalmi utat kivéve. Így gyűjtőút marad az Eötvös utca, Tompa 

Mihály utca, Széchenyi utca, Kossuth utca, Köleshalmi utca,Rákóczi utca, Jéggyár utca, Köztársaság 

utca, Könyves Kálmán utca, Deák Ferenc utca, Hunyadi János utca, Klapka utca, Mátyás utca, Madách 

Imre utca, Hajós utca, Hajnal utca, József Attila utca, Szérűskert utca, Bánomkert utca, Eke utca. Az 

utak nem mindegyike tartozik teljes hosszában a gyűjtőút kategóriába, de a tervek alapján besorolásuk 

egyértelmű. Új gyűjtőutat a tervezett gazdasági területek feltárására alakítottunk ki mind az északi mind 

pedig a déli területen egyaránt. Ezek tervezett szabályozási szélessége22,0m, amely a teherforgalom 

lebonyolítására megfelelő és a közművek elhelyezésére is lehetőséget ad. Tervezett gyűjtőút még 

önkormányzati kérésre a Bánomkert utca északi vége és a Sarló utca. 

 

 Forgalmi jellemzők 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja..A település 
gerincét képező főutak forgalma és ezáltal környezetében a zajhatás magas. 
 

 Közlekedésbiztonság 
Az alábbi ábra Dévaványa közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek személyi 

sérüléses balesetei alapján.  

Látható, hogy a 2015., 2016. években sajnálatos módon az utóbbi évtized legmagasabb számú 
balesete történt meg. 
Közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesebb útszakasznak minősülnek a várost keresztül szelő 
nagyobb utak (4231 sz., 4205.sz, 42134 sz.), valószínűleg a városban itt tapasztalható legnagyobb 
forgalmi terhelés okán.  
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12. ábra: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek (2005-2016) 

 

Forrás: KSH Statinfo 

 Motorizáció 

Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Látható, hogy 

Dévaványán a személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind az 

országos, mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket. Ezek – az előbb felsorolt sorrendben – 

egyre alacsonyabb értéken jelentek meg, oly módon, hogy a város e jellemzője a legalacsonyabb az 

összehasonlításba vont területi lehatárolás tekintetében. 

13. ábra: Motorizáció alakulása (személygépkocsik száma 2005-2016) 

 

 

Forrás : KSH Statinfo 

 

10 

13 13 

11 

7 7 

3 

12 

6 

7 

14 

15 

6 

9 

11 

10 

5 

6 

2 

9 

6 6 

11 11 

4 4 

2 
1 

2 
1 1 

3 

1 

3 
4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Összes személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési
baleset (eset)

Lakott területen történt
összes közúti közlekedési
baleset (eset)

Lakott területen kívül
történt összes közúti
közlekedési baleset (eset)

500

4500

40500

364500

3280500

Magyarország

Dél Alföld

Békés megye

Dévaványa



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

121 
 

1.15.3 Parkolás 
A városban a parkolás jellemzően nem okoz gondot. Az új építésű szolgáltató létesítmények 

környezetében megépültek a parkolók. A városban a parkolásért nem kell fizetni. A központtól távolabb 

lévő parkolók kihasználtsága alacsonyabb. 

1.15.4 Áruszállítás 
Dévaványa iparterülete – ipari parkja Dévaványa lakott részétől északra helyezkedik el, nyugati oldalon 

a Kisújszállási u., keleten az Eötvös J. u. határolja. 

A városon belüli megközelítése az előbb említett 4205sz.útról valamint a 42134 sz. útról lehetséges. 

Emiatt a teherfogalom e területen érzékelhetően magasabb. 

Az Ipari Park közúti és vasúti közlekedési lehetőségek fejlesztése hosszú távon célkitűzés lehet. Jelen 

pillanatban közvetlen vasúti érintettség nem kapcsolódik a város iparterületéhez. 

1.15.5 Közösségi közlekedés 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés 

 Helyközi és távolsági autóbusz közlekedés 

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Dél-alföldi Közlekedési Központ 

Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt.) látja el. Jelenleg Budapest, Szolnok, Debrecen és 

Eger is naponta közlekedő közvetlen járatokkal elérhető a településről. A kistérségi és a járási 

székhelyek valamint a megyeszékhely Békéscsaba naponta több, rövid menetidővel utazó 

autóbuszjárattal is elérhető. 

Budapestre nem közlekednek közvetlen járatok. Dévaványa és környéke autóbusz hálózatát elemezve 

látható, hogy a hálózati lefedettség néhány összekötő út kivételével lényegében megegyezik a 

közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető.A kisebb településeken jellemzően 1-2, a 

nagyobbakon ennél több megállóhely található.  

A település központja, az oktatási intézmények és a vasútállomás is közvetlenül elérhető a környező 
településekről. 
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28. térkép: Dévaványa közösségi közlekedési megállóhelyek 

 

Forrás: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

 Helyi autóbusz közlekedés 

Dévaványán a helyközi járatok vehetők helyi közlekedésre. 

1.15.5.2 Vasúti közösségi közlekedés 

 

 A települést érintő vasútvonalak, hálózati kapcsolatok 

 

A vasúti kapcsolatot a Budapest-Békéscsaba-Arad fővonalról leágazó Gyomaendrőd- 

Körösnagyharsány szárnyvonal biztosítja. Az említett szárnyvonal fejlesztése, gyorsítása, és teherbíró 

képességének növelése, valamint Nagyvárad felé történő kiterjesztése érdekében már évek óta 

folyamatban vannak a tárgyalások, melyek érintik települést is.  

 

Gyomaendrőd városa a 120-as számú, Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza országhatár 

vasútvonalon fekszik. Gyoma állomáson a 120-as vonalból ágazik ki a MÁV Zrt. 127-es számú, Gyoma 

– Szeghalom/Vésztő – Körösnagyharsány vasútvonala. Békés megye területrendezési terve vasúti 

mellékvonalként jelöli meg a Gyomaendrőd-Dévaványa-Körösladány-Szeghalom-Vésztő útirányt. 

 

A 127-es számú vonal 83,8 km hosszú, az Alföld keleti részén, Békés megyében, hozzávetőleg kelet-

nyugati irányban haladva tár fel néhány nagyobb települést. A vonal Gyoma – Dévaványa - Szeghalom 

szakasza regionális vasúti pálya, a Vésztő – Körösnagyharsány szakasz egyéb vasúti pálya besorolású. 
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A Szeghalom – Vésztő szakasz a 128-as számú vasútvonal része. A vonal mellékvonali paraméterekkel 

rendelkezik, egyvágányú, dízel vontatású, Gyoma – Szeghalom között 200 kN, Vésztő – Komádi között 

175 kN, Komádi – Körösnagyharsány között 120 kN tengelyterhelésű, 60/50/40 km/h engedélyezett 

sebességű. 

 

 Vasúti szolgáltatás 

Dévaványáról kb. 20 perc utazási idővel érhető el Gyomaendrőd a 127-es számú vasútvonalon. A két 

város között a vasútvonal hossza 18 km. Egy átlagos napon a 2018-as menetrend szerint 7 db járat 

indul és másodosztályú szerelvényekkel közlekedik, ami minden állomáson és megállóhelyen megáll. 

 

A megyeszékhelyről, Békéscsabáról legalább 1 átszállással(Gyomaendrőd) közelíthető meg Dévaványa 

városa, legrövidebb 1 óra 20 perces menetidővel. A két várost összekötő vasútvonal hossza 55 km. 

 

Budapest távolsága vasútvonalon 177 km. A főváros csak átszállással közelíthető meg Gyomaendrőd 

irányában, ami 2 óra 37 perces menetidővel napi viszonylatban hozzávetőlegesen kb. 10 alkalommal 

találhatunk vonatot, amely a főváros Keleti-pályaudvarára érkezik meg. 

 

1.15.5.2.1 Dévaványa vasútállomás 

 Vasútállomás elhelyezkedése, megközelíthetősége 

Az állomás Dévaványa nyugati szélén, a sporttelep mellett található. Megközelíteni a Sport 

utca, Szeghalmi út, Kisújszállási út, illetve a Deák Ferenc utca felől lehet.  

A szolgálati hely Budapesttől 191 km-re, Szolnoktól 95,6 km-re, Békéscsabától 74,2 km-re 

található. 

 

 Kereskedelmi létesítmények 

A helyi áruforgalom részére rakodó-csonka vágányok mellettük burkolt rakterületek szolgálnak. 

 

 Utasforgalmi létesítmények 

A peronok megközelíthetősége a töredezett burkolatok miatt nem kielégitő. A vasútállomáson a 

peron akadálymentes, de a vonatra nem lehet akadálymentesen feljutni. 

Felújítás az elmúlt időszakban a vasútállomáson és környékén nem volt, ezért már szükséges 

lenne. Vasútállomás burkolatainak minősége elavult, rossz. A vasútállomáson parkoló és 

kerékpár tároló van elegendő, buszmegálló közelben megtalálható. 

 

 Problémák 

Az állomás épületének és környezetének teljes rekonstrukciója javasolt. Az épület előtér 

rendezését, az útburkolat és a parkolók felújítását, új kerékpártárolók létesítését szükséges 

fejleszteni. 

 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 
 

 Infrastruktúra 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

124 
 

Az egyre nagyobb tömegeket megmozgató kerékpáros turizmus szempontjából lényeges, hogy a 

megyében számos kerékpárút hálózati szakasz épült ki, azonban ezek még korántsem alkotnak 

összefüggő hálózatot. A megye kisforgalmú összekötő útjai és a már kiépült településkörnyéki és 

településközi - egyelőre csak Békéscsaba-Gyula között - kerékpárutak kedveznek akár az egyéni, akár 

a csoportos túrák szervezésének is. 

A természetjáró programok szempontjából kedvező, hogy az Országos Kék Túra útvonala áthalad 

Dévaványán is. A természetvédelmi területen történő gyors és környezetbarát közlekedés elősegítésére 

a Körös-Maros nemzeti park 10-40 kilométer hosszú kerékpárutat tervezett, melyek behálózzák a 

rezervátum egész területét. A városban ehhez kapcsolódóan több lehetőség is van kerékpár 

kölcsönzésére. 

Dévaványán a kerékpárút-hálózat fejlesztését és kiépítését az elmúlt években már megkezdték. 

A kerékpárutak jellemzően egyoldaliak (ebből adódóan két forgalmi irányúak), nagyon rövid 
szakaszokon a gyalogos forgalommal közösen, túlnyomó részben attól külön vezetett nyomvonalon 
futnak. A kerékpárosok számára konfliktusos pontot leginkább a buszmegállók és a keresztező utcák 
jelentenek. 

Békés megye területrendezési terve térségi kerékpárút hálózati elemként említi a Mezőberény-
Köröstarcsa-Körösladány-Dévaványa-Gyomaendrőd szakaszon futó kerékpárutat. 

A kerékpárok tárolása az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, az önkormányzati, valamint a 

kereskedelmi létesítményeknél – még, ha esetenként kapacitáshiányosan, de – megoldott. E 

kerékpárparkolókban alapvetően az első kereket rögzítő megoldások az elterjedtek a korszerűbb, a 

vázat rögzítő megoldásokkal szemben. 

 

 Értékelés 

Dévaványa városi kerékpározási helyzetét értékelve látható, hogy a meglévő létesítmények részben 

kiszolgálják a természetes lakossági igényeket, a település preferálja a kerékpárosbarát megoldásokat. 

A meglévő hálózat időszakos felújítására és további fejlesztésekre természetesen mindemellett igény 

van. 

Összességében elmondható, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlődik, és biztonságos közlekedést 

teremt. 

1.15.7 Gyalogos közlekedés 
 

 Infrastruktúra 

Dévaványán 75 km járda húzódik, mely 92%-os kiépítettséget jelent. Ennek ellenére a járdák több 

helyen balesetveszélyesek és felújításra várnak. A városközpontban járdafelújítás szükséges. A 

meglévő gyalogjárdák kiselemes beton térkővel, szegélykővel történő felújításának fajlagos költsége 

12000- 15000,- Ft/m2-re tehető. Könnyebb, biztonságosabb közeledés, igényesebb városkép alakul ki a 

járdák felújítása nyomán. A város gyalogos létesítményei alapvetően funkcionálisak. Kijelölt 

gyalogátkelőhelyek tekintetében a városközpont jobban ellátott, mint az alacsonyabb gyalogos és 

járműforgalom sűrűségű területek. 

 

 Igények, forgalmi jellemzők 
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Lokálisan probléma a járdák leromlott állapota, így a meglévő járdák időszakos felújítására és további 

fejlesztésekre természetesen igény van. A felújítások a 2014. évben elkezdődtek. 

1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások 

A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a városban tapasztalható 

közlekedési rendszer vonatkozású problémákat, hiányosságokat, előzetesen megmutatkozó fejlesztési 

igényeket: 

A településen nincs olyan közút, amely ne lenne legalább útalappal ellátva. Az utak 2/3-a aszfaltos, a 

további aszfalt utak kiépítése az úttársulások megalakulásának is feltétele, az önkormányzat támogatja 

az ilyen kezdeményezéseket. Egyre inkább jelentkező probléma lesz, hogy a már egy évtizede vagy 

régebben megépült szilárd burkolatú utak jelentős része is javításra, felújításra szorul 

Az Önkormányzat a TOP 1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzést 

szolgáló közlekedésfejlesztés című projekt keretein belül tervezi mind külterületi mind belterületi utak 

útburkolatainak felújítását. Az egyik legfontosabb a Dévaványa-Ecsegfalva közötti, rendkívül elavult és 

megrongálódott útszakasz aszfaltburkolatának felújítása. A másik két útszakasz a város határain belül 

van, melyek mindegyikének a munkaerő mobilitásában kiemelkedő szerepe van. A Bánomkert út a 

város elkerülő útszakasza, melynek felújítása a központ tehermentesítését segíti, rendbetétele 

közlekedésbiztonsági szempontból is szükségszerű. A beruházás tervezett összköltsége 900 mFt, a 

támogatás várható mértéke 100% 

A TOP 3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című projekt keretein belül a cél a már 

meglévő kerékpárforgalmi létesítményeink hosszának növelése, a kerékpáros közlekedés feltételeinek 

fejlesztése. A projekt két részből tevődik össze, egyik a Réhelyi Látogatóközpont és Dévaványa között 

egy kerékpárút építése, mely hozzájárulna a város idegenforgalmának erősödéséhez, az aktív 

szabadidő eltöltéséhez. A másik már meglévő belterületi kerékpárút-hálózathoz kapcsolódna mely az 

ipari terület, valamint a városközpont és azon belül minden olyan közintézmény elérhetőségét segítené, 

mely a lakosság nagy százalékának mindennapi igényeit kiszolgálná. A beruházás tervezett 

összköltsége 395 mFt, a támogatás várható mértéke 100%. 

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

1.16.1 Víziközművek 
A település területén az ALFÖLDVÍZ Zrt.végzi a vízellátási és szennyvíz-csatornázási víziközmű 

közszolgáltatási feladatokat. A csatornahálózat és a telep üzemeltetését az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi.(a 

szolgáltatónál az önkormányzat részben tulajdonos) 

Az ivóvízhálózat hossza: 62 km. Jellemzően körvezetékes, elosztóhálózat, magas tárolóval biztosítva a 

szükséges hálózati nyomást. 

Az ivóvíz ellátás kiépítettsége megfelelő, jelentősebb hálózatbővítés nincs tervezve. A közkutak (ivóvíz 

közkifolyók) tekintetében a létesítéskori darabszám (több mint 100 db) a takarékosság jegyében 15 db-

ra csökkent, melyet 2014. évben további 5 db-al bővített a település, ezek együttesen lefedik a település 

egészét. 
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1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, öntözővíz és termálvíz hasznosítás) 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és 

gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok 

esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. 

Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető. Dévaványán a Strandfürdő védőidoma 

található meg. (Védőidom kijelölő határozat száma: 12.650-3/2003.) 

A dévaványai víziközműrendszer funkciója a vízelosztás, saját vízbázisa nincs a településnek, az ivóvíz 

a Közép-Békési-Regionális Vízmű Rendszerből érkezik. A szolgáltatott ivóvíz minősége a következő: 

 

28. táblázat: A szolgáltatott ivóvíz minősége Dévaványán 

Vízminőségi jellemzők 

2018.01.01-2018.06.30. időszakban 

ph Ammónium 

(mg/l) 

Arzén 

(µg/l) 

Vas 

(µg/l) 
Mangán 

(µg/l) 

Összes 

aktív 

klór 

(mg/l) 

Összes 

keménység 

(mg/CaO) 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 

(µS/cm) 

KOI(ps) 

(mg/l) 

 

Nátrium 

(mg/l) 

8,19 0,17 6,32 16,85 40,53 0,42 56 326 0,30 41,10 

201/2001 (X.25) Kr. az ivóvízminőség határértékei 

- 0,5 10 200 50 3 50-350 2500 5 200 

Forrás: Dévaványa város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

A település részt vesz a „Közép-Békési-Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulásban, melynek célja a szolgáltatott ivóvíz minőség jogszabályokban előírt 

biztosítása. 

29. térkép: Vízbázis védőterületek Dévaványa környezetében 

 
Forrás: OKIR 
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 Ivóvízellátás 

A közigazgatási területen csaknem 40 vízjogi engedéllyel rendelkező mélyfúrású kút található. Ebbe 

beletartozik a két vízműtelep tartalék kútjai csakúgy, ahogyan a fürdő üzemelő és lezárt hévízkútja is. 

 

Dévaványa belterületének egészséges ivó vízellátását közüzemű vízellátó hálózat biztosítja. A vizet a 

Közép-Békési Regionális Vízműről 1998. augusztus 27-től veszi át a II. számú vízműtelepen. Az átvett 

víz nyomása mélytároló és esetenként toronytöltésre is alkalmas nyomáson érkezik. 

 

A víztermelés és fogyasztás kiegyenlítését az alábbi tárolók végzik: 

 A víztorony összes térfogata: 350 m3 

alsó üzemi vízszintje 114,8 mBf 

a felső üzemi vízszintje 21,8 mBf 

 Felszíni víztároló a II. sz. vízműtelepen: 

térfogata: 100 m3 

alsó üzemi vízszintje 85,4 mBf 

felső üzemi vízszintje 88,1 mBf 

Külterületen az alábbiak szerint kell a vízellátást megoldani: 

 A külterületen meglévő, üzemelő egyedi vízműveket meg kell tartani. 

 A belterülethez, illetve a külterületen üzemelő vízművekhez közel esőterületeken a szociális 

célú vízfogyasztásra lehetőség szerint a közüzemi vízmű hálózatáról történő lecsatlakozással, 

hálózatbővítéssel, a vízmű üzemeltetőivel történő eseti megállapodással lehet a vízellátást 

megoldani. (Bekötéssel, közkifolyókkal, ahol a hálózati nyomás ezt megengedi.) 

A vízműtől távolabb es_ helyeken a szociális célú vízigények kielégítése a vízműről, 

közkifolyókról ivóvíz kihordással történhet (ott, ahol a hálózati nyomás csak erre elegendő). Az 

oltóvíz biztosítása a hálózatról tűzcsapon keresztül már nem lehetséges, ezért az oltóvizet 

tárolókkal kell biztosítani. 

 

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

Az elmúlt időszakban 2010-től évről évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 

száma. A bekötött lakások száma 2002-ben 3283 db, 2010-ben is3283 db, 2016-ban 3334 db volt. 

2002-ben,2010-ben és 2016-ban is a lakások 100%-a volt bekapcsolva az ivóvízvezeték-hálózatba. 

 

 Öntözővíz ellátás 

Öntözési igény felmerülése esetén öntözővízzel a Dévaványától délre eső külterület látható el a Sebes-

Körös szórvány öntözőrendszerből.  A rendszer északi határa Dévaványa körtöltése és a XXXV. sz. 

csatorna. A szórvány főműveinek vízkészletét a Hármas-Körös Békésszentandrás feletti bögéjéből nyeri 

a Folyáséri hullámtéri tápcsatorna és gravitációs zsilip segítségével. A zsilip gravitációs csöve juttat 1,5 

m3/s öntözővizet a Folyáséri főcsatornába. 

A szórvány főművei: 

 Folyáséri hullámtéri tápcsatorna, 

 Folyáséri gravitációs zsilip, 

 Folyáséri f_csatorna, 

 XXXIX. sz. csatorna. 

 

Az utóbbi években nem jelentkezett öntözési igény a rendszerben, elsősorban a magas költségek miatt. 

Ugyanakkor voltak olyan évek amik megmutatták, hogy a vizek helyben tartása, az öntözés 

kihasználása a mezőgazdaság elemi érdeke. 

 

 Termálvízhasználat 

A teljes vízjogilag lekötött vízmennyiség 12 százalékát teszi ki a 30 Celsius foknál melegebb vizet 

kitermelő vízhasználatok. A termálvízbeszerzés lehetőségei viszonylag kedvezőek, a geotermikus 

adottságok miatt már 450-550 m alatti mélységből 30oC-ot meghaladó kifolyó vízhőmérsékletű víz 

nyerhető. A termálvíz hasznosítás fejlesztésének legnagyobb problémája – gyakorlatilag akadályát 

jelenti a használt hévíz befogadására alkalmas, bővizű felszíni vízfolyás hiánya. A térségben 

meghatározó jelentőséggel bírnak a kettős hasznosítású csatornák, amelyek a térség határain is 

túlterjednek. 

