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1. BEVEZETŐ 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2018 (II.22.) Dv. kt. határozattal 

úgy döntött, hogy a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 

funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” című pályázat keretében elkészíteti a város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A Képviselő-testület 2002-ben fogadta el a 

város hosszú távú fejlesztését megalapozó Településfejlesztési Koncepciót, melynek 

felülvizsgálata időszerűvé vált. Így a két dokumentum elkészítése párhuzamosan 

megtörtént. 

 

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció, 

melynek feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra (12-20 év) irányt mutat a 

település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések 

meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a 

települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. 

Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való 

igazodás során a célok megvalósításához vezetnek. A településfejlesztési koncepció integrálja 

a település folyamatos működésének, fejlesztésnek és vezetésének feltételeit. A koncepció a 

települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, ill. a szervezetfejlesztés és 

ellenőrzés dokumentuma.  

 

A dokumentum felülvizsgálatát az elfogadás óta eltelt időszak hossza, és a jogszabályi 

környezet alapvető változása indokolta. A felülvizsgálat során arra törekedtünk, hogy a 

célrendszer aktualizáljuk, a mai viszonyokhoz igazításuk és a hatályos jogszabályi kertek 

közötti fogalmazzuk újra. Az elkészült dokumentum szerkezete követi a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. 

rendelet 2. mellékletében megfogalmazott tartalmi követelményeket, a meghatározott 

kereteken belül ábrázolja a város hosszú távú fejlesztési célrendszerét. Jogszabály lehetővé 

teszi azt, hogy közös Megalapozó Vizsgálat legyen elkészíthető, ha a koncepció, a stratégia és 

a településrendezési eszköz vagy ezek módosítása együtt vagy közvetlenül egymást 

követően kerülnek kidolgozásra. Ennek megfelelően az átdolgozott koncepcióból kikerült a 

város megalapozó vizsgálata, mely sokkal részletesebben egy különálló dokumentumban 

került bemutatásra. A megelőző koncepció nem tartalmazza a városrészi bontásokat, 

elemzéseket.  Jelen felülvizsgált koncepció részletezi a célrendszert, elemeire bontja az egyes 

célokat és összhangba hozza a város egészének és az egyes városrészeknek az adottságaival. 

A fentiek figyelembe vételével bátran állíthatjuk, hogy a felülvizsgálat nyomán létrejövő 

dokumentum sokkal jobban képes rendszerbe fogni és a valós viszonyokhoz igazítani az 

eddig csak leginkább általánosságban létező elképzeléseket, ezáltal valódi területfejlesztési 

alapdokumentumként funkcionálni a várostervezés életében. 
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2. JÖVŐKÉP 
 

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI 

ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

 
Az elkészült megalapozó vizsgálat legfontosabb meglapításait értékelve jelölhető ki a város 

jövőképe. Célunk, hogy Dévaványa lakossága számára jobb életminőséget, kedvezőbb 

egészségügyi környezetet, valamint fenntartható gazdasági fejlődést biztosítsunk a 

természetvédelmi értékek figyelembevételével. Cél, hogy a város sajátos térségi 

centrummá fejlődik.”  

 

1.1.1. KIHÍVÁSOK 

 

A megfogalmazott alapvető cél szem előtt tartásával a város a megalapozó dokumentumban 

feltárt megállapításokra reagálva az alábbi kihívásokat állapítja meg: 

Térségi, településhálózati szerepkör 

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. A város funkcióit tekintve 

alapvetően kistérségi város ezáltal az oktatás, a szociális ellátás, valamint a kultúra 

vonatkozásában ennek megfelelő szintű ellátási egységekkel is rendelkezik.  

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

funkciót, is mint például a Vadászturizmus. 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 –Békéscsabán, Gyulán – veszik igénybe az ellátásra 

jogosultak.  

Célja a városnak, hogy egy komplex igazgatási központ létrehozásával, valamint a 

regionális úthálózat felújításával a városhálózatban betöltött pozícióját megerősítheti, 

hosszútávon jelentős új funkciókat is magához ragadhat. Ennek köszönhetően a város 

több hazai és európai uniós fejlesztési forráshoz juthat, többrétű fejlesztéseket valósíthat 

meg. 

Demográfiai folyamatok 

A Dél-alföldi régió bizonyos területei, ezek közül a gyomai járás periférikus helyzetben van 

gazdasági-társadalmi fejlettség és fejlődési dinamizmus szempontjából. A periférikus 
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térségek alapvető jellemzőit itt is megtaláljuk: a határ menti elhelyezkedés, az erősen 

vidékies jelleg, valamint az alacsony ill. fogyó népesség. A település lakónépessége 2001-től 

2016-ig 85%-ra csökkent, melyet a lakosság elöregedő korösszetétele kísér. A lakosság 

számának kedvezőtlen változásában a természetes fogyás mellett az elvándorlásnak is 

jelentős szerepe van.  