A város közigazgatási területén 2 db hévízkút található, ebből az egyik már lezárt. Dévaványa város 

egyik idegenforgalmi vonzereje a Dévaványai Strandfürdő. A fürdő vízellátását jelenleg a K 59/A sz. 

termálkút biztosítja, amelynek vize gyógyvíz. Gyógyvízminősítés száma, kelte: 137/Gyf/2003., 2003. 

május 15.  

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Dévaványán a közcsatornában 100%-ban tisztított szennyvizet vezetnek el, mely kifejezetten 

környezetkímélő jelenség, míg Békés megyében néhány %-kal csökkent ez az arány, 2008-ban csak 

96,91%-a lett a szennyvíznek tisztítottan elvezetve. 1 km2-re a megyében több méter közüzemi 

szennyvízcsatorna-hálózat hossza jut, mint a városban. Ez a megyei szennyvíz-hálózat tíz év folyamán 

történt nagyobb mértékű fejlődésének köszönhető. Dévaványán az elmúlt tíz évben több mint 20%-kal 

nőtt a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, jelenleg a hálózat kiépültségi szintje 100%. A 

városi szennyvíztisztító telep teljes oxidációs biológiai rendszerű 1.000 m3/nap kapacitással. A tisztított 
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szennyvíz befogadója: XXXIX-22. jelű belvíz csatorna. A külterületeken közüzemű szennyvízcsatorna 

nem üzemel. 

 

A települési folyékony hulladék begyűjtése, közszolgáltatás keretében, igény szerint, időszakosan 

történik. A szippantott települési folyékony hulladék a helyi szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, 

ahol totáloxidációs eleveniszapos technológiával tisztítják. 

 

A talajvíz általában szennyezettnek tekinthető. A települések beépített területén a talajvíz nagyrészt a 

kommunális szennyvíz-szikkasztások következtében szennyeződött el. 

 

Az állóvizek esetében a túl nagy tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom okozza a legjellemzőbb 

problémát, aminek egyik okaként a kommunális szennyvíz bevezetésének módja nevezhető meg.A 

településen szennyvíztisztító telep üzemel. A belterület 98%-ban csatornázott. A csatornahálózaton 

érkező szennyvíz fogadására és további kezelésére szolgáló műtárgyak: 

 Gépi rács, 

 mélylevegőztető, 

 oxidációs árok, 

 Dorr utóülepítő, klórozó medence, 

 iszapszikkasztó ágyak, 

 iszapprés, depóniatér 

 

A közüzemi szennyvízhálózat hossza 54 km. 

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik 2002 óta. A bekötött 

lakások száma 2002-ben 1459 db, 2006-ban 2001 db, 2016-ban 2822 db volt. A város szennyvíz-

gyűjtő-hálózatába 2002-ben a lakások 44%-át, 2006-ban 60%-át, 2016-ban 84%-átkapcsolták be. 

 

15. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások 
számának (kék) változása Dévaványán a teljes lakásállományhoz (piros) viszonyítva 

 
Forrás: KSH Statinfo 
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma 
(kék) a Dévaványán a teljes lakásállományhoz (piros) viszonyítva 
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bekapcsolt lakások száma (db)
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 Szennyvíztelep 

A város szennyvíztisztító telepe 1991-ben épület, 1996-ban a kapacitását 500m3-ről 1000m3-re 

növelték. A tisztított szennyvíz befogadója a XXXIX-22. sz. társulati belvízcsatorna 2+289 fm szelvénye. 

A befogadó által szállított víz a XXXIX. csatornán keresztül a belvízelvezetésen kívül öntözésre is 

hasznosított, jelentős távolságra lévő Folyáséri főcsatornába gravitál. 

 
Szennyvíz szikkasztása a településen nem engedélyezett. 

 

 Szennyvízkibocsátás 

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba kerülnek. 

A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szerves anyagot, növényi tápanyagokat és kisebb 

mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, 

esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és 

tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a kommunális 

szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés 

nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően képesek tolerálni.  

 

Dévaványán az ipari szennyvíz minimális mértékben van jelen, 5% alatti értéket mutat. Részben ezzel 

magyarázható, hogy az üzemek és a közszolgáltató között nem születtek az ipari szennyvíz 

elvezetésével kapcsolatos megállapodások. A jelentős ipari üzemek közcsatornás kibocsátással 

rendelkeznek, ill. szennyvízcsatornával nem rendelkező helyeken saját szennyvízkezelővel és tárolóban 

biztosítják a szennyvíz szennyezőanyagainak határértékek alá csökkentését és annak elszállíttatását. A 

kibocsátott szennyvíz tehát zömében előkezelést követően települési tisztítóba kerül. Ennek 

következtében jelentős ipari szennyezés nincs. 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz mennyisége 

413.26 ezer m3 volt 2016. évben. 

 

 Csapadékelvezetés 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 

elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi 

környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 

körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, 

talajtani adottságok stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési 

művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, 

burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a 

laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  

A város környezetvédelmi problémái között a csapadék- és belvíz elvezetése kiemelt jelentőségű, mivel 

ennek megoldatlansága az utóbbi években sok gondot okozott, mind a város mind a lakosság számára. 
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Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív 

Program keretén belül nyert pályázat alapján 2012. november és 2013. október között a város több 

szakaszán közel 13 km hosszan belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciót hajtott végre.  

A megvalósítandó fejlesztés a természeti környezet állapotának javulásával, az egységes településkép 

kialakításával hátteret teremt az általános vállalkozási és életfeltételek javításához, az élhető település 

kialakításához. A már meglévő és működő hálózat folyamatos karbantartása is szükséges, különösen a 

szennyvízcsatornázással nem érintett utcákban. A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal végzi alapvetően közmunkaprogram keretében. 

A város belterülete fokozottan belvízérzékeny, a befogadói viszonyok miatt is, és a jelentősebb 

csatornák kizárólag végszelvényeivel „érintkeznek” a belterülettel. A közigazgatási területen található 

törzshálózati talajvízszint észlelőkutak mérési adatai alapján megállapítható, hogy az aszályos évek 

dacára a talajvíz viszonylag magas szinten van, a terepszint alatt 1,5 m és 3,5 m között jelentkezik. A 

teljes belterületre a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés javasolt földmedrű, vagy burkolt mederrel. 

 

A csapadékvíz elvezető hálózat mintegy 65-70 %-osan kiépített. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a 

rendszer összességében megfelelően funkcionál. Alapvető probléma a befogadó (Folyás-éri főcsatorna, 

Sebes-Körös) távolsága, melyhez a levezetendő vízmennyiség csak jelentős időkéséssel jut el (először 

a közelebbi helyekről ürül a rendszer). 

Az önkormányzatnak jelentősebb anyagi kiadással kell számolni a főbb levezető belvízcsatornák (bel-és 

külterület vonatkozásában) tisztán tartására, illetve gépi kotrására. 

1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Dévaványa város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó szerepet, 

kis mértékben a folyékony tüzelőanyagok használata is tapasztalható, főként a kertészeti és háztáji 

mezőgazdasági termelésben.  

A lakossági és közületi energiaellátás két módon történik 

 Földgázellátás: 

A város gázellátása megoldott. Az ellátóvezeték a Körösladány-Dévaványa-Kisújszállás nyomvonalon 

kiépült nagy-középnyomású vezeték, amely északról kerüli 

meg a várost. A gázfogadó a Kisújszállási út mellett épült ki, ahonnan a teljes város ellátó hálózata 

megépült. 

Új hálózatra, bővítésre csak az újonnan beépítésre szánt fejlesztési területeken van szükség: 

üdülőterület, sportterület, gazdasági területek. 

 

 Elektromos energia ellátás: 

Dévaványa település villamos ellátása 20kV-os középfeszültségű hálózatról biztosított. A betáplálási 

irány Szeghalom és Túrkeve /Mezőtúr - Gyomaendrőd/ alállomásoktól van kiépítve. Az ellátó hálózat 

20kV-os sugaras kicsatlakozásai a szomszédos települések illetve mezőgazdasági majorok 

transzformátorait látják el. Az energiaelosztás a településen belül 20kV-os középfeszültségen történik 
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fogyasztócsoportonkénti transzformátor állomással. Alállomás az önkormányzat területén nem üzemel. 

Meglévő20kV-os középfeszültségű kábelhálózat vezet az ecsegfalvi határ felé eső területen a 

túzoktelepek között egy szakaszon. A település belterülete kisfeszültségű hálózatról ellátott az igények 

teljes lefedésével. A belterületi transzformátor állomásoktól, a környezőkisebb fogyasztók ellátásra 

kisfeszültségű hálózatszakaszok ágaznak ki a külterület felé. 

Távolabbi külterületi fogyasztók a helyi oszloptranszformátortól -részben mértáramú- majori 

kisfeszültségű szabadvezetékről vannak ellátva. A határterületeken más helység közigazgatási 

területéről átvezető hálózatok csatlakoznak egy-egy lakó-,vagy ipari épülethez. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei. 

Az alternatív energiaforrások (nap, szél, bio) használata még nem indult meg. A jövőben az egyik 

fejlesztési terület az alternatív energiaforrások használatának bevezetése, kiszélesítése. 

 

 Szélenergia 

A településen szélenergia hasznosítás nincs. 

 

 Szoláris energia 

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet következtében 

beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves átlaghoz 

képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több 

mint hétszeres különbséget jelent. Dévaványa térségében az éves napsütéses órák száma 

kiemelkedően magas, 2200-2300 volt 2013-ban. A napenergia hasznosítására kedvező adottságokkal 

rendelkezik. 

 

 Vízenergia 

A településen vízenergia hasznosítás nincs 

 

 Biomassza 

A településen biomassza hasznosítás nincs 

 

 Geotermikus energia 

A település kedvező adottságokkal rendelkezik a termálvíz hasznosítás területén, a használt termálvíz 

ártalommentes elhelyezése azonban problémát jelent. 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Elsődleges a város tulajdonában, működtetésében levő intézmények fenntartási költségeinek 

csökkentése. Ezt alapvetően két irányból képzelhető el: 

 Energetikai fejlesztés 

Az energetikai fejlesztésnél több fejlesztési forma párhuzamos és/vagy egymást követő megvalósítását 

képzeli el a város. Az egyik ilyen a felhasználásra kerülő energia árának csökkentése oly módon, hogy 

a környezetbarát napenergia is felhasználásra kerülne egy napelem-park létesítésével. 

A másik lehetőség a meglevő intézményi épületek energetikai korszerűsítése (utólagos hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, melegvíz-ellátás napkollektorral). 
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 Szervezet-fejlesztés 

Ezen a területen csak minimális változtatás elképzelhető, de azért itt is lehetőség van valamennyi 

megtakarítást elérni az átszervezésekkel. 

Megújuló energiaforrás hasznosítása egyelőre nem történik egyik önkormányzati intézménynél sem. 

 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 
 

A nagyobb szolgáltatók elérhetőek a településen: Digi Tv, Mindig Tv, Invitel, Telekom és T-mobil, 

Telenor, Vodafone, illetve a térségi kábeltévé is működik. A Telekom, a Vodafone és a Telenor 

rendelkezik átjátszó toronnyal a településen, a Digi Tv pedig tavalyi évben fogott neki a település két 

pontján átjátszó torony építésébe. A Telekom a település több pontján optikai kábelt fektetett le az 

elmúlt években. 

 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető 

formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, 

továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó, 

vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés 

szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

  távközlési ellátás 
  műsorszórás, kábel tv ellátás 
A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek területi 

igazgatóságai: 

  Budapesti Igazgatóság 
  Debreceni Igazgatóság 
  Miskolci Igazgatóság 
  Pécsi Igazgatóság 
  Soproni Igazgatóság 
 Szegedi Igazgatóság 

 

 

 Kábeltelevíziós hálózat 

A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan nő, a bekötött lakások 

száma 2016-ban 1118 db volt, ami a teljes lakásállományhoz viszonyítva a 33,53 %-os arányt jelent. 

Békés megyében ugyanez az arány 49,87 %-ot tesz ki. 

 

16. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások (kék) számának változása a Békés 
megyei értékekhez (piros) viszonyítva. 
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Forrás: KSH 

 

 Internet-előfizetés 

A nagyobb szolgáltatók elérhetőek a településen: Digi Tv, Mindig Tv, Invitel, Telekom. ADigi Tv pedig 

tavalyi évben fogott neki a település két pontján átjátszó torony építésébe. A Telekom a település több 

pontján optikai kábelt fektetett le az elmúlt években.  

 Telefonhasználat 

Az Invitel, T-mobil, Telenor, Vodafone elérhető a településen. A településen minden telefon társaság 

rendelkezik átjátszó toronnyal. 

 

1.17 Térségi és települési környezetvédelem 

1.17.1. Talaj 
A síkvidék nagyobb része, a folyók hordalékkúpjaként értelmezhető. A felszínt 20-50 m vastag folyóvízi 

üledék takarja, azokon ment végbe a talajképződés. A földtörténeti fejlődésből következően 

talajadottságai gyengék, többsége öntés réti talaj de számos helyen szikes foltok is kialakultak.  

Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött a kistájon, a réti csernozjom kivételével, de ez csak 

15%-ot tesz kis a kistáj területéből. Vályogos, agyagos vályogos talajok, kémhatásuk enyhén savanyú. 

A szikes talajok kiterjedtek, a mezőgazdaságra alkalmatlan réti szolonyecek, szikes sztyeppesedő réti 

szolonyecek jellemzőek. Emellett réti öntéstalajok és lápos réti talajok vannak. Mezőgazdasági 

jelentőségük gyenge. A térség ásványkincsekben szegény. Egyedül csak a kőolaj és földgáz kitermelés 

a jelentős. A MOL kitermelő, szállító, primer feldolgozó és tároló tevékenysége meghatározó a 

térségben.  

Az eddigi kutatások közel 20 településen jeleztek 20 Celsius foknál melegebb termálvíz 

készletet.(Gyula,  

Békés, Gyomaendrőd), A kutak felét azonban forrás hiány miatt nem tudják hasznosítani, lefojtva várják 

a sorsukat. 
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A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat koordinálásában Talajvédelmi Információs Monitoring 

(TIM) működik. A TIM pontok vizsgálatára minden évben, azonos időszakban kerül sor. Az eddig 

végzett széleskörű talajkémiai, helyszíni fizikai és laboratóriumi vizsgálatokról összefoglalóan az 

alábbiak állapíthatók meg:  

 A mérési adatok alapján (melyek elsősorban fémekre és toxikus elemekre vonatkoznak) 

elmondható, hogy a 2007-es évhez hasonlóan a város külső környezetében megfelelő a 

talaj minősége.  

 A mezőgazdasági művelési ágaknak megfelelő (szántó) hasznosításban lévő földterületeken 

minden évben termesztettek árutermelő növényt.  

 Az alkalmazott termesztési technológia és a környezeti hatások a termőföldek minőségében 

(a 1992 évben rögzített állapothoz viszonyítottan) változást nem okoztak. 

 

A Dévaványai-Ecsegi puszták természetvédelmi területekhez tartozó térszínt löszös üledéken 

képződött, túlnyomóan vegyes rácsú agyagásványokat tartalmazó, agyagos vályog (szolonyeces réti), 

illetve döntően agyag fizikai talajféleségű (réti szolonyec) talajok borítják. Vízgazdálkodási 

tulajdonságaik kedvezőtlenek, felszíni rétegeik savanyúak, mészmentesek, gyenge-közepes. 

 

30. térkép: Település és környékének talajtérképe 
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Forrás:http://map.georgikon.hu 

 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 
 

Víz Keretirányelv 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról 

a víz politika területén célja:  

 a vízi ökoszisztémák, a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és 

vizes élőhelyek további romlásának megakadályozása, állapotuk védelme, javítása  

 vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat előmozdítása  

 a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó különösen veszélyes anyagok csökkentése, a vizek 

további szennyeződésének megakadályozása  

 árvizek és az aszályok mérséklése  

 

Hazánkban 1994. január 1-től a felszíni vizek osztályozását és minősítését az MSZ 12749 szabvány 

alapján végzik. A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. Ez alapján 

felszíni vizeinket öt osztályba soroljuk: kiváló (I.o.), jó (II.o.), tűrhető (III.o.), szennyezett (IV.o.) és 

erősen szennyezett (V.o.). Ezen kívül a felszíni vizeinket az integrált követelményrendszer (ivóvíz, ipari 

vízellátás, mezőgazdasági öntözés és halgazdaság igénye) alapján is minősítjük.  

 

Dévaványa város felszíni vizei:  

A térséget átszelik a Körösök és a Berettyó. A térség meghatározó, vízbázisként szolgáló felszíni 

vízterei a Sebes-Körös, a Berettyó, a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó. A felszín alatti vízkészlet 

18.000 m3/nap.  

Békés megye árvízi öblözetek:  
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Nagy-Sárréti - Sarkadi - Remetei - Gyulai - Békési - Körös-Tisza-Maros közi  

Szükségtározók:  

Halaspusztai - Kisdelta - Kutas – Mályvádi - Mérgesi 

Vésztározó: Nagydelta (Fekete- és Fehér-Körös között, nem kiépített tározó, csak a szükségtározók 

elégtelen kapacitása esetén használatos 

 

A teljes vízjogilag lekötött vízmennyiség 12 százalékát teszi ki a 30oC-nál melegebb vizet kitermelő 

vízhasználatok. A termálvízbeszerzés lehetőségei viszonylag kedvezőek, a geotermikus adottságok 

miatt már 450-550 m alatti mélységből 30oC-ot meghaladó kifolyó vízhőmérsékletű víz nyerhető. A 

termálvíz hasznosítás fejlesztésének legnagyobb problémája – gyakorlatilag akadályát jelenti a használt 

hévíz befogadására alkalmas, bővizű felszíni vízfolyás hiánya. A térségben meghatározó jelentőséggel 

bírnak a kettős hasznosítású csatornák, amelyek a térség határain is túlterjednek. A felszíni vizek 

sokasága következtében gyakori az ár- és belvíz megjelenése. Dévaványa belterülete a vizek 

mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) 

Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés be) pontja alapján nitrátérzékeny terület. Az illetékességi területen 

található a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rednelet alapján a 35400/1916-11/2018.ált ikt. számú 

határozattal kijelölt Dévaványai Strandfürdő vízbázisának hidrogeológiai "B" védőidom felszíni vetülete. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szempontok és javaslatok: 

 
 Új létesítéseknél megfelelő közműpótló (zárt, vízzáró gyűjtőakna) létesítése. 

 Tanyáknál a szennyvizek zárt gyűjtőaknában gyűjthetők, szippantással ürítve a 

szennyvíztelepre. Kommunális szennyvíz szikkasztásos elhelyezése nem megengedett. 

 Belterületen növelni kell a rákötési arányt, a szennyvízcsatornával ellátott területeken. 

 A szennyvíztelep korszerűsítése, bővítése javasolt, hogy a tisztított szennyvíz feleljen meg az 

előírt határértékeknek. 

 A fürdő használtvíz-elvezetésénél, a rendelkezésre álló tavat hűtő- és utótisztító funkcióra 

célszerű felhasználni és ennek műszaki feltételeit kialakítani. 

 A terület, a felszín alatti vizek tekintetében érzékeny,  ezért a kockázatos anyagok közvetett 

bevezetése nem megengedett. Ennek megfelelően a szikkasztás alapvetően tiltott a település 

teljes területén. 

 Állattartó létesítményeknél az almos- és a hígtrágya tárolása, valamint a silózás csak vízzáró 

szigetelésű műtárgyakon, a trágyaszarvas elhelyezése vízzáró agyagrétegen lehetséges, a 

csurgalékvizek elfolyásának megakadályozásával. 

A hígtrágya elhelyezésénél a szántóföldi hasznosítás a cél, az elhelyező területek nem 

érinthetik vízkút védelmi övezetét. A kijuttatási technológia megválasztásával és az egységnyi 

területre jutó tápanyagbevitel korlátozásával biztosítani kell, hogy a felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

A vízvédelemmel és vízgazdálkodással összefüggő valamennyi jogszabály előírására figyelemmel kell 

lenni az adott tevékenységek során. 

 

 Belvíz 
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Dévaványa terülee a 12.01. sz. Réhelyi belvízvédelmi szakasz és a 12.03. sz. Gyomai belvízvédelmi 
szakasz területén helyezkedik el. 

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-át 

veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai tényezők 

kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. 

A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség az erősen veszélyeztetett területek környékére terjed ki, 

összesen 11 800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide sorolható térségek az 

Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, 

Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes 

része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A 

Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. 

a Sárvíz mentén. 

Dévaványa területén a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése elválasztó rendszerben történik, 

összességében működőképes. Vannak azonban olyan műszaki-üzemeltetési problémák, amelyek 

nagycsapadékos időszakban gondot jelentenek, ekkor nem biztosított a csapadékvíz gyors elvezetése. 

Csapadékosabb időszakokban a talajok kötöttsége, rossz vízvezető képessége miatt belvizek 

veszélyeztetik a területet. 

 

 Érintett belvízrendszer 
A város környezetvédelmi problémái között a csapadék- és belvíz elvezetése kiemelt jelentőségű, mivel 

ennek megoldatlansága az utóbbi években sok gondot okozott, mind a város mind a lakosság számára. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív 

Program keretén belül nyert pályázat alapján 2012. november és 2013. október között a város több 

szakaszán közel 13 km hosszan belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciót hajtott végre 

A belterület csapadékvíz elvezetésének befogadói: 

Körösvizig kezelésű csatornák: 

 XXXV. csatorna 

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat (Békés) kezelésében lévő csatornák: 

 XXXIX-22. csatorna 

 XXXIX-6-a. 

 XXXIX-6-b. 

 XXXIX-15-a.és a város D-K-i részén lévő Túréri tavak 

 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Dévaványa érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

 

 Talajvíz 

A város belterülete fokozottan belvíz érzékeny, a befogadói viszonyok miatt is, és a jelentősebb 

csatornák kizárólag végszelvényeivel „érintkeznek” a belterülettel. 

A talajvíz Dévaványától É-ra 6 méter körüli mélységben található, a sűrű csatorna hálózat hatása. 

Szintje a peremek felé emelkedik, mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege Ny-on nátriumos, illetve K-
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en kalcium – magnézium –hidrogén - karbonátos. Keménysége közepes, szulfáttartalma viszonylag 

magas.  

A rétegvíz mennyisége csekély, A legtöbb településnek ártézi kútja van, átlagos mélysége 100 méter 

alatt van, vízhozama nem éri el a 200 l/p vízhozamot.  

Dévaványán 65oC-os nátrium-hidrogén karbonátos termálvizet tártak fel, amit fürdőben hasznosítanak. 

A DK-i fekvésű Maros hordalékkúpon időszakosan magas a talajvíz. A település beépített területén a 

talajvíz nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások következtében szennyeződött el. A jelenlegi 

gazdálkodási technológiai következményei mellett az 1990-es évek előtti évtizedekben folytatott, túlzott 

mértékű műtrágya és növényvédőszer-használat káros hatása a mai napig kimutatható talajvizeinkben. 

 

31. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 
Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m), https://map.mbfsz.gov.hu 

 

 

 VGT 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti 

célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. 

 

 Felszín alatti vízbázis 

Dévaványa területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi 

jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó 

területhasználati korlátozásokat. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 

tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző 
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meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A 

településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron a 

felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a 

környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. 

A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 

11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajközeli ózon 

esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben Dévaványa a F légszennyezettségi zónába tartozik/nem szerepel a 

kiemelt települések között. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében sem 

manuális, sem automata mintavevő helye nincsen. 

A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként a települést kettészelő közút 

tekinthetők, erre vonatkozó mérési adatok azonban nem állnak rendelkezésre. Ezen kívül a vizsgált 

környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés 

jelentkezhet. Dévaványa Város közigazgatási területének 80 %-át mezőgazdasági művelésű területek 

teszik ki. A mezőgazdasági eredetű kibocsátással elsősorban a talajmunkálatok idején lehet számolni, 

amikor a kiporzás révén por kerülhet a levegőbe. 

 

A városközponton áthaladó 4205 és 4231. számú útvonalak jelentős fogalmat bonyolítanak, ezáltal az 

áthaladó forgalomból származó légszennyezés jelentős. A kémiai légszennyező komponensek 

esetében a település levegője tisztának mondható. Az ülepedő por és szálló por tekintetében 

Dévaványa, a por és a futóhomok miatt szennyezett minősítésű település. 

 

Az ipari eredetű kibocsátás az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. A szilárd anyagnál, kén-

dioxidnál jelentősebb, a nitrogén-oxid kibocsátásnál pedig mérsékeltebb csökkenés figyelhető meg. 

 

A porszennyezés csökkentése, levegő minőség javítása a zöldfelületek növelésével, valamint a 

meglévő zöldfelületek kezelésével, fejlesztésével érhető el. A település nagy gondot fordítanak 

zöldfelületeik karbantartására, a fásítási, zöldfelület fejlesztési programra. 

 

Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés nincs. Dévaványa belterületén csak önellátás szintjén van 

állattartás.  

 

Általános probléma az allergén gyomok terjedése, melyet az Önkormányzatnak, és a lakosságnak is 

kötelező feladata irtani. Összességében a település levegőminősége jónak mondható. Az utóbbi 

években megfigyelhető, hogy a téli időszakban a gáz árának emelkedése miatt, sokan ismét szilárd 

tüzelőanyaggal fűtenek, ami jóval nagyobb levegőterhelést jelent. 
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1.17.4 Zaj és rezgésterhelés 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó 

zajterhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. 

 

Dévaványa közlekedési helyzetét döntő módon meghatározza, hogy a település központjában kettő – 

4205. és 4231. számúak - alsóbbrendű gyűjtőút is keresztülhalad. Ezen kívül a település gyűjtő és 

forgalmi útjai is jelentős forgalmat bonyolítanak. Számolni kell továbbá a vasút, és az állomás zajterhelő 

hatásával is.  

A felmérés alapján általában elmondható, hogy a nagy forgalmú közutak forgalmi eredetű zajterhelésén 

túl eseti – elsősorban szórakozóhelyek közönsége által okozott – zavaró zajhatások jelentkeznek. Ipari 

eredetű zavaró zajterhelés a lakossági felmérés alapján nincs a településeken.  

A település zajhelyzetét, az akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza meg. 

Ezen belül is a legnagyobb részarányt a közúti közlekedés képviseli. Az üzemi vagy szolgáltató jellegű 

létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben érzékelhető, vagy okoz 

problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész település szükséglete, így kisebb nagyobb 

mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében kell zajterheléssel számolni.  

Jelenleg a településen nem működik olyan ipari létesítmény, amely jelentős zajterhelést okozna. A zaj- 

és rezgésvédelem területén, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség az üzemek számára zajkibocsátási határértéket állapít meg, amelynek betartását helyszíni 

mérésekkel ellenőrzi. Határértéket meghaladó zajkibocsátás esetén az üzemet műszaki intézkedések 

megtételére kötelezi, annak nem teljesítése esetén bírság kiszabására kerül sor.  

A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés – tevékenységének helyszínéből adódóan- 

panaszokra okot nem, vagy csak elvétve okoz. Jellemzően lakott területtől távolabb folytatják. 

Időszakosan (pl. szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-fuvarozás) terhelik zajjal 

környezetüket. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, gabonatárolók) száma nem jelentős, és 

zaja sem terjed túl általában a mezőgazdasági terület (szérű) határán. A mezőgazdasági termékek 

árufuvarozásának hatása a nyári, őszi időszakban a közutak forgalmára jelentéktelen.  

Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági 

panaszokat. Az állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, stb.) az 

önkormányzat helyi rendelettel megoldotta.  

Információink szerint a településen jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket meghaladó 

zajkibocsátású üzemi létesítményről nincs tudomásunk.  

A települések belterületén a közlekedésből és a fejlesztésekhez kapcsolódó építkezésekből származó 

zaj-, rezgés- és légszennyezési problémákat az Önkormányzat a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályok és a helyi rendeletek alapján korlátozzák. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

A nagyobb szolgáltatók elérhetőek a településen: Digi Tv, Mindig Tv, Invitel, Telekom és T-mobil, 

Telenor, Vodafone, illetve a térségi kábeltévé is működik. A Telekom, a Vodafone és a Telenor 

rendelkezik átjátszó toronnyal a településen, a Digi Tv pedig tavalyi évben fogott neki a település két 
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pontján átjátszó torony építésébe. A Telekom a település több pontján optikai kábelt fektetett le az 

elmúlt években. 

Paks, Bohunice és Mochovce atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások 

Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esi, de a Paks atomerőmű 30 km-es Sürgős Óvintézkedési 

Zónája (SÓZ) területén kívül esik. 

 

 

 

 

32. térkép: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban 

 
 

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 

sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló 

hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 

folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét.  

1.17.6 Hulladékkezelés 

A megyében (és az országban) általánosan jellemzi a hulladékgazdálkodás helyzetét, hogy a keletkező 

hulladékok mennyisége viszonylag magas, míg azok hasznosítási aránya alacsony. 

A rendszeres hulladékgyűjtés Dévaványa teljes belterületén megoldott. 

Az erdőgazdasági hulladékok, a fa és egyéb növénytermesztési hulladékok, ill. az energiahasznosítási 

céllal telepíthető energia ültetvények folyamatosan keletkező és hasznosítható energiahordozóként 

állhatnak rendelkezésre. 

 

Hulladéktermelőktől és hulladékkezelőktől származó, önbevalláson alapuló adatokat a 

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer dolgozza föl és készíti belőle a kimutatásokat.  
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Dévaványa Város közigazgatási területén az önkormányzat a települési szilárd hulladék gyűjtésére, 

begyűjtésére, szállítására, előkezelésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról a Global Refuse Kft. és 

annak alvállalkozói útján gondoskodik a 4/2012.(I.27.) és 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletekben 

rögzítettek szerint. A Dévaványán begyűjtött szilárd hulladékot vagy a szeghalmi átrakóba vagy egyből 

a békéscsabai telepre viszik. 

 

 Hulladéklerakó 

Települési szilárd hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladéklerakó telepen, a vonatkozó üzemeltetési 

szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató 

által rendszeresített gyűjtő edényzetbe, illetve a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett által vásárolt 

(a közszolgáltató által rendszeresített) gyűjtőedényzetbe rakva lehet szállításra előkészíteni. Tavasszal 

és ősszel egy-egy alkalommal lomtalanítási begyűjtést szerveznek a városban. 

 

Békés megyében a területi hulladékgazdálkodási programnak megfelelően jelenleg két regionális 

hulladéklerakó üzemel (Békéscsaba, Gyomaendrőd). A gyomaendrődi hulladéklerakó rekultivációja 

2012-es évben megtörtént. A regionális hulladékkezelőmű a tervek szerint közel 40 évig tudja fogadni 

100.000 fő szilárd kommunális hulladékait. A hulladékkezelőmű a legkorszerűbb műszaki megoldással 

épült meg, a magyar és az Európai Unió előírásait figyelembe véve. A korszerű hulladékkezelőmű 

működése során teljesen kizárt a környezet terhelése. A hulladékkezelőműben történik a szelektíven 

gyűjtött hulladékok átmeneti tárolása, utóválogatása, bálázása, a zöldhulladékok komposztálása és a 

maradék hulladékok ártalommentes lerakása. 

 

 Közszolgáltató 

A településen közszolgáltatást végző, Global Refuse Kft. szolgáltatásai: 

 Lakossági hulladék gyűjtése és szállítása. 

 Közületi hulladék gyűjtése és szállítása. 

 Ipari hulladék gyűjtése és szállítása. 

 Kommunális (nem veszélyes) veszélyes hulladékot nem tartalmazó szilárd települési hulladék 

gyűjtése és szállítása. 

 Kézi és gépi út tisztítás. 

 Gyalog járda, kerékpárút síkosság mentesítése, hó eltakarítása Békéscsaba területén. 

 Lomtalanítás (esetleges információk a Hírek menü pont alatt). 

 

A Global Refuse Kft. tagtelepülések szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a 

hulladékot befogadó vállalkozás telepére.  

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az elmúlt években eléri a100 %-ot. 

 

17. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 
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Forrás: KSH Statinfo (Saját szerkesztés) 

 

A KSH Statisztikai adatbázisa a rendszeres hulladékkezelésbe bevont lakások darabszámát 2012. 

évvel bezárólag tartja nyilván. 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

Az utóbbi évek rendkívül szomorú tapasztalata, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége 

általában csökkenő tendenciát mutat. Az üzemeltetők jelzései szerint a hulladék minősége is romlik, 

mivel a lakosok nem tartják be megfelelően a szelektív jelzéseket a gyűjtőszigeteken. A gyűjtési 

„fegyelem” romlása miatt néhány sziget áthelyezésre, illetőleg megszüntetésre is került, így 

Dévaványán is.  

Tapasztalat szerint jobban működik az ún. „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, vagyis amikor a 

szemetet a lakosság helyben gyűjti szelektíven és a „lakásokból” a rendszeres városi szemétszállítás 

keretein belül viszik el, általában a hét különböző napjain a különböző típusú szemetet. Ezért a 

hulladékgazdálkodás fejlesztésénél ezt a típusú hulladékszállítási rendszert lehetőleg előtérbe kell 

helyezni. A hasznosítható, szelektíven gyűjtött hulladékokat gyűjtőjárattal, havi rendszerességgel 

szállítják el, közvetlenül a lakásoktól.  

 

A gyűjtés sárga színű edényzetbe történik. Az üveget külön kell gyűjteni az Önkormányzat udvarán 

elhelyezett konténerben. Elektronikai hulladékgyűjtést az Önkormányzat szervez évente egyszer. Éves 

hulladék mennyiség, frakciók vegyesen: kb. 20 tonna/év. 

 

 Állati eredetű hulladékok 

A lakosságnál keletkező és a lakosság által kiszállított hulladék mennyisége 18 tonna, egyéb gazdasági 

szervezetek által beszállított mennyiség 7 tonna. A településen gyepmesteri telep nem működik. Az 

állattartóknak kötelező szerződést kötni az ATEV Zrt-vel, aki a hulladékot elszállítja, így  az állati 

eredetű veszélyes hulladékok szállítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.  

A lakosságnál képződő állati hulladékok gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása az Önkormányzat 

feladata. A hulladékok szállítása és ártalmatlanítása jelentős összegbe kerülnek, mivel a piacon szinte 

egyedüli szállító és ártalmatlanító ATEV Zrt. monopolhelyzetben van. A szakmai, környezetvédelmi és 

elsősorban a gazdaságossági kérdéseket szem előtt tartva kikellene alakítani egy regionális gyűjtő 

tároló rendszert, és egy nagyobb térséget kiszolgáló ártalmatlanító üzemet kellene létrehozni. 
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Az ártalmatlanító üzem kialakítása több milliárdos nagyságrendű,ezért annak létrehozása nagyobb 

terület összefogását igényeli. 

 

 Folyékony hulladék 

(EWC 20 03 04 emésztőgödrökből származó iszap és szennyvíz) 

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza. A 

kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) elhelyezése helyben, a szennyvíztisztító telepen 

történik. Szennyvíz szikkasztása a településen nem engedélyezett.  

 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 
Iparterületek a város belterületébe ékelődve, annak határán, a központi részektől Északi irányban, 

valamint elszórtan a nyugati városrész mellett a vasútnál találhatók. 

 

33. térkép: Ipari területek Dévaványa belterületén 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Egy használaton kívüli külszíni bánya (Dévaványa 01634/6hrsz.) található a város közigazgatási 

területén belül. A terület tájrendezését elvégezték, a területet újrahasznosításra alkalmas állapotban 

van(sporthorgászati célra is alkalmas vizes élőhely). 

A régi hulladéklerakó (Eötvös út) rekultiválása megtörtént. A hulladékgyűjtő udvar jelenleg nem áll 

rendelkezésre a lakosság számára, megnyitása folyamatban van (külterület 0752/19 hrsz.). 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 

A településen ipari kibocsátásból származó légszennyezés nem jellemezhető, téli időszakban a fűtés 

égéstermékei, egyéb időszakban a mezőgazdasági deflációból származó lebegő por terhelése jelent 
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aktív terhelést környezetünkre. A háztartásokban évről-évre nő a szilárd tüzelőanyag felhasználása, a 

földgáz használattal szemben megemelkedett terhelést jelent a környezetre.  

A település jó minőségű ivóvízzel történő ellátása a Közép- békési Regionális Vízmű rendszer 

hálózatáról van biztosítva. Az ivóvíz minőségi követelményeinek, az ellenőrzés rendjének szabályozása 

értelmében az ivóvíz minőségét az üzemeltető Alföldvíz Zrt., valamint a közegészségügyi hatóság 

rendszeres ellenőrzés keretében vizsgálja. 

Dévaványa város területén természetes fürdőhely (szabad strand) nincs, tilos a fürdőzés a 

bányagödrökben és a belvízelvezető csatornarendszerekben. 

Az átlagosnál több csapadék, szélsőségesen meleg és hideg időszakoktól mentes időjárás jellemezte a 

2017. évet. 

Dévaványa hidrológiai helyzetét jellemzően a csapadékhullás határozza meg. A terület gyér lefolyású 

egyszerre belvízveszélyes és vízhiányos terület. Kora tavasszal a felesleges vizek elvezetésének 

problémája jelentkezik míg késő nyáron bekövetkezik a felszíni területek vízhiány állapota. Jelentősen 

befolyásolja a település felszín alatti vízkészletének helyzetét területének árvízszint alatti mélyfekvése.  

A 2016-os hidrológiai évben is előfordultak csapadék szempontjából extrémnek mondható helyzetek. 

Január-februárban a sokéves átlag másfélszerese majd kétszeres hullott. Az enyhe hőmérsékleteknek 

köszönhetően a csapadékot többnyire eső formájában tapasztalható, a télen a legnagyobb hóban tárolt 

vízkészlet sem érte el a sokéves egynegyedét. Az év további részében jelentős csapadéktöbbletet volt 

tapasztalható még június és július hónapban, illetve októberben is, amikor a sokéves havi 

átlagcsapadék 130 %-a hullott. 

A talajvíz távolsága a felszíntől mérve átlagosan 2-5 méterre tehető. Szárazabb időszakokat követően a 

talajvíz mennyisége csökkenhet. A talajvíz 2016.-évi szintje január - májusig átlagos szinten mozgott, 

november elején pedig némi emelkedést mutatott.  

A belterületi belvízelvezető csatornák és árkok nyomvonalán a felügyeletet az önkormányzat 

Karbantartó Részlege látja el, szükség esetén az átfolyási akadályok és egyéb szennyeződések 

azonnal eltávolításra kerülnek. A vízkormányzó műtárgyak, zsilipek és átereszek a megadott üzemelési 

rend szerint működnek. A belterületi csapadékvíz-hálózat 70-75%-a tekinthető megfelelő műszaki 

állapotúnak. A csapadékvíz csatornarendszerek vízfolyás minősége a szerves anyagokkal való 

terheltsége továbbra is jellemzően fennáll. A szennyeződési bemosódások jellemzően a 

csapadékterhelt időszakokra tehetők, ennek vélhető okai az állattartások nem megfelelő 

trágyakezelésére vezethetők vissza.  

A szennyvíztisztító telep által kibocsájtott tisztított szennyvíz minősége nem felel meg az előírt 

határértékeknek ezért az üzemeltető szennyvízbírság fizetésére van kötelezve. A kibocsátott szennyvíz 

vízminőségi javítása valamint a telep műszaki teljesítőképességének növelésének megvalósíthatósága 

érdekében készültek megvalósíthatósági dokumentációk.  

A háztartásokban keletkező csomagolási hulladékok (műanyag csomagolási palackok, fémcsomagolási 

dobozok) gyűjtését a közszolgáltató végzi. 2017-től kiterjesztett szelektív hulladékgyűjtés valósul meg a 

településen. 

A települési szilárd hulladéklerakó a környezetvédelmi hatóság határozata alapján 2002-ben bezárásra 
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került. A Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati társulás (DAREH) 

programjában Európai Uniós támogatásból 2015-ben elkészült a terület rekultivációja. A területen 

felhalmozott hulladékok egy hulladéktestbe kerületek, a műszaki védelmi rendszer kiépítésre került.  

A lerakó környezetében folyamatosan négy db megfigyelő kút üzemel. A talajvízszint havi 

rendszerességgel kerül rögzítésre, márciusban és szeptemberben akkreditált laboratóriumban 

vízvizsgálatok készülnek, a mérésekről éves összefoglaló jelentés készült a környezetvédelmi hatóság 

részére. 

A gyepmesteri telep építményei elbontásra kerültek, a környezetvédelmi hatóság határozata szerint a 

földművelés tilalma az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.   

A megfigyelő rendszer fenntartása mellett évente akkreditált laboratóriumban talaj–és vízvizsgálatok 

készülnek, a mérésekről éves összefoglaló jelentés készül a környezetvédelmi hatóság részére. 

A lakossági zöldhulladékot elszállítják a településről. Az ATEV Zrt. a lakossági zöldhulladékot nem, csak 

az önkormányzat által beszállított, közterület gondozásából származó zöldhulladékot komposztálja. 

A lakosságnál keletkező szilárd hulladék begyűjtését heti egyszeri alkalommal a GolbalRefuseKft. végzi. 

A beszállított települési szilárd hulladék mennyisége 880,2 tonna volt 2016-ben. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi hulladékgazdálkodási tervében (HHT) célul 

tűzte ki, hogy az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében minden törvényes eszközt és 

lehetőséget felhasznál a jelenség megakadályozására.  

Az illegális hulladékelhagyást megelőző önkormányzati eszközrendszer : 

 A hulladékkezelési közszolgáltatást minden lakott ingatlanon kötelező igénybe venni 

 Szelektív hulladékgyűjtési program alapján a zsákokba gyűjtött (műanyag és fém 

csomagolási háztartási hulladékok) anyagok összegyűjtése. 

 Az ingatlanokról, a település közterületiről és zártkerti övezeteiből a levágott gallyak, 

nyesedékek, valamint a kaszálékok folyamatos összegyűjtése. 

 környezet őr alkalmazása, aki a település egészét felügyeli 

 közmunkaprogram bevonása 

 

A környezeti állapot minőségét befolyásoló tényezők közül egyre inkább meghatározóvá válik a 

környezeti zajterhelés mértéke. A település életében elsősorban az átmenő közúti közlekedésből 

származó zaj jelent kisebb mértékű megterhelést, ez ellen a növényzeti lefedettség növeléssel illetve 

fatelepítéssel lehet védekezni.  