Cél, hogy a város minél vonzóbb alternatívát kínáljon mind az itt lakóknak, mind a már 

elköltözött, de visszavágyó fiataloknak, ezzel megálljt parancsoljon az évtizedek óta tartó 

negatív folyamatoknak. Az egészségügyi ellátások színvonalának emelése mellett 

ösztönözni kell a fiatalok helybeli letelepedését, a visszaköltözést és a gyermekvállalást. 

Ezek hatására a város népessége stabil maradhat, Dévaványa felértékelődik, mint 

lakóhely.  

Munkaerő-piaci folyamatok alakulása 

A kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak komoly hatása van a munkaerő-piaci folyamatok 

alakulására. Fokozza a problémát, hogy az elvándorlás a magasabban kvalifikált, 

foglalkoztatási szempontból rugalmasabb fiatal társadalmi rétegeket érinti elsősorban. A 

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

küzdő területei közé tartozik. 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.  

Cél, a megfelelő minőségű és versenyképes javadalmat szolgáltató munkahelyek 

teremtésének támogatása, a meglévő munkahelyek megtartásának segítése. Fontos, hogy a 

helyi gazdaság speciális igényeinek megfelelően alakuljon a városban fellelhető 

munkaerő képzettsége, ezért ösztönözni kell a vállalkozások és oktatási intézmények 

közötti együttműködést. Hatására a városban működő vállalakozások magasan képzett 

vagy speciális tudással rendelkező munkavállalót foglalkoztathatnak, hosszútávon az 

aktivitás nő, ezzel egyidejűleg bővül a foglalkoztatottság, a munkanélküliségi ráta 

tartósan 10 % alá csökken. Az alacsony végzettségűek foglalkoztatását szociális 

integrációk biztosítják. A megye térstruktúrája javul, a megyét kiegyensúlyozott 

foglalkoztatási szint jellemzi. 

Gazdasági helyzet 

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 város nem rendelkezik igazán korszerűen kialakított, 

fejlett üzleti alapinfrastruktúrával, ipari parkkal, amely a betelepülni vágyó vállalkozások 

számára megfelelő helyet és a feltételeket tudna biztosítani. A turisztika tekintetében a város 

megfelelő alapokkal rendelkezik, azok fejlesztése azonban elkerülhetetlen. Jelenleg 

hiányoznak a településről a multinacionális cégek, igény mutatkozik egy megfelelő autós 
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bevásárló üzletre. Fontos a megfelelő gazdasági infrastruktúra fejlesztése, a meglévő ipari 

hagyományok erősítése, és azon ajtók kinyitása, melyek hosszútávon kedvezően 

befolyásolhatják a város gazdaságának növekedését. Mindezek nélkül hosszú távon a város 

leszakadása prognosztizálható. 

 

Célunk a gazdaság átfogó és sokrétű ösztönzése. A városban megerősödnek a már 

meglévő vállalkozások, illetve jelentékeny számban életképes, jól jövedelmező, ígéretes 

kisvállalkozások indulnak. Az agráriumban a koncentráció révén korszerű technológiákat 

alkalmazó gazdaságok jönnek létre, ugyanakkor teret nyernek a minőségi és kézműves 

termékekre hangsúlyt helyező őstermelők és vállalkozók is. A XXI. század 

követelményeivel konform módon Békés megye a hazai agrárium meghatározó térsége 

lesz, az integrált élelmiszergazdasági vállalkozások hozzáadott értéke a jelenlegi érték 

duplájára nő; jól működő szabad vállalkozási zónák a gazdaság fejlődésének motorjaivá 

válnak a békési, mezőkovácsházi, sarkadi és szeghalmi térségekben. A városban 

megjelennek a bevásárló üzletek, egészséges konkurenciát garantálva. Az 

idegenforgalmon belül főként a kisebb látogatószámot produkáló, de nagyobb 

jövedelemtermelő kepeséggel rendelkező öko-, agrár- és vadászturizmus lehet a jövő, 

melyek erősödése várható. Jelentős foglalkoztatást és hozzáadott értéket biztosít a megye 

innovatív energiaforrás hasznosító hálózata, valamint az egészségturisztikai ágazata. 
Táji- és természeti adottságok 

 

Dévaványa Békés megye északi részén, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon található 

város. Dévaványa város területe domborzatilag sík, alföldi jellegű, mélyártéri területen 

elhelyezkedő síkság. A város belterülete fokozottan belvíz érzékeny, a befogadói viszonyok 

miatt is, és a jelentősebb csatornák kizárólag végszelvényeivel „érintkeznek” a belterülettel. 

A Dévaványai- Ecsegi puszták természetvédelmi terület nagysága 12 800 hektár, zömében 

gyep, ősgyep művelési ágú területek. 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, mely ma a Körös- Maros Nemzeti Park része. 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 város egyik legfontosabb célkitűzése, ezen ritka természeti adottság megőrzése, 

védelme, valamint az együttműködés mélyítése a Körös-Maros Nemzeti Parkkal. 

Fontosnak tartjuk, hogy ez a ritkaság a gyermekek identitásában is visszatükröződjön. 

Hosszútávon a Sterbetz István Látogatóközpont a világ egyik legnevesebb túzokvédelmi 

intézménye legyen.  