Üzemi tevékenységből tiltást eredményező zajvédelmi hatósági eljárásra nem került sor. 

A védett természeti értékek tudatos megőrzése érdekében az állam folyamatosan élőhely kezelési 

fejlesztéseket és fenntarthatósági programokat támogat.  

A zöldterületek között a legjelentősebb zöldfelületi karbantartási feladatokat az Árpád utca, 

Körösladányi út, Sport u, Széchenyi u, Hősök tere, Túrér környezetének rendben tartása jelenti az 

önkormányzatnak.   

Az önkormányzat karbantartási részlege a közmunkaprogram bevonásával látja el a kiemelt 
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zöldterületekkel kapcsolatos feladatokat. 

A közegészségügyi hatóság Aerobiológiai Hálózata egész évben (februártól október végéig) méri 32 

allergén növényfaj és két gyakori penészgomba előfordulását. A mérést pollencsapda felállításával 

végzik a mért eredményeket folyamatosan heti rendszerességgel közzéteszik. A pollenszezont a dél-

alföldi régióban három főbb szakaszra lehet elkülöníteni. Az első tavasszal a fák virágzásakor kezdődik, 

a második májustól nyár közepéig tart, ekkor a füvek és néhány gyomnövény okoz panaszokat. A 

harmadik pedig a július végétől őszig tartó szakasz, amikor az üröm, a parlagfű és a libatopfélék szórják 

pollenjüket. A növények allergológiai jelentősége attól függ, hogy mennyi pollent termelnek, mennyire 

elterjedtek és a pollenjük mennyire allergén, vagyis milyen gyakorisággal és milyen erősségű tüneteket 

váltanak ki. A szélbeporzású, barkás fáktól és az októberig panaszokat okozó parlagfűig az allergizáló 

növények szezonjai egymásba érnek, így azoknak a pollen allergiásoknak, akik számos fajra 

érzékenyek, akár februártól október végéig is lehetnek tüneteik. 

Az uralkodó szélirány nagyban meghatározza egy adott térség pollen szennyezettségét, Dévaványán 

az uralkodó szélirány É-ÉK irányú. A tőlünk északra elhelyezkedő gyepek és rétek szakszerű művelése 

meghatározó hatással van a belterületen élők közérzetére, Békés Megye az egyik legfertőzöttebb 

területnek minősül országos összehasonlításban.  

A parlagfű elleni védekezés fő szempontja, hogy a virágzás, pollenképződés előtt kerüljön sor a 

növényzet teljes kiirtásra, az oldalhajtások képződésének megakadályozására. 

Az önkormányzat védekezik a parlagfű megelőzésével szemben, elsősorban a fizikai eltávolítással, 

szükség esetén vegyszeres kezeléssel.  

1.18 Katasztrófavédelem 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 
 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Dévaványa területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek. 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és 

süllyedésveszélyes terület, illetve vízeróziónak kitett terület nincs. A település teljes területe 

széleróziónak kitett terület Békés Megye Területrendezési Terve alapján. 

Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem 

érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már jól 

érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 

keletkezhet. 
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34. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon.  

A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) 
mutatják 

 
Forrás: foldrenges.hu 

 

Békés megye területére i.sz. 465 és 1984 közt 14 kis intenzitású mélyföldrengés epicentrum esik. A 

rengések a Kettős-Körös Fehér-Körös völgy irányában rendeződnek elsősorban. A Békés és Gyula 

városok vonalától D-re eső 5db 2–4 magnitúdójú rengés nem a Körös-völgyhöz hanem egy É–D irányú 

tektonikai zónához kapcsolódik, az övben az események intenzitása, gyakorisága D-i irányban főleg 

már az országhatáron túl növekszik.  

Az utóbbi években is számos kisebb rengést mértek: 2011-ben Gyula, illetve Elek környékén (M2L=2,5, 

illetve 2,1 Richter-féle lokális magnitúdójú rengés) volt földrengés. 2010-ben 5 kisebb földrengés pattant 

ki a Békési-medencében (ML=2,0–2,6). 2009-ben Gyulán (ML=2,7), illetve Eleken (ML=2,5), 

Szeghalmon (ML=2,0), Dévaványán (ML=1,9) észleltek rengéseket. A 2008-as év legjelentősebb 

földrengése Békés megyében volt (ML=3,7), a legnagyobb megrázottságot (4–5 EMS3 intenzitás) 

Kondoros településről (a területünktől kb. 40 km-re Ny-ra) jelentették, de többek között Sarkadon, 

Tarhoson, Dobozon is észlelték a rengéseket. 2000-ben Újíráz (területünktől É-ra kb. 15-km-re, 

ML=1,9), Füzesgyarmat (a területtől kb. 25 km-re É-ra, ML=2,7) környékén voltak rengések. 1999-ben 

Békésen (ML=3,4, IMS=3,0), Kondoroson (ML=2,3), Sarkadon (ML=1,9), Tarhoson (ML=2,0), 1996-ban 

Füzesgyarmat környékén (ML=2,1–3,2 7 esemény) észleltek földrengéseket.  

Békés városa környékén 1978. június 22-én észlelt, a Richter-skála szerint 4,5 erősségű földrengés volt 

ezen a vidéken az eddigi legnagyobb földrengés, melyet számos utórezgés (legerősebb 3,8) követett 

még heteken, hónapokon át. 

Az elmúlt években Dévaványán földrengést nem észleltek. 
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

Békés Megye Területrendezési terve alapján Dévaványa területének nagy része rendszeresen 

belvízjárta övezetbe soroltak. 

 

35. térkép: Vízrajzi veszélyeztetettség 

Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve 

 

36. térkép: Alacsony valószínűségű árvízveszélyes területek 

 
Forrás: www.vizugy.hu 

 

 

 

Dévaványa 

http://www.vizugy.hu/
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37. térkép: Nagy valószínűségű árvízveszélyes területek 

 
Forrás: www.vizugy.hu 

 

A fenti ábra a nagy valószínűségű árvizek területét szemlélteti (nagy valószínűségű árvíz alatt a 0,03 

valószínűségű árvizet értjük), melyek a Hármas-Körös folyótól É-ra találhatóak. 

 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Dévaványa B megjelölésű közepesen veszélyeztetett 
település. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Dévaványa B megjelölésű közepesen veszélyeztetett 

település. 

 

38. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe  

(1. belvízzeI nem, vagy alig veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI 
közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület) 

 

Dévaványa 

http://www.vizugy.hu/
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Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-INFO 

Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 

 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

Békés megye természeti adottságai folytán fokozottan belvízi veszélyeztetettségű, és ez a megállapítás 
az elmúlt évek belvízi eseményei kapcsán egyaránt áll a mélyártéri és fennsíki területekre, valamint a 
települések kül- és belterületére.  

Dévaványa teljes területe mély fekvésű, de az elmúlt évek során a belvizes helyek belterületen 
rendeződtek. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-elvezető hálózat 

rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése.  

Dévaványa település a 2.87. Nagy-Sárréti öblözet közepén található. A Hortobágy-Berettyó főcsatorna 

baloldali, a Sebes- és a Hármas-Körös jobb oldali védtöltésének szakadása esetén veszélyeztetett. 

Dévaványa déli részén 3,00 km hosszú lokalizációs (városi) töltés van. E töltés funkciójának 

megtartása, védképességének megőrzése, üzemelési engedély szerinti állapotának folyamatos 

karbantartása, az engedélyes terv napra készen tartása kötelező feladat. A nyilvántartás szerint a töltés 

jelenlegi kiépítettségével (magasság, hosszúság) nem alkalmas a település körül kialakulható 84,83 

mBf-i elöntési szint tartására, e vízszint a töltést az észak –keleti oldalán megkerüli. Az utóbbi évek - 

Körösökön is érkező- egyre növekvő árvízi csúcsai, a Tiszai árvíz tapasztalatai alapján javasoljuk a 

töltés továbbfejlesztésének megfontolását, melynek során a beépítésre szánt terület növekedését is 

figyelembe kell venni. 
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1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Dévaványa területén nincs 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások 

Dévaványa területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

Dévaványa területén veszélyes ipari üzem nincs. 

 

1.19 Ásványi anyag lelőhely 

Dévaványa Város közigazgatási területét az alábbi kutatási terület és bányatelkek érintik ill. fedik le: 

-  D-DK 250 Ha bányatelek van 
- 12 db működő fölgázkút van a település külterületén, mely a MOL és a Magyar Horizont 

üzemeltetésben van 
 

A település közigazgatási területén az alábbi bányatelkek és koncessziós területek vannak jelen: 
 

-  Dévaványa I. - Szénhidrogén bányatelek 

-  Dévaványa II. - Szénhidrogén bányatelek 

-  Körösladány - Szénhidrogén koncessziós terület 

 

A Dévaványa-I védnevű bányatelek és annak szénhidrogén termelő kútjai, kút- és gerincvezetékei a MOL Nyrt. 

jogosultságában vannak. 

 

Továbbá egyes HHE jelű kutak valamint további kút és gerincvezetékek a Magyar Horizon Energia Kft. (1026 

Budapest, Pasaréti út46.) tulajdonában vannak. 2 db DN800-as gázvezeték és 1 db bányaüzemi hírközlő kábel 

mintegy 400 m-es szakaszon érinti a város közigazgatási területét, mely a FGSZ. Földgázszállító Zrt. 

tulajdonában van. 

 

A szénhidrogén termelő, nem termelő és felszámolt kutak biztonsági övezete 50m-es sugarú körben van 

meghatározva, a vezetékek biztonsági övezete pedig a szélső vezetékek tengelyétől mért 15-15m-es távolság. 

Az övezetben érvényes tilalmakat és korlátozásokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. végrehajtásáról 

szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A. § alapján be kell tartani, különösen tekintettel a fás szárú 

növények ültetési tilalmára. 
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39. térkép: Dévaványa közigazgatási területeit érintő földgáz szállító és szénhidrogén gerincvezetékek 

 

F 

1.20 Városi klíma 

A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején 

különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet 

az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a 

burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az 
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alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) 

kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a 

szabadtérszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például: 

 a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), 

 a megváltozott átszellőzési viszonyok, 

 a levegőminőségi problémák. 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1. fejezet tartalmazza. A településre jellemző lokális és 

mikroklímák elemzéséhez szükséges megalapozó vizsgálatok hiányában, a településszerkezet, és 

jellemző beépítési módok, a közlekedés mértéke stb. alapján az alábbi általános megállapítások 

tehetőek 

 a zárt beépítéssel korlátozott átszellőzés, a természetesnél sötétebb felszín, a csatornázással 
és vízzáró burkolattal korlátozott párolgás miatt kialakuló ún. városi hősziget-hatás minden évszakban 
több fokkal emeli a belső területek hőmérsékletét, nyáron a késő esti órákig tartó fülledt meleg-érzetet 
okozva. A több emeletes beépítés csak a településközponti részekre jellemző, illetve a lakótelepekre, 
de ezek aránya a keretes házas övezetekhez képest elenyésző. A közterületi, és magánkertek 
zöldfelületei kedvező hatásúak, és csökkentik a hősziget mértékét. 

 A vízfelszínek párolgása növeli a külterületekhez képest általában szárazabb városi légtér 
nedvességtartamát. A vízfelületek és a beépített területek közötti légkörzés szintén pozitív hatás, amely 
nappal frissítheti a város levegőjét. 

 Dévaványa belterületén a város adottságait (mérete, beépítettsége, vízfelületek stb.), 
figyelembe nem alakul ki jelentős hősziget hatása, a külterülethez viszonyítva, ez kb. 2-6 °C-kal 
hőtöbbletet jelenthet. 

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési 
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésében és a közút- és közműtervezés során nagyobb hangsúlyt 
kapjanak a klimatikus szempontok. 

A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. 

 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

 

 Demográfiai viszonyok 

Dévaványa demográfiai mutatóit tekintve minden összehasonlításban rosszabb értékekkel rendelkezik, 

mint az országos átlagnál egyébként is sokkal rosszabb helyzetben levő Békés megye. 

Az állandó népessége a 2000-es évek elejétől 15-20%-alcsökkent, és folyamatosan öregszik a 

népessége.  
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Az öregedésen és a népességfogyáson kívül az is hátrányt jelent a város számára, hogy iskolázottsági 

mutatók tekintetében lényegesen rosszabb helyzetben van, mint az országos átlagtól elmaradó Békés 

megye. E tekintetben is kedvezőtlenebb a helyzet a városban a többi megyei városhoz képest. 

A két utolsó népszámlálás között majdnem megduplázódott a cigány népesség száma (31-ről 53 fő). 

Ezen kívül érdemel említést a kínai, német és román nemzetiség jelenléte. 

A folyamatosan jelenlévő öregedés azt eredményezhetik a folyamatok tendenciájának változatlansága 

mellett, hogy a képzettségi szint tovább romlik, és folyamatosan emelkedik az inaktív népesség aránya, 

ami aránytalanul nagy terhet jelenthet az Önkormányzat számára a jövőben. 

 

 Települési közösség (kohézió) 

A korosztályokon belül nem érezhető különállás. A fejlesztések tervezett és megvalósítási helyszínei 

nem váltanak ki ellenérzést a lakosságból. 

Ezzel együtt közepesen aktív civil élet jellemzi a várost, viszont olykor itt is duplikálva jelennek meg a 

különböző szerveződések. Az Önkormányzat civil kapcsolatai jól működnek. 

 

 Intézményrendszer 

A városi intézmények közül nincs meg minden olyan funkció (elsősorban a nem önkormányzati 

kompetenciába tartozók között van hiányosság), mely a feladatellátáshoz szükséges lenne. Az 

igazgatási intézményeken belül találkozunk hiányokkal. Ezek általában nem önkormányzati 

feladatellátás keretein belül működnek (tűzoltóság, igazságügy stb.). 

Az oktatási intézményeken belül az alapfokú és a középfokú ellátás biztosított. Ugyanakkor a középfokú 

és a művészeti oktatásban erőteljesen érvényesül Békéscsaba elszívó hatása. 

Az egészségügy területén további fejlesztések szükségesek, elsősorban a szakellátás területén. 

A kulturális- és sportintézmények és rendezvények elsősorban a helyi igényeket elégítik ki. Ugyanakkor 

vannak olyan rendezvények és események, melyek mind a járás, mind pedig a tágabb térég számára is 

vonzerőt jelentenek. A Dévaványai Strandfürdő a városi igényeket kielégíti és idegenforgalmi vonzereje 

is megfigyelhető, az árai versenyképesnek mondhatók. 

 

 Gazdasági szerkezet 

Dévaványa gazdaságának alapját elsősorban a mezőgazdaság és másodsorban az ipari tevékenység 

adja, az idegenforgalom jelentéktelen szerepet tölt be. Az iparon belül a könnyűipar a jellemzőbb. Ezek 

az iparágak a rendszerváltást követően inkább visszafejlődtek, az alkalmazotti létszámuk jelentősen 

csökkent. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával jó 

kapcsolata van a városnak, kölcsönösen igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy az 

álláskeresők helyzetére megfelelő megoldás találjanak. 

A közfoglalkoztatás keretein belül az Önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátásának egy 

részét végezteti el. 

A városban nincs elegendő munkahely. Az Ipari területek fejlesztési lehetősége emelné a gazdasági 

színvonalat. 
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 Önkormányzat gazdálkodása 

Az Önkormányzat bevételeinek nagy része központi támogatásokból, közhatalmi bevételekből, 

tulajdonosi bevételekből tevődik össze. Az önkormányzatnál a helyi adó fizetésre kötelezettek fizetési 

morálja megfelelő. Minden költségvetési év során a gazdálkodási iroda felszólítás és annak 

eredménytelensége esetén végrehajtás útján gondoskodik arról, hogy önkormányzatot a helyi 

adórendelete alapján megillető adók ténylegesen befizetésre kerüljenek. A költségvetés egyensúlyban 

van, ami nagyrészt az állami adósságkonszolidációnak köszönhető. 

 

 Táji és természeti adottságok 

Dévaványa Békés megye északi részén, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon találhatóváros. A 

terület, mint hazánk egésze az északi mérsékelt övben fekszik, ahol a kontinentális hatások túlsúlya 

érvényesül. A térség területe 83-94 m közötti tengerszint feletti magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a 

Körösök között elhelyezkedő tökéletes K-i része ártéri szintű, középső és Ny-i része alacsony, de 

ármentes síkság. Jelentős kiterjedésű védett természeti érték található a közigazgatási területen. Ezek 

közül a legfontosabbak: Dévaványa-Ecsegi Puszták átnyúló területei – túzok élőhelye, Natura 2000 

területek – és a Körös-Maros Nemzeti parkegyes területei. A nemzeti parki terület országos jelentőségű 

védett természeti terület, ezért a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 31-34. §-ban 

foglaltak vonatkoznak rá. 

A település és környékének éghajlatára a mérsékelten száraz kontinentális éghajlat jellemző. Az éves 

napfénytartam 2000 óra körül ingadozik. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C között változik, 

vegetációs időszakban az áltagos hőmérséklet 17,3-17,5°C. A csapadék évi összege átlagosan 550-

570 mm közötti. A csapadékeloszlás térben és időben meglehetősen szélsőséges. Az uralkodó 

szélirány az É-i ÉK-i és a D-i. 

Dévaványa mocsaraktól, zsombékos nádasoktól körülvett helyen egy szigetre települt. A terület nagy 

része hajdan a térséget sűrűn átszövő Körösök, Berettyó és mellékvizeik területe volt. Már az első 

katonai felmérés térképén jól érzékelhető az akkori tájszerkezet. A legfontosabb erek a Nagy-ér és a 

Katalszegő-ér, melyek szeszélyesen kanyarognak a település környékén. A tájat nagykiterjedésű tavak, 

nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, csak kis részt szántó területek, a táj képét a buja növényzetű, 

gazdag állatvilágú vizes élőhelyek határozták meg. 

 

 Zöldfelületek 

A zöldfelületi adottságok meghatározó elemek. A településen két jellegzetes zöldfelületi csoport 

állapítható meg: a belvárosi zöldfelület-együttes és a külső zöldgyűrű. A természetes adottságok mellett 

kevés a tudatosan kiépített közpark, továbbá hiányosak az egyéb hálózati elemek is (fasorok).  

Összefoglalóan elmondható, hogy fejleszteni szükséges a város zöldfelületi rendszerét, mellyel 

adottságok kihasználhatók, erősíthetők lennének. 

 

 Épített környezet 

A település elsődleges építészeti, település építészeti értékét az jelenti, hogy zömében megmaradt az 

ősi halmazos szerkezetű településmag, valamint a településszerkezet mai is őrzi azt a jelleget, hogy a 

lakóterületeket kertségek övezik. 
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A település a Sárrét területén alakult ki, így az utcaszerkezet, a hozzá kapcsolódó telkek a helyi 

magaslatokhoz, a vízállásos területekhez igazodtak. Így alakult ki a ma is látható halmazos 

településszerkezet szabálytalan utca- és telekszerkezete a teljesen változatos nagyságú tömbökkel. 

Dévaványán igen értékes, hogy a településszerkezet katonai felmérésekkor készített térképein szinte 

azonos a mai belső településszerkezettel. A történelem során tehát a kertes település megőrizte mind a 

településbelső, mind a külső tekintetében az organikus fejlődés eredményeként létrejött szerkezetét. 

A városias jellegű központon jól érződik a történelmi múlt légköre. A főtér, a Hősök tere környezetében 

számos ház tükrözi a századforduló építészetének jeleit. 

 

 Közlekedés 

Dévaványa alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókból. A várost a megye főútjai nem érintik. a 46. 

sz. főút Gyomaendrőd városát, a 47. sz. főút pedig Szeghalom városát érinti, ezzel Dévaványa 

közlekedési lehetőségei kedvezőtlenek. 

Közúti kapcsolatok tekintetében nyugati irányban Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza felé az M5 

autópályára nagyságrendileg 115-120 km-re lehet felhajtani. A főváros közúton – útvonalválasztástól 

függően – 175-195 km autózással érhető el. A 47. sz. és a 44. sz. főúton a Romániába vezető gyulai 

nemzetközi közúti határátkelő 78 km távolságban található. 

 

Dévaványára inkább az eljárás jellemző. Az eljárás szempontjából a legfőbb célpont Békéscsaba és 

Gyomaendrőd. A környező kistelepülésekről bejárók számára Gyomaendrőd jelenti a legközelebbi 

természetes vonzásközpontot. A helyben közlekedők jelentős szerepe van az aktív közlekedési 

módoknak (kerékpározás gyaloglás). 

A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása témakörében pontos képpel kell rendelkezni 

arról, hogy melyek a helyi önkormányzat üzemeltetésében, kezelésében lévő utak, és melyek az állami 

kezelésében lévők. 

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására 

törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a településfejlesztési céloknak is. 

A belterületi út- és gyalogúthálózat hossza egyaránt 62,3 km, az előbbiből 40 km szilárd burkolattal 

ellátott, 22,3 km útalapos, a kerékpárutak hossza 3,45 km. 

Az utakkal kapcsolatos elképzelések: törekedni kell a már meglévő, de felújításra szoruló utak 

fejlesztésére, melyre elsősorban pályázatok megléte esetén lesz lehetőség, illetve úttársulások 

megalakulásával új szilárdburkolatú utak megépítésére, ellenőrzés mellett, megfelelő minőségben. 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti 

járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása. 

A parkolási lehetőségek fejlesztése: a városközpontban kiépültek mindkét oldalon a megfelelő parkolást 

biztosító szakaszok. Az önkormányzati intézmények előtti parkolók egy része felújításra szorul, illetve 

továbbiak kialakítása szükséges pl.: központi orvosi rendelő előtt, napközi konyha előtt. 
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A településen részben a kerékpározás már fejlettebb szintűre fejlesztett infrastrukturális és 

forgalomtechnikai adottságaiból, részben az alföldi helyi kerékpáros közlekedési „hagyományokból”, a 

kerékpározás részaránya 60% körüli. 

Az autóbusz közlekedést tekintve Budapestre nem közlekednek közvetlen járatok. Dévaványa és 

környéke autóbusz hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány összekötő út 

kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető. 

A vasúti kapcsolatot a Budapest-Békéscsaba-Arad fővonalról leágazó Gyomaendrőd- 

Körösnagyharsány szárnyvonal biztosítja. Gyomaendrőd városa a 120-as számú, Budapest – Szolnok – 

Békéscsaba – Lőkösháza országhatár vasútvonalon fekszik. Gyoma állomáson a 120-as vonalból 

ágazik ki a MÁV Zrt. 127-es számú, Gyoma – Szeghalom/Vésztő – Körösnagyharsány vasútvonala. 

Dévaványán 75 km járda húzódik, mely 92%-os kiépítettséget jelent. Ennek ellenére a járdák több 

helyen balesetveszélyesek és felújításra várnak. 

A közösségi közlekedés szolgáltatásainak további fejlesztése javasolható a növekvő motorizáció 

kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására. Dévaványán az 1.000 főre eső személygépjárművek száma 

az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind az országos, mind a regionális, mind pedig a 

megyei trendeket. 

Bár a településen találhatóak kerékpártárolók, ezek egy része elavult, illetve egyes helyeken hiányt 

mutat, amely rontja a hálózat, illetve a közterületek használhatóságát. A városban a parkolás és az 

áruszállítás komoly gondot nem okoz. A tranzitforgalom nem meghatározó.  

 

Közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesebb útszakasznak minősülnek a várost keresztül szelő 

nagyobb utak (4231 sz., 4205.sz, 42134 sz.), valószínűleg a városban itt tapasztalható legnagyobb 

forgalmi terhelés okán, valamint a  nem kellően korszerűen kialakított kapcsolatai, illetve kerékpáros 

vagy gyalogos keresztezései okán. 

 

 Közművek, energiaellátás, hírközlés 

A város teljes belterületén kiépült az ivóvízhálózat, a gázhálózat és a villamos energia ellátó hálózat. 

A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. Dévaványán 1988-ban indult a 

szennyvíztisztító telep, illetve az első csatorna-öblözet kiépítése, amely 2011-ben az utolsó öblözettel 

fejeződött be. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 100 %-os. Az első öblözetek már olyan régen 

épültek, hogy egyes átemelők, illetve hálózati szakaszok felújítása indokolttá vált. Településünk a 

szennyvíz díjban megképzett rekonstrukciós hányad terhére a szolgáltatóval közösen kijelölt helyeken 

ennek terhére felújítja a hálózatot. A legnagyobb problémát a szennyvíztelepünk korszerűtlensége 

okozza. A megtisztított szennyvíz tartalmaz olyan összetevőket, amelyek miatt a telep 

szennyvízbírsággal terhelt. Ennek mértéke jogszabály alapján évről évre progresszíven nő. A telep 

korszerűsítése elengedhetetlen. 

A szennyvíztisztító telep korszerűsítéshez pályázati lehetőségeket kell keresni, mivel a beruházást csak 

önerőből a település nem tudja megvalósítani. 

A hírközlő hálózatok a belterületen kiépítettek, külterületen mobil kapcsolat jellemző. 
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 Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 
A jelentős fejlesztések ellenére számos környezetvédelmi probléma van jelen a városban. Ezek közül 

az egyik legjelentősebb a szennyvízhálózat miatti talajszennyezés. 

A 4231 sz., 4205. alsóbbrendű gyűjtőutak végig haladnak a város belterületén, így a forgalmi terhelés 

zajhatása közvetlenül terheli az út mindkét oldalán levő ingatlanokat, melyek között számos lakóingatlan 

található.  

A kijelölt ipari terület fejlesztése folyamatos, ám a jelenlegi beépítési feltételek mellett minimum a 

vizuális környezetszennyezés megmarad. Ipari eredetű zavaró zajterhelés a lakossági felmérés alapján 

nincs a településeken. 

Elmondható, hogy a nagy forgalmú közutak forgalmi eredetű zajterhelésén túl eseti – elsősorban 

szórakozóhelyek közönsége által okozott – zavaró zajhatások jelentkeznek. 

A természeti környezet védelme érdekében a helyi Önkormányzat kitűzött céljai között szerepelnek a 

következők: 

 helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által hirdetett 

környezetvédelmi programokhoz, 

 a helyi környezeti értékek megismertetése, népszerűsítése, a természeti értékekben rejlő 

turisztikai lehetőségek feltárása és kihasználása, 

 természeti értékekre felhívó jelzések, táblák készítése 

 

A város energiahatékonysági szempontból az utóbbi években komoly lépéseket tett a fenntartható 

városfejlesztés irányába. Néhány közintézményben energetikai korszerűsítés történt, valamint korszerű 

napenergiát hasznosító fotovoltaikus beruházás valósult meg, ennek fejlesztését a jövőben is tervezi az 

Önkormányzat. 

A lakossági felhasználása jelenleg gyakorlatilag elhanyagolható. 

 

 

Jelmagyarázat: (helyzetelemzés során vizsgált területek között) 

- negatívhatás 

+ pozitívhatás 

1 jel: gyenge kapcsolat  

2 jel: erős kapcsolat 

3 jel: nagyon erős kapcsolat  

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

 

   Vizsgált tényezők ("hatott")  

 

H
at

ó
 t

én
ye

ző
k 

 

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák 

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyományok, 
civilek) 

intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) 

és város-
üzemeltetés 

gazdaság 
szerkezet 

és 
dinamika 

Önkormányzat 
vagyoni 

helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

táji és 
természeti 
adottságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is) 

k
özlekedési 
hálózat és 
minősége 
(belső és 

külső) 

közművek 
és 

elektroniku
s hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatosság/ 

energia-
hatékonysá

g 

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

 
- 0 - 0 0 0 0 0 0 +/- 

települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, 
civilek ) 

+ 
 

+/- + 0 0 0 + 0 0 +/- 

intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés  

+/- + 
 

+ +/- 0 0 + + + + 

gazdaság szerkezet 
és dinamika 

+/- +/- +/- 
 

+/- +/- 0 - +/- + +/- 

Önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

0 0 + +/-  0 0 0 +/- +/- +/- 

tágabb táji és 
természeti 
adottságok 

0 0 +/- 0 0 
 

+ + 0 0 +/- 

zöldfelületek 0 0 +/- 0 0 + 
 

+ 0 0 + 

épített környezet 
(épített örökség is) 

0 0 - 0 0 +/- +/- 
 

0 0 - 

közlekedési hálózat 
és minősége (belső 
és külső)   

- 0 - - 0 0 0 +/- 
 

0 +/- 

közművek és 
elektronikus 
hírközlés 

0 0 +/- - 0 +/- 0 +/- 0 
 

- 

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság  

0 0 + +/- +/- + + + + +/- 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 
 

 Társadalom 
A város népessége mind a megyei, mind pedig az országos átlaghoz képest fokozatosan öregszik. A 

városban az utóbbi évekhez képest növekszik az élveszületések száma, azonban ezt a folyamatot a 

fokozódóelvándorlásnegatíviránybanellensúlyozza,amijelentősdemográfiaiproblémákhoz vezethet a 

későbbiekben. Ennek oka, hogy főként a fiatal, képzett munkaerő vándorol el a városból. Az elvándorlás 

célpontja a megyeszékhely (Békéscsaba), illetve a 80-100 km-es vonzáskörzetben található megyék 

nagyvárosai (Debrecen, Szolnok), de többen költöztek az ország távolabbi területeire, illetve külföldre is. 

A megfelelő oktatási színvonal fenntartása mellett a település építhet a fiatalokra, akiknek a száma és 

aránya az országos tendenciáktól eltérően viszonylag magas. Jelenleg az iskolázottsági adatok 

elmaradnak az országos átlagtól, azonban a tendenciák bizakodásra adnak okot. Problémát jelent a 

rendelkezésre álló képzett munkaerő száma, sokszínűsége és aránya egyaránt. 

 

 Település közössége (kohézió) 

A dévaványai rendezvények nem csak helyi jelentőséggel hanem kistérségi kiterjedéssel egyaránt 

bírnak, általában a Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK) vagy a dévaványai Ványai 

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaszervezésében valósulnak meg. Az év 

legnagyobb eseménye a nyáron megrendezésre kerülő városnap, ami a város lakosságához képest 

jelentős látogatottságotgenerál.Ezatényalapotjelenthetnagyszabásúrendezvényekszervezéséhez a 

jövőben, mivel a település méretéhez képest jó adottságokkal rendelkezik. A civil együttműködések 

szerteágazók és számos jó példát szolgáltatnak. A könyvtár és a művelődési ház programjainak 

sokszínűbbé válása hozzájárulhat a helyi közösségek további erősödéséhez. 

 

 Intézményrendszer 

Dévaványa néhány központi funkciót is betölt, azonban több területen is tapasztalhatók hiányosságok. 

Az általános iskolába járók száma ingadozó, azonban ha település közvetlen környezetéből sikerülne 

több gyermeket is az iskolába csábítani (ennek feltétele a korszerű infrastruktúra és a szakmai háttér), 

stabilabbá lehetne tenni az intézmény működését. 

 

 Gazdasági szerkezet 

A település gazdasági súlya megyei szinten sem jelentős, alapvetően csak a városban és a környéken 

élőkre van igazán hatással. A szolgáltató szektor igen fontos szegmense a városnak. A helyi szinten 

jelentős mezőgazdasági termelés alapvetően egyszemélyes és mikrovállalkozások tevékenysége révén 

történik. A munkaerő alacsony képzettségi szintje csak olyan iparágak megtelepülését segíti elő, ahol 

alacsony a hozzáadott érték aránya, így a helyi adó bevétel növekedési üteme nem lehet dinamikus. A 

vadászturizmus egyelőre kihasználatlan gazdasági szegmens a településen, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztő tevékenysége jelentősnek tekinthető az utóbbi években. 
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 Önkormányzat gazdálkodása 

A város költségvetése pozitív előjelű annak ellenére, hogy az állam és az önkormányzatok közti 

feladatmegosztások megváltoztak, amely a helyi adóbevételek csökkenését eredményezte. Az állami 

adósságátvállalás eredményeként a város többhitel-visszafizetési kötelezettségtől is megszabadult, ami 

szintén pozitív hatású volt az önkormányzat gazdálkodására. Kihívást jelent azonban, hogy a szociális 

ellátórendszer erősen megterhelt. 

 

 Táji és természeti adottságok 

A város külterületének tájképét a mezőgazdasági művelés alá vont területek dominálják, a tájgazdagító 

tényezők száma alacsony, erdős területek is csak foltokban találhatók. A város közvetlen környékén 

nincs jelentős természetes vízfolyás vagy tó, így a terület rossz vízgazdálkodási adottságokkal 

rendelkezik, a termőtalajok értéke pedig alacsonynak mondható. A globális klímaváltozás potenciális 

veszélyforrást hordoz, mivel a város nagymértékben támaszkodik a primer szektorra és az agráriumban 

előállított termékekre. 

 

 Zöldfelületek 

A városi közterekkel (főtér) és a parkokkal való ellátottság egyenlőre alacsonynak mondható. A meglévő 

játszóterek állapota, illetve a közparkok rendezettsége megfelelő. A városban a zöldfelületek minősége 

az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően sokat javult. 

 

 Épített környezet 

A helyi és országos műemléki védettséget élvező épületek alapot jelenthetnek az attrakciók 

kialakításához. A városban a központi funkciókat betöltő hagyományos területek fennmaradtak, de több 

közfunkciót betöltő épületre is szükség lenne még. Arányaiban jelentős az önkormányzati tulajdon a 

városban, amely növeli az önkormányzat mozgásterét a potenciális fejlesztése klétrehozásához. A 

középületek az elmúlt években kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztéseken estek át. 

 

 Közlekedési hálózat 

Az épülő M4 autópálya és azM44. számú autóút révén a település elérhetősége javulhat. A belterületi 

és a külterületi úthálózat egy része fejlesztésre szorul, melyekhez pályázati források bevonása 

szükséges. A helyközi autóbuszjáratok sűrűsége, menetideje és rugalmassága nem minden esetben 

megfelelő. A járdahálózat egyes területeken fejlesztésre szorul. A kerékpárral való közlekedés 

népszerűsége ellenére a kerékpárút hálózat hiányos, ami növeli a közlekedési balesetek kockázatát. 

A város vasúti összeköttetéssel is rendelkezik, azonban a pálya állapota és a szolgáltatás színvonala 

fejlesztésre szorul. A vasút szállítási lehetőségeit ki kell aknázni, mert csak így lehet arra esély, hogy a 

helyi forgalom növelése nélkül akár iparfejlesztés valósuljon meg. 

 

 Közművek és hírközlés 

A város közművekkel való ellátottsága jó, az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg ezen a 

területen, azonban egyes részterületek (pl. csapadékvíz- elvezető hálózat, ivóvízhálózat) 

korszerűsítésre, pótlásra szorulnak. A szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt háztartások száma 

dinamikusan emelkedik. A városban megoldott a szélessávú internethálózathoz és a kábeltelevíziós 
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szolgáltatásokhoz való csatlakozás lehetősége, illetve a könyvtárban megvalósult a könyvtári 

szolgáltatások informatikai fejlesztése.  

 

 Környezetvédelem és energiahatékonyság 

A települési, gazdasági, közlekedési eredetű szennyező források jelen vannak ugyan a településen, de 

ezek hatása összességében elhanyagolható A korábbi településfejlesztési program keretében több 

beruházás is megvalósult. Sor került a épületenergetikai komplex rendszerek hasznosítására több 

dévaványai közintézményben. Teljes körűvé vált a hulladékkezelés, valamint a szennyvíz elvezetése és 

tisztítása is megoldott a városban. 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése - SWOT elemzés 

A SWOT elemzés a belső tényezők összefoglaló értékelése során azokra az erősségekre és 

gyengeségekre mutat rá, amelyek a város és szűkebb térsége szempontjából fontosak, és amelyek 

esetében a Dévaványa önkormányzatnak lehetőségében áll azokra aktívan reagálni. Fontos az 

erősségekben rejlő potenciálok kihasználása, illetve a gyengeségek mérséklése. 

Atelepüléséskörnyezeténekfejlesztésérehatókülsőtényezőkazönkormányzatiműködésen 

túlmutatnak,azokatazönkormányzatbefolyásolninemtudja–éppenemiattalehetőségekés veszélyek 

(ellentétben az erőségekkel és gyengeségekkel) nem jelenhetnek meg minden 

esetbenahelyzetfeltáróéshelyzetelemzőmunkarészekben.Azönkormányzatszerepeebben 

azesetbenalehetőségekkihasználásában,illetveapotenciálisveszélyekelhárításában,azok hatásainak 

mérséklésében áll. 

A SWOT elemzés összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a helyzetfeltárás minden 

lényeges eleme megjelenjen benne, illetve hogy tartalmazzon annyi érdemi információt, ami alapján a 

célokat megalapozó kiinduló állapot megítélhető. 

 

30. táblázat: SWOT analízis: erősségek, gyengeségek 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 

GYENGESÉGEK 

 

Társadalom 

 Az aktív korúak aránya (60,8%) városi 
viszonylatban magasnak mondható 

 

 Csökkenő népesség (csökkenő születések, 

jelentős elvándorlás)  

 Képzett, fiatal munkaerő hiánya, elvándorlása 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, 

öregedő lakosság 

 

Település közössége (kohézió) 

 Civil szervezetek aktív részvétele a napi  
szintű települési működésben 

 Jelentős térségi szerepkör 

 Erősödő lokálpatriótizmus 
 Kistérségen túlnyúló funkciók: szociális, 

 Civil szervezeteknek működési 

források biztosítása 

 Közösségi és Kulturális tér hiánya 
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turisztika, kulturális intézmények 
 

Intézményrendszer 

 Művelődési és kulturális intézmények aktivitása 
 Jól kiépült szociális hálózat és intézmények 
 Közfoglalkoztatási rendszer 
 Oktatási intézmények megfelelő színvonala 
 Térségi szerepkörű gimnázium és szakiskola, 

kollégisták számanő 
 

 Néhány intézmény épületénél műszaki  
állagromlás figyelhető meg 

 Katasztrófavédelmi kirendeltség hiánya 
 Sportoktatás technikai feltételei: 

tanuszoda, sportcsarnok hiánya 

 

Gazdasági szerkezet 

 Vállalkozások növekvő száma 
 Néhány jelenős ipar jelenléte 
 Ipari terület szabad kapacitásai 
 Mezőgazdaság erőteljes jelenléte 
 Vadászturizmus nemzetközi jelentősége 
 Ökoturizmus 

 

 Alacsony jövedelmi viszonyok 

 Alacsony GDP és beruházási aktivitás 

 Nem jelentős mértékű Idegenforgalom 

 Külföldi tőke kevés aránya 

 Vendéglátó-ipari és idegenforgalmi 

egységek/férőhelyek alacsony száma 

 Elavult termelési eszközök a mezőgazdaságban 

 Abszolút vidékies, országos viszonylatban fejletlen, 

lemaradó térségben található 

Önkormányzat gazdálkodása 

 Iparűzési adó növekedése 
 Vállalkozóbarát önkormányzat 

 Intézmények fenntartásának finanszírozási 
problémái 

 Pályázati önerő mértékének hiánya 
 

Táji és természeti adottságok 

 Kiváló állapotú természetikörnyezet: 
 Körös-Maros Nemzeti Park, Túzokrezervátum, 

földgáz és termálvízkincs 
 Natura 2000-es területek a város  
közigazgatási területén 

 Belvízes területek jelenléte 

Zöldfelületek 

 Védett fasorok 
 Közparkok kialakítására alkalmas területek 
 Sport és rekreációs célú területek fejlesztési 

lehetősége 

 Rendezett közparkok hiánya 

 Zöldhálózatok rendszerezése, szabályozása 

 

Épített környezet 

 Élhető, egészséges lakókörnyezet 
 Számos védelem alatt álló építmény és alkotás 

 Az épített környezet megörzése jelentős 

anyagi forrásokat igényel 

Közlekedési hálózat 

 "Kerékpárosbarát település", kerékpárutak 
 Közösségi közlekedés jelenléte: vasút és 

távolsági buszjáratok 
 Megfelelő települési úthálózat szerkezete 

 

 Periférikus elhelyezkedés az országonbelül 

 Kedvezőtlen térségi úthálózati kapcsolatok 

 Vonatok, távolsági buszok alacsony 

járatsűrűsége 

 Helyi tömegközlekedés hiánya 

Közművek és hírközlés 
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 Kiépült közműinfrastruktúra 
 Ivóvízminőség javulás 

 

 Nem teljes a településen a  
szennyvízelvezetésre rákötött ingatlanok  
mennyisége 

 Belterületen a légvezeték hálózat földkábelesítése 
nehezen kezelhető, fejlesztése forráshiányos 

 

Környezetvédelem és energiahatékonyság 

 Termálvízkészlet 
 Környezeti terhelés alacsony, 

környezetszennyezés nem jellemző 
 

 Megújuló energiák használata rendkívül 

alacsony, költséges 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

VESZÉLYEK 

 

Társadalom 

 A fiatal lakosok megtartása 
 A munkanélküliség csökkentése 
 Helyi munkaerő képzettségi szintjének 

emelkedése 
 

 Munkanélküliség növekedése a kistérséghez 

hasonlóan 

 Elöregedő népesség-struktúra Munkaképes 

népesség aránya csökken  

 Képzett munkaerő elvándorlása növekszik 

Település közössége (kohézió) 

 Társadalmi aktivitás növelése 
 További civil és egyéb szervezet bevonása a 

közösségi életbe 
 

 Tovább növelheti az elvándorlást ha a helybéli 
lakosok nem érzik fontosnak a település ügyeit 

 

Intézményrendszer 

 Intézmények fejlesztési lehetőségei 

 "Centrum a periférián": térségi funkciók 
Minőségi és mennyiség inövelése 

 

 Leromló műszaki állapotú épületek 
 Növekvő fenntartási költségek 

 

Gazdasági szerkezet 

 Békés Megyei Vállalkozási Övezet tagjaként: 
Vállalkozások megtelepedését elősegítő 
kedvezmények 

 Új munkahelyek teremtése 
 Mezőgazdaság diverzifikációja 
 Dévaványa Strand és Gyógyfürdő szolgáltatás 

fejlesztése 
 Gyógyturizmus fellendítése 
 Szálloda, új éttermek létesítése 
 Pályázati tevékenységgel támogatások 

elnyerése 

 Betelepülő vállalkozások száma csökken 

 Mezőgazdaság hozzáadott értékének 

csökkenése, modernizálás hiánya  

 Periféria helyzet erősödése, a város kimarad az 

innovációkból 

 

Önkormányzat gazdálkodása 

 Pályázati tevékenységgelt ámogatások 
Elnyerése 

 Vonzó ipari környezet kialakítása 
 

 Pályázati források elmaradása 

 Adóbevételek elmaradása 

Táji és természeti adottságok 

 Termálvízkészlet hasznosítása  A nem hasznosított, természetileg értékes  
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 A természeti és táji adottságok kihasználásában 
rejlő lehetőségek   

 Ökoturizmus 
 Természetvédelmi értékekkel kapcsolatos 

fejlesztések 

területek leromlása 
 

Zöldfelületek 

 Új közösségi zöldfelületek kialakítása, tudatos 

megújítás 

 Elöregedő zöldhálózat 

 A fejlesztések elmaradása nélkül a városi  
rekreációs területek nem képesek megújulni, a 
környezet romlásnak indulhatnak 

 

Épített környezet 

 Új közigazgatási infrastruktúra megépítése 
 Főtér funkció létrehozása 
 Dévaványa Strand és Gyógyfürdő felújítása 

 Új sportcsarnok építése 
 

 Ha nem fordítanak elegendő forrást a 
felújításokra, az épületek állaga könnyen romolhat 

 

Közlekedési hálózat 

 Településeket összekötő kerékpárutak kiépítése 

(Turisztikai fejlesztés) 

 Kerékpáros közlekedési minőségi fejlesztése 

 Közúthálózat minőségi fejlesztése 

 Északi Ipari terület összekötő szilárd burkolatú 

út kiépítése (tehermentesítő út) 

 Iparvágány és rakodótér kialakítása 

 

 Amennyiben nem épülnek meg a településeket 

összekötő kerékpárutak nőhet a balesetveszély 

 A településeket összekötő utak leromlása 

 Vasúti infrastruktúra elmaradásával, a szállítási 

szolgáltatás kiaknázatlan marad. 