 

Épített környezet 
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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. Dévaványán igen értékes, hogy a 

településszerkezet katonai felmérésekkor készített térképein szinte azonos a mai belső 

településszerkezettel. A városias jellegű központon jól érződik a történelmi múlt légköre. A 

település egészét tekintve családi házas beépítettség, többszintes, városias jellegű épületek a 

főtérre jellemzőek. A település belső térszerkezete alföldi jellegű, széles, hosszú és 

viszonylag egyenes nyomvonalú utcaképpel. A Dévaványa északi területén kijelölt ipari 

területeteket találhatunk, melyek összekötése, alapinfrastruktúrájának fejlesztése gazdasági 

érdeke a városnak.  

 

Célunk a város fejlődését úgy elősegíteni, hogy szerkezetének, épített környezetének 

védelmét biztosítjuk. A kiemelkedő épített örökségi emlékek megújulnak, az országos 

védettséget élvező műemlékek mellet a helyileg védett építészeti emlékékek megújulása 

is új lendületet kap. 

Közszolgáltatások 

A Dévaványán egy óvodai intézményegység működik, Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvodai, Bölcsődei Intézményegysége, melynek 4 óvodai telephelye 

területileg optimálisan helyezkednek el, arányosan tudják biztosítani az óvodáskorú 

gyermekek ellátását. Az óvodai épületek energetikai felújítása megtörtént, illetve jelenleg 

folyik egy új 2 férőhelye bölcsőde építése. A városnak két általános iskolája van, a Ványai 

Ambrus Általános Iskola, mely 4 iskolatelepen, energetikai szempontból felújított 

környezetben működik, és a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott 

Szügyi Dániel Református Általános Iskola. Ezen túl egy középiskola szolgálja a diákok 

oktatását, a Gyulai Szakképzési Centrum fenntartásában. Az egészségügyi ellátást 4 

háziorvosi körzet, 2 gyermekorvosi körzet, 2 fogorvosi és 2 védőnői körzet biztosítja. A 

településen ezen túlmenően reumatológiai, nőgyógyászati, bőrgyógyászati, szemészeti 

és belgyógyászati szakrendelés is elérhető. A városban 2016 óta nappali rendű 

mentőpont működik. A településen található a fentieken túl a Békés Megyei Hajnal 

István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthona, Dévaványai Gyermekotthon, 

valamint Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény. A város kulturális 

életéről Dévaványai Általános Művelődési Központ, illetve az aktív civil szervezetek 

gondoskodnak. 

 

Célunk az eltérő feladatokhoz illeszkednek. Óvodai, bölcsődei ellátás: fontos az 

igényeknek megfelelő férőhely biztosítsa, a telephelyeken a tornaszobák kialakítása, 

valamint a játszó udvarok korszerűsítése. Alapfokú oktatás: támogatni kell a 

fenntartókat az épületek, laborok, szaktantermek korszerűsítésére, kialakítására. 

Középfokú oktatás: ösztönözni szükséges a vállalkozókkal való együttműködésre, a 

piacképes képzési paletta kialakítására. Egészségügyi ellátás: szükséges felújítani a 

központi orvosi rendelő é védőnői szakszolgálat épületét, illetve megfelelő orvos 

lakások kialakítását.  Hosszútávon szeretnénk, ha állandó mentőállomás létesülne 
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városunkban. Szociális ellátás: fejleszteni szükséges az idősek otthonát és a 

családsegítő szolgálatot, támogatni kell fenntartókat az otthonok fejlesztésében. 

Horizontális cél az akadálymentesítés megoldása. A feladatok megvalósulása után 

magasabb színvonalra emelkednek a városban a közszolgáltatások, amely mind a 

város társági szerepkörét, mind a munkaerő-piaci helyzetet, mind a gazdasági életet 

kedvezően befolyásolja. 
  

Közmű infrastruktúra 

Dévaványa város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó 

szerepet. A város gázellátása megoldott, település villamos ellátása 20kV-os 

középfeszültségű hálózatról biztosított.  Dévaványán az elmúlt tíz évben több mint 20%-kal 

nőtt a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, jelenleg a hálózatkiépültség szintje 

100%. A város területén a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése elválasztó rendszerben történik, 

összességében működőképes. Az alternatív energiaforrások (nap, szél, bio) használata még 

korlátozottan indult meg.  

A jövőben az egyik fejlesztési terület az alternatív energiaforrások használatának 

bevezetése, kiszélesítése. Dévaványa környezettudatossága és fenntarthatóság javul, nem 

csak intézményi, családok szintjén is jelentősen megemelkedik a megújuló 

energiaforrások alkalmazása. A város szennyvíztelepe megújul, ezzel a teljes szennyvíz-

kezelés problémája megoldódik.  

Közlekedési infrastruktúra 

Dévaványa alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókból, a tranzitforgalom nem 

meghatározó. 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. 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. 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. 

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a 

településfejlesztési céloknak is. Szükséges a várost átszelő kerékpárutak kiépítése. 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. A parkolási lehetőségek fejlesztése: a városközpontban kiépültek 
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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. A megye térségeinek általános elérhetősége 

az M44-es út átadásával, valamint az M4-es gyorsforgalmi út felújításával jelentősen javul.  