Közművek és hírközlés 

 Hálózat minőségi fenntartása és 

továbbfejlesztése 

 Csapadék elvezető rendszerek fejlesztése 

 Elektronikus hírközlés hatékonyabbá tétele 

 Pályázati források kihasználása 

 

 Közműfejlesztések elmaradása esetén váratlan 

költségek felmerülése 

 Korlátozott marad az információs társadalom 

előnyeiből való részesedés 

 Pályázati források elmaradása 

Környezetvédelem és energiahatékonyság 

 Megújuló energia ellátás elterjesztése 

 Termálvíz hasznosítása 

 Napenergia hasznosítása 

 Szemléletváltozás a környezettudatosság felé 

 A megújuló energiaforrások kihasználása esetén 

az energiaszektor felé a város kiszolgáltatottsága 

tovább nőhet 

 Szemléletformálás elmaradása 

 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és lehetőségei 

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

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

(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül 
kidolgozásra. 
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(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett változások 
időbeli ütemezésének figyelembevételével –készül.” 
 

A településrendezési tervet annak 2008-as felülvizsgálatát követően minden évben többször is 

módosította az Önkormányzat. Általában elmondható, hogy a módosítás mindig konkrétan felmerülő 

fejlesztési igényhez kapcsolódott. A támogatási lehetőségekre benyújtott pályázatokhoz igazított 

módosítások történtek az esetek 90%-ában. 

A továbbiakban településrendezési eszköz módosítás 2019. december 31-ig lehetséges úgy, hogy mind 

a településszerkezeti terv mind pedig a HÉSZ egységes szerkezetű maradjon. Abban az esetben, ha 

nem készül az egész városra kiterjedő, az új jogszabályi környezetnek megfelelő felülvizsgálat, akkor 

több településszerkezeti terve lesz a városnak és minimum kettő helyi építési szabályzata. Békés 

Megye Területrendezési terve és a megyei települések településrendezési eszközeinek teljes körű 

felülvizsgálata során készülő településrendezési terveknek szakmailag egymásra épülőnek és 

összefüggéseiben összetartozónak kell lennie, ebből következően az ún. régi OTÉK szerinti 

településrendezési tervek hatályára vonatkozó dátum vélhetőleg módosításra fog kerülni. 

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években évenként több módosítási igény is felmerült, ez mind az 

építéshatóság, mind az érintett lakosság és vállalkozások számára várhatóan megnehezíti az 

eligazodást, bonyolítja a munkát. Éppen ezért megfontolandó annak a munkának az elindítása, amely a 

jelenleg hatályos OTÉK figyelembevételével elkészíti a város egészére a településrendezési 

eszközöket. 

3.2 Problématérkép / Értéktérkép 

A település problémáinak, értékeit áttekinthetően összefoglalja, területi lehetőségeit és korlátait 
ábrázolja a Probléma- és értéktérkép. A dokumentum fejezeteiből levezetett problémák és értékek 
városrészenként táblázatosan nyernek összefoglalást a helyzetelemzés alapján.  

 

31. táblázat: Dévaványa értékei és problémái városrészenként 

VÁROSRÉSZEK 
 

ÉRTÉK 
 

 
PROBLÉMA 

 

 MI? HOL? MI? HOL? 

I. Belvárosi 
városrész 

    

 Műemlék, köztéri 
alkotások 

Központ (Hősök 
tere) 

  

Értékes 
önkormányzati 
tulajdonú központi 
terület 

Köleshalmi és az 
Árpád utca sarkán 

Barnamezős terület, 
régi ipari ingatlan 
rehabilitálása 

Köleshalmi és az 
Árpád utca sarkán 

Értékes 
önkormányzati 
tulajdonú központi 
terület (Polgármesteri 
Hivatal területe) 

Hősök tere 1. Terület rehabilitálása, 
zöld város – kulturális 
funkció kialakítása 

Hősök tere 1. 
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Oktatási és Kulturális 
épületek, 
intézménykertek 

Fő tér, Vörösmarty 
utca 

  

II. Óváros 
(belvárostól 
keletre eső 
óvárosias övezet) 

    

 Múzeum Bereczki 
Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Széchenyi utca 8.   

  Kerékpárút hiánya   Körösladányi út 
mellett a belterületi 
határig 

  Kerékpárút hiánya   Széchenyi út, az 
Eötvös utca és a 
Szeghalmi út 
között  

Oktatási 
intézménykertek 

Széchenyi utca   

III. Belvárostól 
nyugatra fekvő 
övezet 

    

 Őstermelői piac Bethlen Gábor 
utca 

  

  Kerékpárút hiánya Kossuth Lajos utca 
mellett 

Szociális 
intézmények 

Jéggyár és a 
Mátyás utca 

  

Oktatási intézmény 
kert 

Kossuth Lajos utca   

  Belterületi utak – 
rossz állapotú vagy 
aszfalt burkolattal 
nem rendelkező utak 

Jéggyár és a 
Rákóczi utca 

III/1. Sport és 
rekreációs terület 

Termálfürdő értékes 
önkormányzati 
tulajdonú ingatlan 

Sport utca 4. Termálfürdő 
infrastruktúra és 
szolgáltatás 
fejlesztése 

Sport utca 4. 

Ifjúsági Tábor 
korszerű 
önkormányzati 
tulajdonú ingatlan 

Sport utca 5. Ifjúsági Tábor 
szolgáltatás 
fejlesztése 

Sport utca 5. 

Szabadidőpark 
rendelkezésre álló 
szabad terület 

Sport utca és a 
Mezőtúri út 
sarkánál 

Szabadidőpark és a 
tó rekultivációja 
költségigényes 

Sport utca és a 
Mezőtúri út 
sarkánál 

Vasútállomás Sport utca Vasútállomás 
felújítása 
költségigényes 

Sport utca 

  Sportcsarnok 
megépítése 

Mezőtúri úton 

Védelem alatt álló 
Izraelita temető 

Vasútállomás 
mellett 

Rendezetlen, sírok 
töredezettek 

Vasútállomás 
mellett 
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  Túréri-tó Funkcionális 
felújítása 

Mezőtúri út – Sport 
utca 

IV. Északi 
városrész 

    

 Erdőterület - védelmi 
célú 

Homokbánya utca   

Óvodai 
intézménykert 

Damjanich utca   

  Kerékpárút hiánya   Szeghalmi út és az 
Eötvös utca mellett  

  Belterületi utak – 
rossz állapotú vagy 
aszfalt burkolattal 
nem rendelkező utak 

Vásárszél u., 
Ladányi Mihály 
utca 

IV/1. Iparterületek  
 

Gazdaságfejlesztésre 
szolgáló szabadon 
álló értékes ipari 
ingatlan 

Északi városrész 
kijelölt iparterület 

Összekötő és 
tehermentesítő ipari 
út még nem épült 
meg 

Északi városrész 
kijelölt iparterület 

  Kerékpárút hiánya Kisújszállási út 
mellett 

  Gazdaságfejlesztésre 
szolgáló szabadon 
álló értékes ipari 
ingatlanKözműhálózat 
teljes kiépítése 

Északi városrész 
kijelölt iparterület 

Beépített 
(működő)ipari 
ingatlanok 

Északi városrész 
kijelölt iparterület 

  

V. Nyugati 
városrész 

    

 Óvodai közkert Könyves Kálmán 
utca 

  

  Kerékpárút és 
gyalogos járda hiánya 

Gyomai út mellett 

  Belterületi utak – 
rossz állapotú vagy 
aszfalt burkolattal 
nem rendelkező utak 

Nyugati városrész 
utcái 

Külterület     

   Szennyvíztelep 
felújítása 

Külterület 

 Körös-Maros 
Nemzeti Park 
Túzokvédelmi 
Állomás, Sterbetz 
István Túzokvédelmi 
Látogatóközpont 
 

Dévaványa  
   Réhely-major 

Körös-Maros Nemzeti 
Park magterületének 
fejlesztése 

Dévaványai-Ecsegi 
puszták- külterület 
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40. térkép: Probléma/értéktérkép 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a városrészek 
bemutatása 
 

Avárosrészeklehatárolásakoraterületekfunkcionálisanéstelepülésmorfológiailaghomogén kijelölése volt 
a cél, annak érdekében, hogy fejlesztési irányaikat a koncentráció elvének lehető legnagyobb mértékű 
érvényesítésére törekedve lehessen meghatározni. 

 

41. térkép: Városrészek ábrázolása 

 
 

 

A városrészek lehatárolása a következő elvek mentén történt: 

 az egyes területek funkcionális szerepkörének vizsgálata alapján homogénnek mondható 
területegységek kerüljenek kialakításra, 

 történetükben és fejlesztési lehetőségeiket illetően is összetartozó területegységet képezzenek, 

 a városrészek a település teljes területét átfedésmentesen és teljes körűen lefedjék. 
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A jelenlegi városrészi lehatárolása során a KSH és önkormányzati adatokra, valamint szakértői 

egyeztetésekre építve számos alternatíva került megvizsgálásra, amelynek eredményeként 5 jól 

elkülönülő városrész, ebből 2 városrész további alterületre került lehatárolásra az alábbiak 

szerint: 

 

3.3.1.1 Városrészek utca szerinti lehatárolása 

 

32. táblázat: Dévaványa városrészeinek lehatárolása 

 
Városrész 

 

 
Utca szerinti lehatárolás 

I. Belvárosi városrész  
 

az Árpád u., Kossuth Lajos utca, Arany János utca, Vörösmarty utca, 
Kisfaludy utca, Bem József utca, Gyöngy utca, Széchenyi utca, Rövid 
utca, Körösladányi út, Madách utca, Móricz Zsigmond utca, Köleshalmi 
utca, Széles utca, Jéggyár utca által határolt területe. 

II. Óváros (belvárostól keletre 
eső óvárosias övezet) 

 

a Deák Ferenc utca, Bánomkert utca, Vágásszél utca, Kígyó utca, 
Szérűskert utca, Körösladányi út, Mikszáth Kálmán utca, Madách Imre 
utca, Rövid utca, Széchenyi utca, Gyöngy utca, Kisfaludy utca, Bem 
József utca, Vörösmarty utca, Kölcsey utca, Klapka utca által határolt 
terület. 

III. Belvárostól nyugatra fekvő 
övezet:  
 
 
 
 III/1. Sport és 

rekreációs terület 

Klapka utca, Hunyadi János utca, Kölcsey utca, Arany János utca, 
Kossuth Lajos utca, Árpád út, Jéggyár utca, Széles utca, Köleshalmi 
utca, Móricz Zsigmond utca, Madách Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Mátyás utca, Sport utca, Deák Ferenc utca által határolt terület. 
 
Kisújszállási utca, Sport utca, Mátyás utca, Vasúti töltés, Gyomai út, 
Vasúti töltés által határolt terület. 

IV. Északi városrész:  
 IV/1. Iparterületek  

Deák Ferenc utca, Kisújszállási út, iparterületi határvonal, Vásárszél utca 
által határolt terület.  

V. Nyugati városrész:  
 

Szabadság utca, Jókai utca, Barcéi utca, Alkotmány utca, Győzelem 
utca, Mezőtúri út, Gyomai út, Konrád utca, Viharsarok utca, Vasúti töltés, 
Kisújszállási út által határolt terület. 

 

A városrészi lehatárolásban a külterületen található ingatlanokat(tanyák) nem lehetett egy önálló 
városrészi egységben kezelni mivel elhelyezkedésük a közigazgatási határon belül szétszórt, illetve 
számuk elenyésző. A külterületi lakónépesség megoszlása a teljes lakosságra vetítve nem éri el az 1%-
ot sem. 

 

3.3.1.2 Városrészek specifikus jellemzői 

Az alábbi diagramok és statisztikák rövid bemutatják Dévaványa Város városrészeinek specifikus 
jellemzőit. Az elemzést követő bekezdésben az egyes városrészek társadalmi-gazdasági jellemzői, a 
fellelhető funkciók, az intézményi ellátottság kerül ismertetésre. 
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18. ábra: Lakónépesség megoszlása városrészenként (a város lakosságának %-ában) 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

Dévaványa lakosságának 68%-a két térben elkülönülő, városrészében, a Belvárostól nyugatra fekvő 

területen és az Óvárosban koncentrálódik. A belvárosi városrész közel 13 % át adja a város teljes 

népességének, csakúgy mint a Nyugati városrész. A többi városrészen a lakosság 5-6 %-a él. 

19. ábra: Lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

Dévaványa is a kissé elöregedő társadalmú Békés megyei városok csoportját gazdagítja A Belvárosi 

városrész övezet a fiatalok 13,9 %-os aránya országos, megyei, térségi összehasonlításban is 

aggodalomra ad okot. Az idősek a népesség 24,5 %-át teszik ki, míg az aktívak 60,8 %-ot.  

4,38% 

34,69% 

33,13% 

0,53% 

13,74% 

12,82% 

0,71% 
I. Belvárosi városrész

II. Óváros

III. Belvárostól nyugatra fekvő
övezet

III/1. Sport és rekreációs terület

IV. Északi városrész

V. Nyugati városrész

Külterület

0,0
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Lakónépességen belül 60-X
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A Nyugati városrész a település legfiatalosabb korszerkezetű városrésze, ahol 15,9 % a 14 évet még be 

nem töltött, míg 23,1 % a 60 éven felüliek aránya. 

20. ábra: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A lakosság képzettségi szintjét elemezve jól láthatóak az egyes városrészek közötti különbségek. A 

legképzettebbek a Belvárosi városrész, a Sport és rekreációs terület megnevezésű városrészben élnek. 

A külterületeken, az Északi- valamint a Nyugati városrészben élők kvalifikáltsága a város 

átlagértékeihez képest jelentősen elmarad. 

21. ábra: Foglalkoztatottsági mutatók városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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A foglalkoztatottak aránya tekintetében szintén jelentős különbségek érzékelhetőek az egyes 

városrészek között. A foglalkoztatottak aránya a 346 főt számláló Belvárosi területen, a Belvárostól 

nyugatra fekvő területen(2617 fő) és az 56 főt számláló Külterületen a legmagasabb. Átlagértékkel 

találkozhatunk Óváros, Északi városrész és Nyugati városrész területeken. Átlag alatti szintet jelez a 

Sport és rekreációs terület, habár az itt élők száma mindössze 42 főt tesz ki. Az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya az 50%-os értéket meghaladja a Belvárosi városrész 

kivételével az összes területen. 

22. ábra: Az aktív korúak foglalkoztatottsági megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya – a foglalkoztatottsági adatokhoz 

hasonlóan – viszonylag homogén képet mutat a Sport és rekreációs területen kívül mindenhol. Az 

értékek szórása alacsony, a legkedvezőbb mutató a Belvárosi, a Belvárostól nyugatra fekvő és 

meglepően a Külterületen jelentkezik. 

23. ábra: A gazdaságilag nem aktív és munkanélküliek megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

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

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

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya a
lakónépességen belül

Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)

Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

177 
 

 

Az inaktívak és munkanélküliek területi elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, Sport és rekreációs 

területen valamint a Nyugati városrészben a legnagyobb a gazdaságilag nem aktívak aránya. A 

legkedvezőbb értékekkel a belvárosi és a külterületi városrészben találkozhatunk. 

24. ábra: Lakásállomány megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A lakásállomány – a népesség területi eloszlásához igazodva – a belvárosban és az óvárosban a 

legnagyobb. A külterületi lakások aránya minimális. A belvárosi városrészben található lakások 32.35%-

ot, míg az óvárosi településrészen levők 34,89%-ot tesznek ki a város egészének lakásállományából. 

25. ábra: Lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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A lakásállomány komfortfokozata kedvező képet mutat a lakott területeken, így szinte minden belterületi 

településrészen magas komfortfokozatú ingatlanállományról beszélhetünk. Éles különbség és eltérések 

a bel- és külterületek között jelentkeznek, ahol jelentős (60-70%) körüli az alacsony komfortfokozatú, 

vagy komfortnélküli lakások aránya. Ezeken a területeken az egyszobás lakások aránya is jóval a városi 

átlagérték felett van. 

3.3.1.3 Városrészek bemutatása 

 

I. A belvárosi városrész bemutatása: 
 

42. térkép: A belvárosi városrész térképe 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

33. táblázat: Belvárosi városrész utcahatárai 

Utcanév Oldal meghatározás Házszám, hrsz 

Árpád utca páros 2 (1802 hrsz) – 38. (1771 hrsz) 

páratlan 1. (371 hrsz) – 41. (417 hrsz) 

Kossuth Lajos utca lakóingatlan nélküli rész - 

Arany János utca páratlan 1. (1774 hrsz) – 39. (1805 hrsz) 

Vörösmarty utca páros 2. (1902 hrsz) – 8. (1903 hrsz) 

páratlan 1. (1881 hrsz) 

Bem József utca páros 2. (1894/2 hrsz) – 8. (3001 hrsz) 

páratlan 1. (1900 hrsz) – 11. (1910 hrsz) 
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Kisfaludy utca   páros 10. (3005 hrsz) – 12. (3006 hrsz) 

Gyöngy utca páros 8. (3004 hrsz) 

Széchenyi utca páros 2. (3861 hrsz) 

római katolikus plébánia 3862 hrsz 

Rövid utca páros 2. (3860 hrsz) – 4. (3859 hrsz) 

Körösladányi út páros 2. (19/2 hrsz) – 22. (34 hrsz) 

páratlan 1. (3858 hrsz) 
 

Móricz Zsigmond utca  páros 2. (33 hrsz) – 30. (15 hrsz) 

Köleshalmi utca páros 4. (376 hrsz) – 12. (381 hrsz) 

páratlan 1. (7 hrsz) – 13. (14 hrsz) 

Széles utca páros 2. (394 hrsz) – 8. (399 hrsz) 

Jéggyár utca páros 2. (414/1 hrsz) – 8. (418 hrsz) 

páratlan 1. (403 hrsz) – 9. (454 hrsz) 

Hősök tere  1-6. 

 
 

Lehatárolás, rövid jellemzés 
A Belváros a település központi részét, foglalja magában. A központi vegyes területek is – az egykori 

és ma is átmenő országos főút mellett találhatóak. Ez ma az Árpád utca-Hősök tere környezetét jelenti 

elsősorban. 

A városrész elsősorban Dévaványa közszolgáltatási központjaként funkcionál, ahol a közigazgatási, 

humánszolgáltatási, kereskedelmi, oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó intézmények tömörülnek. 

Szerkezetét tekintve vegyes területek, a település központi funkciók miatt. Ezentúl lakóterületeket 

találunk a városrészben, azaz a lakófunkció dominál hagyományos telkesbeépítéssel, tovább a 

területen kisszámban, de megjelent a telepszerű beépítési forma. 

 

Demográfiai és szociális jellemzők 

A városrészben a lakónépességet tekintve a 2011-es népszámlálás idején 346 fő lakott 156 lakásban, 

ami Dévaványa lakosságának 4,38%-át teszi ki. A fiatalok aránya a belvárosi városrészben az egyik 

legkisebbnek mondható, míg a középkorúak és idősek aránya eléri a városi átlagot.  

A népesség képzettsége jónak mondható a többi városrészhez viszonyítva, a 15-19 évesek 11,5%-

ának van legfeljebb általános iskolai végzettsége, míg 19% rendelkezik felsőfokú oklevéllel. A 

foglalkoztatottság 60,2%-os, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 30,5%. 

A városrészben kisebb az alacsony életszínvonalat sejtető lakások (6,4%) és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők (34,1%) aránya. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya itt 

alacsonyabb a többi városrészhez képest 53,2%. A munkanélküliség mutatója alatta van a többi 

városrész mutatójához képest.  

 

34. táblázat: A Belváros társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
I. Belvárosi 
városrész 

Lakónépesség száma 346 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,1 
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Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 26,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 11,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 19,0 

Lakásállomány (db) 156 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 6,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 34,1 

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

5,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 30,5 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 40,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 53,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,4 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 4,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 

Forrás: KSH 2001 évi népszámlálás 

Intézményellátottság 

A városrészben az összes intézményi ellátottság megtalálható, alapellátás kiépített. Az intézmények a 

városközpontban (pl.: Dévaványa Város Önkormányzata, Dévaványai Kormányablak) a templom 

környezetében helyezkednek el. Itt található a város kulturális feladatait ellátó Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Gyöngy utcai épülete és egy alapfokú oktatás intézmény a Ványai Ambrus 

Általános Iskola a Vörösmarty utcában. A tömegközlekedést használók ezen a részen vehetik igénybe a 

központi buszmegállót, valamit a gyermekek számára itt kerül kialakításra a város legnagyobb és 

egyben a legmodernebb játszótere. 

A közszolgáltató intézmények a város tulajdonát képezik. A közelmúltban elindult épületenergetikai 

fejlesztések ellenére az intézmények egy része még mindig nem felel meg a modern kor elvárásainak. 

A legnagyobb problémát továbbra is a korszerűtlen energetikai jellemzőkkel rendelkező intézmények 

fenntartása okozza. A városban egyébként meglevő intézményi funkciók közül elsősorban igazgatási, 

egészségügyi területen hiányzik a teljeskörű ellátás. 

Gazdasági adottságok 

A városrészben – ahogyan az előző ismertetésből is látszik – az intézményi munkahelyek vannak jelen. 

E mellett számos kereskedelmi egységet és szolgáltatót is megtalálhatunk. Ezen túl mikro-vállalkozások 

sora található a városrész átszelő Árpád út mindkét oldalán, valamint a lakóterületbe beékelődve is. 

 

35. táblázat: A belvárosi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Funkcionális városközpont kialakítása 
 Közigazgatási / közszolgáltatási 

intézmények koncentrációja 

 Városképi szempontból meghatározó 
építmények felújításra szorulnak 

 Szálláshely és vendéglátás hiánya 
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 Jól kiépített infrastruktúra 
 Magas komfortfokozatú lakások 

 Elbontott ipari létesítmények látványa 
 Központi főtér hiánya 
 Összefüggő zöldfelület hiánya 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Intézmények korszerűsítése 
 Városközponti közösségi tér kialakítása 
 Oktatási szerepkör erősítése 
 Barnamezős területek funkcionális 

fejlesztése (új közigazgatási funkció) 
 Település központ közigazgatási funkcióinak 

erősítése 
 Kulturális funkciók erősítése 

 Átmenő közlekedési forgalom növekedése 
 Fiatalok elvándorlása 
 A Főtér forráshiány miatt nem épül meg 
 Barnamezős önkormányzati ingatlan 

újrahasznosítása elmarad forráshiány miatt 

 
 

II. Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) 
 

43. térkép: Belvárostól keletre eső óvárosias övezet 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

36. táblázat: Az Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) utcahatárai 

Utcanév Oldal meghatározás Házszám, hrsz 

Arany János utca páros 20. (1878 hrsz) – 24. (1880 hrsz) 

Kölcsey Ferenc utca páros 2. (1877 hrsz) – 12. (1870 hrsz) 

Hunyadi János utca páratlan 39. (1869 hrsz) – 41. (1871 hrsz) 

páros 64. (2103 hrsz) 
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Klapka utca páros 2. (2102 hrsz) – 14. (2234 hrsz) 

Deák Ferenc utca páros 32/2. (2230 hrsz) – 116. (2755 
hrsz) 

Bánomkert utca páros 2/2. (2758 hrsz) – végig 

páratlan 3083 hrsz – végig a 3172 hrsz 

Vágásszél utca teljes 1. (3183/2 hrsz) – 14. (3201 hrsz) 

Szérűskert utca teljes 1. (3715 hrsz) – 75. (3217 hrsz) 

Körösladány út páros 2. (3860 hrsz) – 4. (3859 hrsz) 

páratlan  

Körösladányi út páros 24. (83 hrsz) – 144. (4895 hrsz) 

páratlan 3. ( 3855 hrsz) - 117. (3232 hrsz) 

Mikszáth Kálmán utca   129 hrsz 

 Mikszáth utca 19. (184 hrsz) 

Madách Imre utca páratlan 1. (84 hrsz) – 29. (186 hrsz) 

Rövid utca páratlan 1. (3798 hrsz) – 5/1. (3856/1 hrsz) 

Gyöngy utca páros 2. (3014 hrsz) – 6. (3008 hrsz) 

Széchenyi utca páros 4. (3797 hrsz) – végig 

páratlan 1. (3017 hrsz) – végig 

Kisfaludy utca páros 2. (1923 hrsz) – 8/a. (1913 hrsz) 

páros 14/1. (3007 hrsz) – 14. (3010 
hrsz) 

páratlan 1. (1938 hrsz) – 19. (2985 hrsz) 

 páros 10. (2998 hrsz) - végig 

páratlan 13/1. (1911 hrsz) - végig 

Vörösmarty utca páros 10. (1909 hrsz) – végig 

páratlan 3. (1882 hrsz) - végig 

    

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A városrész a Belvárostól keletre helyezkedik el. Mivel Dévaványa legrégebben lakott területe, ezért 

kapta az “Óvárosi” jelzőt. Az óváros lakóterületei alapvetően halmazos településszerkezetet máig őrző 

régi területrész. A városrész főbb funkcióit tekintve lakóterület, amelynek viszonylag nagy területi 

tartalékai vannak. Szerkezetét tekintve laza beépítésű lakóterület, amelyen belül, a kertvárosias és a 

falusias lakóterületek megtalálhatóak. A városon belüli megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető. A 

városrész belterületi határán található a két régi temető, melyek ma kegyeleti parkként funkcionálnak. 

 

Demográfiai és szociális jellemzők 

A népszámlálási és a jelenlegi adatokszerint a Keleti óváros hozzávetőlegesen 34,69%-kal részesedik 

Dévaványa lakónépességéből. A 2011-es KSH adatok szerint az iskolai végzettség tekintetében már 

nem ilyen kedvező a helyzet: a keleti kertvárosban ugyanis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya (28,4%) ami meghaladja a települési átlagot (23,9%), a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezőké (6,3%) ami megegyezik a városi átlaggal (6,3%). 

A városrész lakosságának szociális és jövedelmi helyzetét tekintve a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya (40,7%) itt magasnak mondható, míg a foglalkoztatottak aránya az aktív korú 

népességen belül (54,9%). A térség elmaradottságának gyökerét jelentő foglalkoztatási helyzetben 
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gyökeres változás Dévaványán sem történt az elmúlt években. Az utóbbi időszakban a munkaerőpiaci 

reintegrációt az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekezett segíteni. 

A 2011. évi népszámlálás óta eltelt években a lakáskörülmények, a lakókörnyezet jelentősen javult a 

városrész területén. A víz, a gáz és az elektromos hálózat mellett 2002-ben kiépítésre került a 

szennyvízhálózat. Az utak szilárd burkolattal történő ellátása is megoldódott. 

 

37. táblázat: Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése II. Óváros 

Lakónépesség száma 2740 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 28,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 6,3 

Lakásállomány (db) 1166 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 40,7 

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

17,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,3 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 56,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 58,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 4,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 14,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,8 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Intézményellátottság 

A településrész építészeti örökségekben gazdag. Jelentősebb intézménye a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény, amely a Széchenyi utcában található. Az Eötvös és a Széchenyi utca kereszteződésében 

megtalálható a gyermek orvosi, a házi orvosi rendelő és a Tündérkert Óvoda. A városrész mások 

alapellátási intézménye a Hajós utcai SZIVÁRVÁNY Óvoda. 

Gazdasági adottságok 

A városrészben számos kereskedelmi egységet is megtalálhatunk. Jelentős kiterjedéssel bíró üzem 

nincs. Ezen túl mikro-vállalkozások vannak a lakóterületbe beékelődve. 
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38. táblázat: A Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Fiatalosabb korszerkezet 
 Közparkok kialakítására alkalmas területek 
 Kertészetre alkalmas zártkertek közelsége 
 Közvetlen közúti kapcsolat Körösladány 

irányába 

 magas munkanélküliség 
 részleges infrastruktúra 
 kevés munkahely 

Lehetőségek Veszélyek 

 intézmények korszerűsítése 
 teljes infrastruktúra kiépítése 

 átmenő közlekedési forgalom növekedése 

 

 

III. Belvárostól nyugatra fekvő övezet 
 

44. térkép: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

39. táblázat: A Belvárostól nyugatra fekvő övezet utcahatárai 

Utcanév Oldal meghatározás Házszám, hrsz 

Sport utca páros 2. (692 hrsz) – 62. (1613 hrsz) 

Deák Ferenc utca páros 2/1. (1612 hrsz) – 32/1. (2080 
hrsz) 

Klapka utca páratlan 1. (1982 hrsz) - végig 
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Kölcsey Ferenc utca páratlan 1. (1818hrsz) – végig 

Arany János utca páros 2. (1809 hrsz) – 18. (1817 hrsz) 

Kossuth Lajos utca  lakóingatlan nélküli rész 

Jéggyár utca páros 10. (419 hrsz) – végig 

páratlan 11. (512/2 hrsz) – végig 

Széles utca páratlan 1. (459 hrsz) 

Móricz Zsigmond utca páratlan 1. (196/1 hrsz) – végig 

Madách Imre utca páros 2. (199 hrsz) – végig 

Mikszáth utca  278 hrsz 

páros 2. (706 hrsz) - végig 

 páratlan 1. (581 hrsz) – 17. (348 hrsz) 

Mátyás utca páros teljes 

III/1. Sport és rekreációs terület 

Sport utca  páratlan oldal teljes 

Kisújszállási út a Könyves K. utca 
elejéig 

  

 888/3 hrsz 

 888/2 hrsz 

 888/4 hrsz 

 899 hrsz 

 897/3 hrsz 

 897/4 hrsz 

Gyomai út   747 hrsz 

vasúti töltés  746/1 hrsz a 707hrsz-ú Mikszáth 
K. utca találkozásáig 

Mátyás u.  1. (703 hrsz) 

 702 hrsz út a 699 hrsz 
találkozásáig 

 699 hrsz út  

  

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A kedvező adottság legfőbb oka, hogy a városrész a belvárostól nyugatra eső részén helyezkedik el.A 

lehatárolás során a terület két részre lett bontva elsősorban a fellelhető funkciók, valamint a 

lakónépességi mutatók szerint. Lakónépesség száma: 2617 fő, a sport és rekreációs területen 42 fő. 

Ezért a városrészt, egy nagyobb kiterjedésű lakóterületre és egy sport és rekreációs területre 

különítettük el. A beépítettsége szabályozottabb, mint a keleti kertvárosé, így a városrész a 

településközponti vegyes területbe sorolandó, mivel a funkcióit tekintve számos olyan intézmény 

található, amely a helyi lakosság ellátását szolgálja. Itt található a város vasútállomása, amely biztosítja 

a közvetlen összeköttetést Gyomaendrőd valamint Körösladány irányába. Másrészt azokaz utak is 

áthaladnak a városrészen, amelyek egyben a gazdasági övezettel is biztosítják a közvetlen 

összeköttetést. Ezeknek az utaknak azonban a városi átlagtól magasabb a forgalomterhelésük. 

Demográfiai és szociális jellemzők 

A városrész települési viszonylatban a nagyobb lakásállománnyal(1081 + 4 db) jelenik meg,és ezzel 

Dévaványa lakásállományának legalább 33%-át adja. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a 

többi városrészhez hasonló értéket mutat (15%). A belvárostól nyugatra eső övezet lakóinak szociális-

jövedelmi helyzetére jellemző, hogy települési szintűnél (59,7%) alacsonyabb a foglalkoztatott nélküli 
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háztartások aránya (39,6+33%), de a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

(34,9%) sem meghaladja a települési átlagot(39,2%). 

 

40. táblázat: A Belvárostól nyugatra fekvő övezet társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 

III. Belvárostól 
nyugatra fekvő 

övezet 

III/1. Sport és 
rekreációs 

terület 

Lakónépesség száma 2617 42 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,2 47,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 59,2 50,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,6 2,4 

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

18,1 52,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 7,2 25,0 

Lakásállomány (db) 1081 4 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,0 25,0 

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

34,9 85,7 

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

8,7 47,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,2 14,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,6 33,3 

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

 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 53,8 66,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,4 92,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,0 0,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,2 0,0 

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

14,5 33,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,5 33,3 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

Intézményellátottság 

Az alapellátás kiépített. A településrész egyrészt lakó, másrészt sport, turisztikai és rekreációs funkciókat is 

ellát, azonban a városon belüli elhelyezkedése és területe következtében az Óvárosi településrésznél 

nagyobb arányban találhatók itt közszolgáltatások. Az intézmények szétszórtan helyezkednek el a 

városrészben, itt található a városi őstermelői piac, a termálfürdő, az ifjúsági tábor, a Gyulai 

Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint a Margaréta Idősek 

Otthona. 
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A alapellátásban két intézmény is a városrész funkcióit gyarapítja, ezek a Napsugár Óvoda és a 

Gólyahír Bölcsőde, melyek a Kossuth Lajos utcában találhatóak. A Nagycsaládosok Dévaványai 

Egyesületének székhelye szintén a Kossuth Lajos utcában a Civil Házban van. Kereskedelmi, 

szolgáltató funkciókra alkalmas, nagykiterjedésű, jelenleg még beépítetlen vagy ritkán beépített 

területek állnak rendelkezésre. A beépítettség növelése a városrész területén elszórtan található üres 

telkek hasznosításával, szükség esetén a telkek számának növelésével lehetséges. Egyéb 

vonatkozásban az alközponti szerep jól kiépített. 

Gazdasági adottságok 

A városrészben – ahogyan az előző ismertetésből is látszik részben intézményi munkahelyek vannak 

jelen. E mellett számos kereskedelmi egységet is megtalálhatunk. Jelentős kiterjedéssel bíró ipari üzem 

az Oryza Hántoló Kft telephelye. Megtalálható még a város egyetlen benzinkútja a Sport úton. Ezen túl 

mikro-vállalkozások vannak a lakóterületbe beékelődve. 

 

41. táblázat: A Belvárostól nyugatra fekvő övezet SWOT elemzése 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Térségi termelői piac  
 Sport és rekreációs terület 
 Termálfürdő 
 Alközponti funkció kiépített 
 Jó közlekedési feltételek 
 Egészséges lakókörnyezet 

 Közpark hiánya 
 Különálló kerékpárút hiánya 
 Szeghalmi út korszerűsítésre szorul 
 Közösségi közlekedés nehezen elérhető 

Lehetőségek Veszélyek 

 Intézmények korszerűsítése 
 Sportcsarnok létesítésére biztosított 

terület 
 Fürdő fejlesztése 
 Bányatavak funkcionális fejlesztése 
 Városképi megújítás 

 Csökkenő utasszám, vasútállomás 
bezárása 

 Fürdő fejlesztés elmaradásával a 
fenntarthatósági tényezők romlanak 

 Átmenő közlekedési forgalom 
növekedése, balesetveszély növekedése 

 Pályázati források elmaradása 
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IV. Északi városrész 
 

45. térkép: Északi városrész 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

42. táblázat: Az Északi városrész utcahatárai 

Utcanév Oldal meghatározás Házszám, hrsz 

Deák Ferenc utca páratlan 1/1. (1471 hrsz) – végig 

Bánomkert utca páros 2/1. (2696 hrsz) 

páratlan 1/a. (3075 hrsz) – 7/1. (3082/2 
hrsz) 

Vásárszél utca  teljes 

Eötvös utca a Vásárszél utcától 

 2449 hrsz-ú útcsatlakozásáig 

 a 2449 hrsz-ú út a 2457 hrsz-ú 
ingatlan határáig 

 a 2449 hrsz-ú út és a 2495 hrsz-ú 
között a 2457 hrsz-ú ingatlan 
határa 

 a 2495 hrsz-ú út a 2496-os 
ingatlan határáig 

 a 2496 hrsz-ú ingatlan határa 

 a 01277/35, a 1228 utak 

 a 919/1 hrsz-ú út a 1228 hrsz-ú 
ingatlantól a Deák Ferenc utcáig 
(2707 hrsz) 

IV/1. Iparterületek  
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Eötvös utca a Vásárszél utcától 

 a 2449 hrsz-ú útcsatlakozásáig 

 a 2449 hrsz-ú út a 2457 hrsz-ú 
ingatlan határáig 

 a 2449 hrsz-ú út és a 2495 hrsz-ú 
között a 2457 hrsz-ú ingatlan 
határa 

 a 2495 hrsz-ú út a 2496-os 
ingatlan határáig 

 a 2496 hrsz-ú ingatlan határa 

 a 01277/35, a 1228 és a 1225 
hrsz-ú utak 

a 01634/11, a 01634/13, a 
01634/14, a 01634/2 hrsz-ú 
hrsz-ú ingatlanok telekhatárai 

 a 01286/16, a 01285/5, a 
01277/33 hrsz-ú utak a 
01253/44 hrsz-ú útig 

 a 01253/44 hrsz-ú út a 01253/30 
hrsz-ú ingatlan telekhatáráig, 
majd ezen ingatlan 
határvonala mentén az 
ingatlan végéig 

 A 01253/30 hrsz-ú ingatlan hátsó 
telekhatára mentén a 
Dévaványa város külterület-
belterület határán át a 
belterület 2506 hrsz-ú 
ingatlan Eötvös József utca 
telekhatáráig 

 

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A városrész lakóterületeinek viszonylag nagy területi tartalékai vannak. Szerkezetét tekintve laza 

beépítésű, amelyen belül, a kertvárosias és a falusias lakóterületek megtalálhatóak. A városon belüli 

megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető.  

A városrész másik funkciója az előzőekben bemutatott három területen kívül rendelkezik egy 

túlnyomóan gazdasági funkciókkal jellemezhető területrésszel. Az Ipari, kereskedelmi övezet a város 

lakott területe mellett helyezkedik el. A városrész területén jelenleg is több termelőüzem, vállalkozás 

telephelye található meg.  

 

Demográfiai és szociális jellemzők 

Az Északi városrészben a 2011-es népszámlálás idején 1085 fő lakott 457 lakásban, ami a település 

lakosságának megközelítőleg 13%-a.  

A fiatalok aránya kismértékben alulmarad a városi átlagtól, míg a középkorúak és idősek arányát 

tekintve magasabb.  
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A népesség képzettsége rosszabb, mint a települési átlag, a 15-19 évesek 20,9%-ának van legfeljebb 

általános iskolai végzettsége, míg 3,47% rendelkezik felsőfokú oklevéllel. A foglalkoztatottság csupán 

54,1%-os, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5%. 

A városrészben megfelelőnek mondható az alacsony életszínvonalat sejtető lakások (15,8%), viszont 

magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (39,8%) aránya. A gazdaságilag nem aktív 

népesség aránya alatta van a települési átlagnak, 54,1%.  

A munkanélküliség elsősorban ezt a városrészt sújtja, a lakosok 6,2%-a tartósan él munka nélkül ami 

meghaladja a települési átlagot 4,9%. 

 

43. táblázat: Az Északi városrész társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
IV. Északi 
városrész 

Lakónépesség száma 1085 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 20,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 3,4 

Lakásállomány (db) 457 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 39,8 

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

9,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 65,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 54,1 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 14,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,9 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

Intézményellátottság 

Dévaványa Északi városrészében a Ladányi Mihály utcában találhatók a szociális bérlakások, 

amelyeket az Önkormányzat üzemeltet. A településrésznek egy alapfokú oktatás intézménye 
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(alsótagozat) van a Szeghalmi és a Damjanich utca kereszteződésében, a Ványai Ambrus Általános 

Iskola.  

Gazdasági adottságok 

A városrészben számos kereskedelmi egységet is megtalálhatunk. Jelentős kiterjedéssel bíró ipari 

üzem az Boschung Ejt Kft.és a Liker Motors Kft. telephelye. Ezen túl mikro-vállalkozások vannak a 

lakóterületbe beékelődve. 

Összességében tehát megállapítható, hogy Dévaványa Északi városrészének felzárkóztatása mind a 
lakosság életszínvonala, mind pedig infrastrukturális szempontból sürgető feladat. Javasolt az 
ipar területeket összekötő közút kialakítása a Szeghalmi út tehermentesítése végett, illetve a 
lakosság számára egy közpark kialakítása.  