1.1.2. A VÁROS JÖVŐKÉPE 

 

A fenti megállapításokat elemezve a város jövőképe a következő: 

 
Társadalmi jövőkép  

 Dévaványa népességét megtartani képes, a fiatal népesség számára is vonzó élettér, 

ahol az itt élők képzettségének megfelelő munkalehetőség, a családok jó színvonalú 

megélhetése, ellátási és szolgáltatási feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, 

szórakozási és művelődési lehetősége egyaránt biztosított.  

 Oktatási, egészségügyi és intézményi alközpont, a megye és egyes szegmensekben a 

tágabb térségre kiterjedő ellátási szerepkörökkel.  

 Színes és nívós kulturális és közösségi élettel rendelkező vonzó szellemi központ.  

 

 

 

 

Gazdasági jövőkép  

 A helyben fellelhető szaktudásra és elhivatottságra alapozva, a párhuzamosan 

megvalósuló, a város elérhetőségét javító fejlesztéseknek köszönhető növekvő 

tőkevonzó képesség eredményeképp a város gazdasági központi szerepköre jelentős 

mértékben emelkedik.  

 Az infrastrukturálisan előkészített, jó területi és műszaki adottságokkal rendelkező 

barnamezőit újrahasznosító gazdaságpolitika nyomán a város gazdasága újabb 

jelentős terület igénybevétel nélkül növeli gazdasági teljesítményét.  

 Gazdaságának erősségét az itt megtalálható iparágak hosszú múltra történő 

visszatekintése adja, ami a város gazdasági, ezen felül üzemeltetési, fenntartási 

stabilitásának biztos alapjait is megteremti. 

 Bővülő és differenciált programkínálatának köszönhetően lényegesen nő a városban 

eltöltött vendégéjszakák száma. 

 

Környezeti jövőkép  

 A környezeti elemek állapota stabilan kedvező, a szennyező források, és az értékeket 

veszélyeztető hatások mérséklése, kiiktatása nyomán a város természeti értékeinek 

megőrzése biztosított.  

 A kiterjedt közigazgatási területen fellelhető egyedi tájképi értékek védelem alá 

helyezése megtörténik, biztosítva ezzel az alföldi táj eredeti arculatának és 

hasznosításának megmaradását.  

 A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést 

egyaránt lehetővé tevő tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.  
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 A városi zöldfelületek száma és nagysága nő, és amellett, hogy ezáltal a közösségi 

terek száma is nő, a városi térszerkezet is kedvezőbb és a városi klímaadottságok is 

javulnak.  

 A vízpartok, vizes élőhelyek és maguk a víztestek, a felszíni és a felszín alatti 

vízkészletek mennyiségi és vízminőségi kedvező állapotának megőrzése 

megnyugtatóan biztosított.  

 A város épített öröksége folyamatos állagmegóvása, bemutatása biztosított. Ez a 

tevékenység olyan városmarketinggel egészül ki, amely az országosan kevésbé 

középpontban lévő kulturális és építészeti örökség idegenforgalmi vonzerővé válását 

segíti elő.  

 

A város hosszú távú jövőképe egy társadalmilag, gazdaságilag, környezeti értelemben és 

térszerkezetében kiegyensúlyozottan fejlődő város képét vetíti előre, amely képes 

megállítani a születésszámból és elvándorlásból fakadó népességcsökkenést. Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia is ezt a fő célt szolgálja a 2014-2020-as időszak vonatkozásában.  

Sem a célrendszer, sem a későbbiekben kifejtendő beavatkozások nem kizárólag a város 

önkormányzatának stratégiai fejlesztési irányait tartalmazzák, hanem integrálni kívánják a 

város (és környékének) fejlesztésében érdekelt és részt vevő egyéb szereplők 

(magánvállalkozások, civil szervezetek, állami intézmények) fejlesztési törekvéseit.  

 

1.2. DÉVAVÁNYA JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN 

 
Dévaványa város térségi szerepkörére vonatkozó jövőkép a fejlesztési „mottóban” is 

szerepet kapott:  

 

„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, valamint 

fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek figyelembevételével. 

A város sajátos térségi centrummá fejlődik.” 

 

Ennek megfelelően Dévaványa térségi szerepét úgy kívánja erősíteni, hogy mindeközben 

nem konkurál szomszédjaival. Egy olyan sajátos centrum lesz, mely lakóinak, 

vállalkozásainak és intézményeinek egyedi szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel segít. 

 

Magyarország történelmi fejlődése, kialakult sugaras térszerkezete nem kedve észak-

békésnek. Dévaványa elhelyezkedése és földrajzi adottsági miatt nem csak a főváros 

vonzáskörzetéből, de a régióközpontoktól is távol esik. Ezért is indokolt, hogy egyedi módon 

saját kisebb közege centruma (azaz minden fontosabb szolgáltatást biztosítani képes 

települése) legyen.  Dévaványa számára éppen ezért előnyös, hogy a kölcsönös előnyökön 

alapuló kezdeményező, aktív politikát folytat szomszédjaival, a járás és a kistérség 

településeivel. Ennek kulcselemei a város által nyújtott közszolgáltatások, mind az oktatás-

nevelés - kultúra területén, mind az egészségügyi és szociális ellátások területén.  
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A közlekedési kapcsolatok javulásával, a megyehatár átlépő utak felújításával, valamint az 

M46-os országos közút és az M4 autópálya megépítésével jelentősen javulhat a város 

elérhetősége, mint egy összekötő híd, szerepet játszhat két megye együttműködésében.  