 

44. táblázat: Az Északi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Lakóépület beépítési lehetőségek 

 Működő vállalkozások telephelyeinek relatíve 
magas száma 

 Jó külső elérhetőség 
 

 Alacsony életszínvonal 

 Kiépítetlen infrastrukturális hálózatok 

 Magas a munkanélküliek aránya 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Infrastrukturális hálózatok kiépítése 

 A helyi munkaerő számára 
munkahelyteremtés és a szükséges 
átképzések biztosítása 

 Kihasználatlan területi kapacitások bevonása, 
gazdasági jellegű hasznosítása 

 A befektetési kedv csökkenése 
 A kihasználatlan területi kapacitások 

növekedése 
 Átmenő közlekedési forgalom növekedése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

192 
 

 

V. Nyugati városrész 
 

46. térkép: Nyugati városrész 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

45. táblázat: A Nyugati városrész utcahatárai 

Utcanév Oldal meghatározás Házszám, hrsz 

Kisújszállási út páratlan teljes 

Szabadság utca páros teljes 

páratlan teljes 

Béke utca páros teljes 

páratlan teljes 

Köztársaság utca páros teljes 

páratlan teljes 

Könyves Kálmán utca páros teljes 

páratlan teljes 

Barcéi utca páros teljes 

páratlan teljes 

Jókai utca  páros teljes 

páratlan teljes 

Thököly Imre utca páros teljes 

páratlan teljes 

Viharsarok utca páros teljes 
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páratlan teljes 

Alkotmány utca páros teljes 

Győzelem utca páros teljes 

páratlan teljes 

Mezőtúri u  páros 2/6. (895 hrsz) - végig 

páratlan teljes 

Gyomai út páros teljes 

páratlan teljes 

Konrád utca 

páros teljes 

páratlan teljes 

 763 és 746/1 hrsz-ú vasúti dűlő 
által közrezárt a gyomai út 
két oldalán lévő ingatlanok a 
0266/22 hrsz útig terjedő 
része  

 
   

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A városrész a Belvárostól nyugatra, a Kisújszállási út, a Gyomai út és a belterület határa közötti 

területen helyezkedik el. A városrész főbb funkcióit tekintve lakóterület, amelynek viszonylag nagy 

területi tartalékai vannak. A nagytelkes tömbök még a falusias életmódhoz képest is alulhasználtnak 

mondhatók, költségesebbé téve a települési közművek üzemeltetését. A Nyugati városrész városon 

belüli megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető. 

 
Demográfiai és szociális jellemzők 

Az Nyugati városrészben a 2011-es népszámlálás idején 1013 fő lakott 419 lakásban, ami Dévaványa 

lakosságának 13%-a.  

A fiatalok aránya kismértékben meghaladja a városi átlagot, míg a középkorúak és idősek arányát 

tekintve alacsonyabb.  

A 2011-es KSH adatok szerint az iskolai végzettség tekintetében már nem ilyen kedvező a helyzet: a 

Nyugati kertvárosban ugyanis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (32,5%) 

meghaladja a települési átlagot (23,9%), a felsőfokú végzettséggel rendelkezőké (2,7%) ami a 

városrészek azonos mutatói alapján a legalacsonyabb. 

A városrészben magas az alacsony életszínvonalat sejtető lakások (35,3%) és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők (45,6%) aránya. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya is 

nagyon magas, 61,2%. A munkanélküliség hasonlóan az Északi városrészhez itt magasnak mondható a 

városi átlaghoz képest. 

46. táblázat: A Nyugati városrész társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
V. Nyugati 
városrész 

Lakónépesség száma 1013 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,9 
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Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 32,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 2,7 

Lakásállomány (db) 419 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 35,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 45,6 

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

18,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 49,6 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,7 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 67,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 61,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 33,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 20,6 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Egyéb jellemzők 

Egy közintézmény a Könyves Kálmán utcai Mesevár Óvoda ami biztosítja az alapellátást a városrészben, 

ezen kívül néhány kereskedelmi egység található még itt. Az infrastruktúra kiépített, további közművek 

és az utak fejlesztése elengedhetetlen. Negatívum, hogy a városrészi mutatók alapján a sok gyermek 

jelenléte ellenére nincs közpark és játszótér. 

Összességében tehát megállapítható, hogy Dévaványa a Nyugati városrész felzárkóztatása mind a 

lakosság életszínvonala, mind pedig infrastrukturális szempontból (utcák szilárd burkolattal 

történő ellátása) sürgetőfeladat. 

 

47. táblázat: A Nyugati városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Településközponti funkciók könnyű 
elérhetősége 

 Vasútállomás könnyű elérhetősége 
 Sport és rekreációs könnyű funkciók 

elérhetősége 

 Alacsony életszínvonal 
 Funkcióhiányos településrész 
 A városrész lakosságának alacsony iskolai 

végzettsége 
 Alacsony komfortfokozatú lakások magas 

aránya 
 A lakosság kedvezőtlen jövedelmi helyzete 

Lehetőségek Veszélyek 

 Munkaerőpiaci átképzések 
 Önkormányzat aktív munkerő-piaci 

politikája (közcélú foglalkoztatás) 

 Lakáskörülmények romlása 
 Népesség elvándorlása 
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 lakásépítésre kedvezőbb feltételek 

  

 

Külterület 

Épületek csak kismértékben, a városhoz tartozó külterületi részeken szétszórtan találhatók (ahol 56 fő 

él), akik számára a települési intézmények elérhetősége (a belterülettől való jelentős távolságokat 

tekintve) sokszor nehézségekbe ütközik. Az alacsony lélekszám miatt a városrész társadalmi, 

munkaerő-piaci és lakhatási adatainak elemzése nem indokolt. 

A külterületi városrészek nagyrészt mezőgazdasági jellegű telepek, de vannak közöttük olyanok is, 

melyek pusztán lakófunkcióval rendelkeznek, illetve amelyek nyilvántartott lakóegységek, de 

jelentősebb népesség nélkül. 

A külterületen élő lakosok aránya alacsony, kevesebb mint 1%. 

 

48. táblázat: Külterületek társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése Külterület 

Lakónépesség száma 56 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 1,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 73,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 29,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,0 

Lakásállomány (db) 59 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 71,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 34,1 

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

7,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 66,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,8 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 56,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 42,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 6,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 3,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 52,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 58,8 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

196 
 

 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
helyzetelemzés 

 

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész területére 

vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek 

elemzésre. 

Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért 

Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és 

a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján 

készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges 

adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan 

területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a 

szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában 

közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak, valamint rácshálós térinformatikai 

megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység. 

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi 

népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett 

területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 

35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések 

esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő 

területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének 

száma eléri az 50 főt. 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 

30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

 

49. táblázat: Lakónépesség szerinti statisztika 

Mutató megnevezése 
Dévaványa 
összesen 

Lakónépesség száma 7899 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,5 
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

23,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 6,3 

Lakásállomány (db) 3342 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 19,1 

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

39,2 

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

13,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 56,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,1 

Állandó népesség száma– a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 8276 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 57,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 57,3 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 4,9 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 17,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 11,8 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

**Dévaványa település 35%-os határérték mellett nem tartalmaz szegregátumnak megfelelő területet. 

 

A 2011. évi népszámlálási adatok a KSH és az Önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert 
adatok alapján kerültek aktualizálásra. 

3.3.2.1 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjáról a város egészének 
tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma 624 fő. 

Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 13%. 

50. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban 

Városrész 
Lakónépesség 

száma (fő) 

A lakónépesség 

aránya a város 

egészéhez 

viszonyítva (%) 

Alacsony 

státuszú 

lakosok száma 

(fő) 

Az alacsony 

státuszú lakosság 

aránya a város 

területén élő 

alacsony státuszú 

lakosság egészéhez 

viszonyítva (%)  

Belvárosi városrész 346 4,4 11 1,8 

Óváros 2 740 34,7 288 46,2 
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Belvárostól 

nyugatra fekvő 

övezet 

2 617 33,1 135 21,6 

Sport és rekreációs 

terület 
42 0,5 10 1,6 

Északi városrész 1 085 13,8 67 10,7 

Nyugati városrész 1 013 12,8 110 17,6 

Külterület 56 0,7 3 0,5 

Dévaványa 

összesen 
7 899 100 624 100 

2011. évi népszámlálás, KSH 

 

Az alacsony státuszú lakosság közel fele, mintegy 46%-a az Óvárosban, 21%-a a Belvárostól nyugatra 

fekvő övezetben lakik. A lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal az Óvárosban, a Nyugati 

városrészben és a Sport és rekreációs területen élnek. Dévaványa 2010-ben elkészült Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája nem tartalmazott adatokat az alacsony státuszú lakosok számáról, lakóhelyi 

koncentrációjáról, ezért az azzal való egybevetés nem lehetséges. 

3.3.3 A szegregátumok helyzetértékelése 
A KSH a településen sem szegregátumot, sem veszélyeztetett területet nem határolt le. 

47. térkép: Dévaványa szegregátum áttekintő 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

A KSH részéről biztosított térkép nem tartalmaz szegregátumnak megfelelő területet egyik 

városrészben sem. 



199 

 

1. számú melléklet: Dévaványa városában megvalósult jelentősebb fejlesztések 

 
51. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2017) 

 

Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 

Dévaványa Város Önkormányzati Hivatala szervezetfejlesztése 
2009 január 1. - 2009.december 31. 

EU-s 10 092400 2009.04.30.-2010.05.15. Hősök tere 1. 

 
Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán 

 

EU-s 262 423 197 2017.06.01.-2019.05.31. Hunyadi utca 17. 

 
Dévaványa Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

 

EU-s 

 
7 000 000 

 

2017.05.02.-2018.06.30. Hősök tere 1. 

 
Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 

 
EU-s 

 
498 043 339 

 
2018.03.01.-2021.01.31. Árpád utca 1. 

Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és 

a minőségi oktatás megteremtése érdekében 
EU-s 374 921 301 2017.09.01.-2021.01.31. 

Vörösmarty u. 6-8. 

Gyöngy utca 6-8. 

Körösladányi utca 1. 

Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások     

Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszer bevezetése és tanúsíttatása SZŰCS TIBOR egyéni 

vállalkozó részére 
EU-s 855000 2007.12.10-2008.06.30 Mikszáth utca 48/1. 

A Körös Vegyipari Kft. eddigi bérelt telephelyének megvásárlása 
Dévaványán 

EU-s 2 921750 2011.07.01-2011.07.31 
Dévaványa, Szigeti Major 

hrsz. 0843/11 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

200 
 

Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

Nagy Ferenc egyéni vállalkozó tevékenységének technológiai 
fejlesztése 

EU-s 9 140000 2012.07.05-2012.10.31 Árpád utca 27. 

Technológia fejlesztés és eszközbeszerzés a STEEL-DESIGN 
Kft-nél a versenyképesség növelése érdekében 

EU-s 18538024 2008.08.08-2009.05.12 Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

A Steel Design Kft. telephelyének többcélú fejlesztése egy új 
homokszóró (raktárépület), szilárd burkolatú részben fedett 

rakodóterület, fém-hulladéktároló és 
EU-s 36 942673 2011.09.20-2013.08.31 Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

"Teremts esélyt" - üzemcsarnok létesítése Dévaványán EU-s 50 500000 2009.10.01-2010.12.31 hrsz. 01634/14 

A helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán EU-s 

 
64 989 845 

 

2017.06.01.-2019.05.31. Bethlen G. utca (hrsz. 1834.) 

Dévaványa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 6 db 
intézémény világításkorszerűsítése a "Caminus" Zrt. 

beruházásaként a "Szemünk Fénye Program" keretében 
EU-s 2 092306 2008.01.14-2008.05.31 

Hősök tere 1. 

ÁMK telephelyek 

 
Teremts esélyt! - Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális 

fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel 

 

EU-s 

 
147 732 555 

 

2017.06.01.-2019.05.31. 
hrsz. 01634/13. 

hrsz. 01634/14. 

Elektronikai vezérlőpanel gyártási kapacitás bővítése. EU-s 50 033 121 2016.03.16.-2016.07.31. Árpád utca 27. 

AOI berendezés beszerzése EU-s 32 514 400 2017.08.25.-2017.12.06. Árpád utca 27. 

Szelektív forrasztógép beszerzése EU-s 13 894 681 2018.03.01.-2018.08.31. Árpád utca 27. 

Kapacitásbővítő beruházás Dévaványán A vállalkozás 
gépparkjának bővítése a kereskedelmi piacon nem elérhető 

egyedi termékek gyártásához 
EU-s 

 
23 745 287 

 
2017.06.30.-2017.11.17. Móricz u. 23. 

Aszalóüzem kialakítása EU-s 

 
23 207 498 

 
2017.08.22 Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

 
A STEEL-DESIGN Kft. termelési kapacitásainak bővítése 

Dévaványán 

 

EU-s 32 053 000 2016.01.15.-2016.09.28. Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

Eszköz és infrastruktúrális fejlesztés a Steel Design Kft.-nél EU-s 

 
54 000 008 

 
2018.02.01.-2018.10.31. Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

Innovációs fejlesztés CNC Esztergagép beszerzésével a Steel 
Design Kft-ben EU-s 15 000 000 2018.04.24.-2018.11.09. Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

 
Gépbeszerzés 

 
EU-s 

 
3 410 109 

 
2005.04.21. Szederkert utca 22. 

 
Kőszigeti terményszárító 

 
EU-s 

 
13 380 848 

 
2006.03.14. 072/23 

Gépbeszerzés EU-s 6 329 670 2005.03.10 Nap utca 14. 

Új mgi munkagépek beszerzése EU-s 2 212 931 2005.07.25 Bocskai u. 13. 

Gépbeszerzés EU-s 5 132 966 2005.04.21. Mikszáth utca 46. 

"Családi gazdaság gépparkjának bővítése Dévaványán" EU-s 4 979 670 2005.06.07. Jéggyár u. 1. 

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások     

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése Dévaványán 

EU-s 95 478391 2012.05.02-2013.01.25 
Árpád utca, Kisújszállási utca, Sport 

utca 

Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése EU-s 53 169456 2009.07.13-2010.09.30 
Köleshalmi utca, Deák utca, Klapka 

utca, Hunyadi utca, Rákóczi u. 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Dévaványa 

EU-s 

 
386 746 534 

 

2017.06.01.-2019.05.31. 
Kossuth utca, Szeghalmi utca, Eötvös 

utca 

Önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása Dévaványán EU-s 

 
50 898 217 

 

2018.03.25.-2020.03.25. hrsz. 0519; 0806; 0809 

Környezetvédelmi célú beruházások     

Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévaványa térségében EU-s 799 980 000 2018.09.28.-2019.10.31. 
Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város 
Önkormányzatának épületein 

EU-s 31 881081 2015.04.22-2015.08.31 
Vörösmarty u. 6-8. 

Sport u. 5. 

NAPELEMES RENDSZERREL VILLAMOS ENERGIA 
KIVÁLTÁSA MEGÚJÚLÓ ENERGIÁVAL A HAJNAL ISTVÁN 

SZOLCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ DÉVAVÁNYAI 
TAGINTÉZMÉNYÉNÉN 

EU-s 31 567120 2013.12.30-2014.10.31 Széchenyi u. 25. 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán EU-s 315 018900 2012.09.01-2014.01.30 Dévaványa belterület 

Dévaványa szennyvízberuházásának megvalósítása EU-s 290 662600 2010.06.11-2012.03.30 Dévaványa belterület 

Komposztálást népszerűsítő projekt a BOSTON-PRO Kft. 
szervezésében 

EU-s 8 723375 2010.10.12-2011.10.12 hrsz. 0752/13 

Dévaványa szennyvízberuházásának megvalósítása EU-s 13 967200 2008.11.03-2009.09.30 Dévaványa belterület 

Természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó eszközfejlesztés a 
Körös-Maros Nemzeti Park védett területein 

EU-s 249 626207 2012.09.03-2014.08.31 
Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése EU-s 141 208799 2015.09.21-2015.11.30 

GYSZC Dévaványai Szakképző 
Iskolája (5510. Dévaványa, Mezőtúri u. 

2.) 

Bem utca 4. 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat 

intézményeinél 
EU-s 99 177418 2012.04.02-2012.11.30 

Ványai Ambrus Iskola telephelyei 
(Vörösmarty u. 6-8., Körösladányi u. 1., 

Szeghalmi u. 12.) 

DÁMK telephelyei 

(Árpád utca 20., Kossuth u. 5., 
Könyves K. u. 13., Hajós u. 24., Eötvös 

utca 2. 

Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése EU-s 

 
180 673 113 

 

2018.03.01.-2019.06.30. Jéggyár u. 47. 

 
A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

genetikai állományának in situ megőrzése 

 

EU-s 789 950 2017.03.06. 
Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

A Körös-Maros Nemzeti Park túzokkíméleti magterületének 
fejlesztése a túzok tradicionális élőhelyén, Észak-Békésben EU-s 

 
223 894 000 

 
2018.-07.31.-2019.11.30 

Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

 
A Dél-Tiszántúl Natura 2000 területeinek és jelölő fajainak - 
kiemelten az európai túzok - széleskörű megismertetéséhez 
szükséges tájékoztatási, bemutatási és szemléletformálási 
eszközrendszer és infrastrukturális háttér megteremtése, 

fejlesztése 

 

EU-s 

 
236 800 000 

 
2018.10.31.-2021.11.30. 

Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város 
Önkormányzatának épületein EU-s 31 881 081 2015-04-22-2015-08-31 

 

Vörösmarty u. 6-8. 

Sport u. 5. 

Szabadvezeték kiváltás, illetve megszüntetés a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság területén EU-s 46 630 000 2006.04.13. 

Külterület 01310 hrsz. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások     

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal


Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 

 
 

 

204 
 

Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

"Környezeti nevelés természetesen-Zöldszíves mindennapok!" EU-s 2 968340 2012.05.01-2012.10.31 

Ványai Ambrus Iskola telephelyei 
(Vörösmarty u. 6-8., Körösladányi u. 1., 

Szeghalmi u. 12.) 

 

"A művészet mindenkié a Ványai Ambrus Általános Iskolában!" EU-s 3 967900 2012.05.01-2012.10.31 

Ványai Ambrus Iskola telephelyei 
(Vörösmarty u. 6-8., Körösladányi u. 1., 

Szeghalmi u. 12.) 

 

TÁMASZ-TÉKA A Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban 
élő 18 éven aluli gyermekek és szülők számára. 

EU-s 20 000000 2009.01.01-2010.12.31 Mátyás utca 1. 

Pásztorművészet a sárréti Dévaványán. Múlt és jövő találkozása 
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben 

EU-s 7 020000 2013.01.02-2013.06.30. Széchenyi u. 8. 

" Egész nap egészségesen" -egészségnevelés a bölcsődés, 
óvodás gyermekek és szüleik körében 

EU-s 9 767640 2013.11.01.-2014.08.31. DÁMK telephelyei 

Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a 
dévaványai ÁMK-ban 

EU-s 56 967333 2009.04.30-2010.08.31 

Ványai Ambrus Iskola telephelyei 
(Vörösmarty u. 6-8., Körösladányi u. 1., 

Szeghalmi u. 12.) 

 

"SEGÍT-HETEK?!" Integrációt segítő programok a Békés-megyei 
gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, utógondozottak, 

családok számára. 
EU-s 71 027217 2011.07.01-2013.06.30 Mátyás utca 1. 

A  MI HÁZUNK A Békés megyei gyermekvédelmi 
gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 

férőhely korszerűsítése. 
EU-s 102 701479 2009.04.01-2010.09.30 

Gyermekotthon 

5510 Dévaványa, Mátyás utca 1. 

"Út az egészség felé" Életmódprogramok Dévaványán EU-s 7000000 2011.04.15-2011.10.15 Hősök tere1. 

"Adj teret, nyiss utat! - Szociális kompetenciákkal a hátrányok 
ellen" 

EU- 17 000000 2014.02.01-2015.05.31 Vörösmarty u. 6-8. 

Mese-csere Tanoda létrehozása Dévaványán, a településen élő, 
nevelőszülői hálózatban nvelekedő intézeti és állami nevelt 

gyermekek iskolai lemorzsolódásának 
EU-s 30000000 2013.06.01-2015.06.30 

Gyermekotthon 

5510 Dévaványa, Mátyás utca 1. 
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Beruházás megnevezése 
Forrás (magán, 

önkormányzati, állami, 
EU-s, egyéb) 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás ideje Megvalósítás helyszíne (városrész) 

"SÁ-RI" - A "Sárrét ritmusa" a rézkortól a napjainkig. Tárgyi és 
szellemi hagyományok, foglalkozássorozat a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjteményben. 
EU-s 13 489000 2014.09.01.-2015.06.30 Széchenyi u. 8. 

Gyakornoki program megvalósítása 2 fő hegesztő munkavállaló 
részére a Steel Design Kft. - ben 

EU-s 3 645320 2013.07.01-2014.06.30 Kisújszállási utca (hrsz. 1227/8.) 

Szociális szövetkezet Dévaványán EU-s 31 884552 2014.05.01-2015.10.31 Hősök tere 1. 

 
Teremts Esélyt Program - Dévaványa 

 

EU-s 86 761 338 2018.04.01.-2021.05.31 Hősök tere 1. 

Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása 
az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános 

Iskola intézményegységében 
EU-s 269 775199 2009.02.26-2010.09.30 Vörösmarty utca 6-8. 

A közösségi közlekedés versenyképességének növelése 
Dévaványán 

EU-s 66 285360 2009.03.01-2010.08.31 Dévaványa, Árpád utca (hrsz. 410) 

Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség 
megőrzésével és fejlesztésével 

EU-s 48 116025 2009.03.31-2010.08.31 Dévaványa, Hősök tere 

Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben EU-s 4 110115 2015.03.01-2015.11.30 Dévaványa 

 
Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a 

köznevelés eredményességéért 

 

EU-s 

 
25 000 000 

 

2018.03.02.-2019.08.31. 

Ványai Ambrus Általános Iskola 
telephelyei, Dévaványa, Ecsegfalva, 

GYSZC Dévaványai Szakképző 
Iskolája (5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 

2.) 

 
Mese-csere Tanoda folytatása Dévaványán, állami 

gondoskodásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók bevonásával 

 

EU-s 18 850 000 2017.05.01- 
Gyermekotthon 

5510 Dévaványa, Mátyás utca 1. 

 

 