 

A gazdaság területén megvalósítandó fejlesztések révén erősíthető a foglalkoztatási, 

gazdasági, társadalmi szerep. Várható a már meglévő vagy újonnan induló vállalkozások 

térségi szerepének, kapcsolatainak erősödése. 

 
1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 

 
A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése csak a szereplők együttes és tudatos 

tevékenysége által mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a 

közszféra, a gazdaság és a lakosság szereplői között. A társadalmi innovációk és a társadalmi 

vállalkozások prioritást kell, hogy élvezzenek. Azonban mindez csak szemléletfejlesztéssel 

lehetséges, mely folyamatos fejlődés útján érhető el. A felülről és alulról jövő 

kezdeményezések egyensúlya, a belső és külső erőforrásokon alapuló fejlesztések optimális 

ötvözete révén léphet a település egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is 

fenntartható fejlődési pályára. Dévaványa településfejlesztésében a belső erőforrásokat 

feltárására, megfelelő hasznosítására, illetve hasznosításának ösztönzésére törekszik. 

 

Az erőforrások megtestesülhetnek:  

 humán erőforrásban (munkaerő, ismeretanyag, tettrekészség, összefogás);  

 társadalmi erőforrásokban (társadalmi szereplők együttműködése a gazdaság 

szereplőivel,  

 hagyományőrzés);  

 természeti és gazdasági erőforrásokban (védett értékek, tudatos turizmus, 

környezetbarát energia- és élelmiszertermelés).   

 

Ezek helyi kiaknázásával és helyben tartásával Dévaványa is relatív versenyképességre tehet 

szert. Ugyanakkor e fejlődési modell ellenálló-képességet, stabilitást biztosít a globális 

gazdaság negatív jelenségeivel, hatásaival szemben. Mindezekkel betartásával a település a 

fenntartható fejlődés biztosítását jelölte meg legfontosabb fejlesztéséi alapelvének.  

 

A településfejlesztési elveket úgy kell meghatározni, hogy szem előtt kell tartani a település 

egyrészről előnyös, másrészről inkább hátrányos elhelyezkedésének, erősségeinek és 

gyengeségeinek, valamint lehetőségeinek és veszélyeinek minden negatív és pozitív 

tényezőjét. Ezek alapján a meghatározott elvek a következők: 

 

 Átfogó tervezés: minden városi koncepció, stratégia és terv kidolgozásakor törekedni 

kell az átfogó, összehangolt tervezésre, a területi és ágazati operatív programokhoz, 

koncepciókhoz. 

 

 A foglalkoztatás javításához való hozzájárulás: A fejlesztési források felhasználása 

során elsődleges szempont, hogy a támogatások a foglalkoztatás növelését, de 

legalább szinten tartását eredményezzék. 
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 Térségi kapcsolódások folyamatos figyelembe vétele (járási szint, környező 

városokkal való kooperáció, határon átnyúló együttműködések)  

 

 Barnamezős területek preferálása a zöldmezős fejlesztések helyett  

 

 Hálózatfejlesztés, kommunikáció (az érintettekkel való kapcsolattartás, 

egyeztetések: az városi önkormányzatnak egyre inkább koordináló szerepe van) 

 

 A természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet 

állapotának, fő értékeinek megőrzése, javítása. A fejlesztési források felhasználása 

nem eredményezheti a környezet állapotának, a stratégiai jelentőségű természeti 

erőforrások mennyiségének vagy minőségének romlását, azok megőrzését minden 

fejlesztés esetében biztosítani szükséges, a környezetvédelmi és fenntarthatósági 

szempontok betartásával. A gazdaságosan előállítható és kitermelhető hazai 

erőforrások óvó felhasználása szükséges. 

 

 A megtermelt értékek hasznosítása a helyi közösség javára. A fejlesztési források 

felhasználásával a támogatások révén előállított értékeknek a lehető legnagyobb 

mértékben a helyi és nemzeti közösség javára kell hasznosulnia. 
 

 Esélyegyenlőség biztosítása: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és emberek 

esélyegyenlőségének figyelembe vétele kiemelt feladat a megvalósításra kerülő 

fejlesztések megtervezésekor és megvalósításakor. 

 

 Rugalmasság és gyors reakció: a városi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, 

állandó értékelési, visszacsatolási, monitoring tevékenység, szükség esetén 

„áttervezés”. 

 

 

2. CÉLOK 
 

2.1 A CÉLRENDSZER MEGHATÁROZÁSÁNAK HÁTTERE 

 

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

minél jobb életminőséget biztosítson lakói számára.  

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 városi 

szerepkörének. 
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Dévaványa felülvizsgált településfejlesztési koncepciójának célrendszere a korábbi 

városfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatával, az országos (nemzeti) és a megyei hosszú 

és középtávú területfejlesztési célkitűzése ismeretében, a releváns hazai stratégiákban 

rögzített célok és irányok figyelembevételével kerül meghatározásra (a partnerségi tervben 

meghatározott munkacsoportokban). 

 

Dévaványán is elsődleges szempont a fejlesztési források felhasználásában mind a tervezés, 

mind a végrehajtás szintjén, hogy a támogatásból megvalósított fejlesztések közösségi 

szinten jelentkező hasznokat eredményezzenek, a támogatás mértékének megfelelő 

arányban. A fejlesztésekkel összefüggő tervezésben és végrehajtásban érvényesíteni kell a 

partnerséget, és lehetőség szerint a közösségi részvételt.  

 

Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). Az OFTK megfogalmazása Békés megye 

vonatkozásában is releváns célkitűzés, mely szerint a „gazdaság megújulásával, az elérhetőség és 

a közlekedési kapcsolatrendszer javulásával, valamint a hatékony és célirányos térségi 

beavatkozásokkal az ország területi különbségei nem nőnek tovább. A versenyképesen fejlődő térségek, 

városok hálózata az eddig leszakadó térségeket ismét bekapcsolja az ország vérkeringésébe”. 

 

 

 

Az OFTK szerint Békés megyének 2030-ra el kell érnie, hogy értékeinek megtartásával, 

alkotó-, innovatív megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, 

fenntartható mintatérsége, a hazai megújuló agrárium szervező ereje legyen. 

 

Békés megye fejlesztési irányait az OFTK az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 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 egészségturizmus 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.  
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A jóváhagyott országos fejlesztési dokumentumok figyelembevételével kerültek 

meghatározásra (Békés megye területfejlesztési koncepciójában) a megye és térségei fejlesztésének 

2030-ig szóló átfogó céljai, amelyek:  

 a megyében élők életkörülményeinek javítása,  

 a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, 

 a foglalkoztatás javítása. 

 

Fentiek figyelembevételével kerültek meghatározásra Békés megye (2020-ig szóló) 

fejlesztésének stratégiai céljai is: 

 térség specifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein; 

 versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés; 

 társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései 

között; 

 természeti- és épített értékek megóvása, innovatív hasznosítása. 

Mivel fenti országos és megyei célkitűzések a dévaványai városfejlesztés hosszú távú céljait 

is szolgálják, ezért a városi fejlesztési célkitűzések az országos és megyei célokhoz 

illeszkedően a város sajátosságai figyelembe vételével bővítik és specifikálják ezt a 

célrendszert. 

2.2.  A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A megalapozó tanulmány eredményeként elkészült helyzetfelmérés értékeléseként 

beazonosíthatóak a várost érintő kihívások, és az abból levonható fő következtetések. 

Ezekből kiindulva felrajzolható Dévaványa elérni kívánt hosszú távú jövőképe, célrendszere. 

A célrendszer egy átfogó célból és az ahhoz kapcsolódó stratégia célokból, azokat tovább 

bontó speciális célokból, fejlesztési irányból épül fel. 

A város jövőképét meghatározó célrendszer a következő: 

 

ÁTFOGÓ CÉL 

 

Dévaványa város célrendszerének hierarchiájában első helyen álló átfogó cél: 

„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, valamint 

fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek figyelembevételével. 

A város sajátos térségi centrummá fejlődik.” 

Az alapcél olyan komplex eszközrendszerrel kell, hogy épüljön, ami a negatív demográfiai 

tendenciákat, a mostoha foglalkoztatási helyzet és a rossz képzettségi mutatók javításához 

járul hozzá, továbbá ellensúlyozza a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedést. Az átfogó célnak 
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ennek megfelelően a sajátos centrum kialakítására, a helyi gazdaság dinamizálására, a 

kedvezőbb életminőség kialakítására és az egészségügyi környezet fejlesztésére kell 

koncentrálnia a természeti értékek védelme és megőrzése mellett. Célunk, hogy Dévaványa 

egy kellemes lakókörnyezet, élhető kisváros legyen.  

Az eszközrendszernek magába kell foglalnia ind az elérhetőség fejlesztését, a műszaki 

feltételek megteremtését, a környezetbarát technológiák kiterjesztését, a közszolgáltatások 

mennyiségi és minőségi fejlesztését, a szemléletformálást, az identitásnövelést és egyéb 

„soft” programokat. 

A közszolgáltatások fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani egyrészről egy komplex 

igazgatási központ kialakítására, ahol városi és járási funkciók egyaránt elérhetőek. 

Hangsúlyt kell fektetni a bölcsődei és óvodai kapacitásigények kielégítésére, a korszerű 

feltételek megteremtésére, mellyel közvetetten hozzájárulhatunk a foglalkoztatás 

emelkedésére, a munkába visszatérők arányának növelésére. Koncentrálni kell a megfelelő 

oktatási egységek kialakítására, a középiskola és a vállalkozók közötti együttműködés 

támogatására. Kiemelt cél az egészségügy átfogó fejlesztése. 
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ÁTFOGÓ CÉL 

„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, 

valamint fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek 

figyelembevételével. A város sajátos térségi centrummá fejlődik.” 
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SPECIFIKUS CÉLOK 

 

1. A helyi gazdaság fejlesztése, a város térségi pozícióinak erősítése, népességmegtartó és 

népességvonzó képességének javítása - infrastrukturális feltételek biztosítása  

2. A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javítását szolgáló fejlesztések 

támogatása 

3. A gazdasági-, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biztosítása. 

 

 

1. specifikus cél:  

A helyi gazdaság fejlesztése, a város térségi pozícióinak erősítése, népességmegtartó 

és népességvonzó képességének javítása - infrastrukturális feltételek biztosítása 

 

 

Hosszútávon az egyik legfontosabb stratégiai cél a helyi gazdaság dinamizálása, a városi 

befektetői környezet fejlesztése, úgy, hogy lehetőséget biztosítsunk mind a nagyobb 

munkavállalói számot biztosító üzemeknek, mind a magasabb hozzáadott értéket képviselő 

vállalkozásoknak. A foglalkoztatási kép javítása, a jövedelemtermelő képesség fokozása 

alapvetően befolyásolja a város népességmegtartó és népességvonzó képességét. Ennek 

érdekében megfelelő vállalkozói környezetet kell kialakítani, támogatni kell a helyi 

vállalkozások beindulását és fejlesztéseit. Olyan gazdasági szerkezetet kialakítására kell 

törekedni, mely képes stabilitást és folyamatosságot biztosítani.  

 

Fontos a turizmus, mint alternatíva fejlesztése, azonban ennek átgondoltan, a realitás talaján 

állva és a természet megóvását szem előtt tartva kell megtörténnie. Ehhez a megfelelő 

pénzügyi hátteret egy részről a hazai és Európai Uniós pályázatok szolgáltatják, másrészről a 

várost illető adóbevételek megfelelő visszaforgatásáról kell gondoskodni.  
 

 

2. specifikus cél: 

A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javítását szolgáló 

fejlesztések támogatása 

 

 

Cél, hogy Dévaványa egy vonzó, városi funkciókkal rendelkező, megújulni képes település 

legyen, ahol az életminőség meghaladja az átlagot. Ehhez elsősorban a támogatni szükséges 

a letelepedést, egzisztenciaalapítást és az igénybe vehető képzési lehetőségeket, másrészről 

fejleszteni kell az elérhető közszolgáltatásokat és infrastruktúrát. Az életminőséget jelentősen 

befolyásolja a város közlekedési és közmű infrastruktúrája, a zöld felületek állapota. 

Törekedni kell új zöld felülete kialakítására, meglévők korszerűsítésére.  
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3. specifikus cél: 

A gazdasági-, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biztosítása 

 

 

A lakosság megelégedésére növelni kell a társadalmi részvételt, a párbeszédet, preventív és 

szemléletformáló eszközökkel, „soft” programokkal erősíteni kell a civil közösségeket. 

Dévaványa nagyszámú civil szervezettel rendelkezik, melynek aktivitása, munkája 

jelentősen befolyásolja a város közösségi erejét. Növelni kell a preventív eszközök 

alkalmazását, egészségügyi szemléletformáló tevékenységet és sport programokat. 

Horizontális célként minden tevékenység esetén biztosítani kell az esélyegyenlőséget és a 

környezettudatosságot. Fontos a város arculata és hangulata, továbbá az elérhető kulturális 

események száma és színvonala.  
 

 

2.3.  A RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

A fentiekben meghatároztuk Dévaványa 2030-ig terjedő jövőképét, melyekhez stratégiai és 

tematikus célokat rendeltünk. A városi szintű tematikus részcélok az alábbiak szerint 

írhatóak le: 

 

TC 1. Gazdasági teljesítmény növelése és versenyképesség javítása:  

 

 A város elérhetőségét segítő alapinfrastruktúrák fejlesztése  

 Vállalkozási tevékenység erősítése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén 

 Egészségügyi potenciál fejlesztése  

 Potenciállal rendelkező egyéb iparágak flexibilis kiszolgálása  

 Üzemcsarnokok, inkubátorházak 

 Piac.  

 Nagy élelmiszerüzlet (szupermarket).  

 Kereskedelmi egységek.  

 Multifunkcionális sportcsarnok.  

 Egyéb sportolási és rekreációs helyszínek.  

 Egészségügyi létesítmények 

 

TC 2. Településfejlesztés, városi életminőség kialakítása 

 

 Városi funkciók megtartása és erősítése  

 Új Polgármesteri Hivatal és Kormányablak megépítése  

 Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi 

igényeknek megfelelő fejlesztése  

 Új művelődési és rendezvényterem 

 Köznevelési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése  
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 Egészségtudatos életmód és a szükséges infrastruktúra 

biztosítása  

 Orvosi szakrendelés.  

 

 A szociális háló hatékonyságának javítása 

 Sokszínű közösségi és kulturális élet biztosítása: Civil pont létesítés, 

klubhelyiségek biztosítása 

 Helyi közlekedési rendszer modernizálása 

 Városi közösségi közlekedés optimalizálása  

 Kerékpáros hálózat fejlesztése  

 Belterületi úthálózat fejlesztése 

 Összekötő úthálózat 
 Távolsági busz és vasút 
 Közutak 
 Kerékpárút 
 Járdák 

 

TC 3. Társadalmi szolgáltatások fejlesztése 

 

 Leromlott városi területek rehabilitációja 

 Elmaradott városi területek fejlesztése 

 Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása 

 Pedagógusok 

 Nyelvtanfolyam, felnőttképzés.  

 Bölcsőde.  

 Margaréta Idősek Otthona.  

 Művelődési központ.  

 Családi- és gyermeknapi programok 

 Városnapi programsorozat 

 Betakarítási ünnep rendezvénysorozat.  

 Szabadtéri rendezvényeszközök beszerzése.  

 Ösztöndíjak és (természetbeli és pénzbeli) ösztönzők nyújtása 

 

TC 4. Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem 

 

 Energetikai fejlesztések  

 Margaréta Szociális Otthon ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

 Napelempark létesítése 

 

 Ivóvíz, csapadékvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése:  

 Szennyvízhálózat nagyon időszerű lenne 

 

 Hulladékgazdálkodás  
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 jelenleg csak a lakossági szelektív hulladékgyűjtés megoldott, 

közületektől még nem szállítják el, gyepmesteri telep nincs 

 

 Környezettudatos életmód elterjesztése:  

 programok, akciók megtartása (összes TOP pályázatnál bevállalt elem) 

 

2.3.1. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK AZ ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLOK 

KAPCSOLATA 

 

Dévaványa város Településfejlesztési Koncepciója Felülvizsgálatának középpontjában az a 

jövőkép áll, melyet a város a következő 15-20 évben el szeretne érni. Dévaványa felmérte 

lehetőséget, erősségeit, tisztában van gyengeségeivel és a várható veszélyekkel, melyek 

fényében reális, elérhető célokat fogalmazott meg. A településfejlesztési elvek horizontálisan 

átszövik a célrendszer elemeit, a tematikus célok közötti kapcsolatokat a 1. táblázat 

szemlélteti. A tematikus célok/részcélok a kapcsolódó stratégiai célok alatt sorakoznak, míg 

mindezek felett helyezkedik el az alapvető cél, amely a jövőkép elérését célozza. A 

kapcsolódási irányok felfelé mutatnak, de adott tematikus részcél a stratégiai célok közül 

többre is hatással lehet. A horizontális cél egyetemes hatását annak elhelyezkedése, 

nevezetesen az alapvető cél, és valamennyi stratégiai cél alatti helyzete szemlélteti. Ebben az 

olvasatban ez tekinthető alapnak, amelyre felépül az egész célrendszer.  
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1. táblázat: A településfejlesztési akciók összehangolt rendszere  

Tematikus célok  Részcélok (beavatkozási projektcsomagok tematikája) 

TC 1. A gazdasági teljesítmény 

növelése és a versenyképesség 

javítása elsősorban helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva 

1.1 A város elérhetőségét segítő alapinfrastruktúrák fejlesztése 

1.2 Vállalkozási tevékenység erősítése a feldolgozóipar/mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén  

1.3 Egészségügyi és turisztikai potenciál fejlesztése  

1.4 Potenciállal rendelkező egyéb iparágak flexibilis kiszolgálása  

TC 2. Vonzó városi életminőség 

kialakítása 

2.1 Városi funkciók megtartása és erősítése  

2.2 Közösségi szolgáltatások és 

intézményrendszer helyi igényeknek 

megfelelő fejlesztése 

2.2.a Köznevelési  szolgáltatások és infrastruktúra 

fejlesztése  

2.2.b Egészségtudatos életmód és a szükséges 

infrastruktúra biztosítása 

2.2.c A szociális háló hatékonyságának javítása 

2.2.d Sokszínű közösségi és kulturális élet biztosítása 

2.3 Helyi közlekedési rendszer 

modernizálása 

2.3.a Városi közösségi közlekedés optimalizálása  

2.3.b Kerékpáros hálózat fejlesztése  

2.3.c Belterületi úthálózat fejlesztése 

TC 3. Társadalmi integráció és 

adaptációs-készség erősítése 

3.1 Szegregálódó városi területek rehabilitációja 

3.2 Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása 

3.3 Külterületek ellátottsági szintjének javítása 

TC 4. Ökológiai fenntarthatóság 

erősítése, klímaváltozás elleni 

küzdelem 

4.1 Energetikai fejlesztések  

4.2 Ivóvíz, csapadékvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése  

4.3 Zöldfelületi hálózat (ökológiai folyosó) fejlesztése 

4.4 Környezettudatos életmód elterjesztése 
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2.3.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

 

A Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata az Integrált Településfejlesztési Stratégiával 

összhangban a város külterületét valamint a belterületén 5 városrészt, ezen belül pedig 3 

akcióterületet különítettünk el (lásd. 1. ábra): 

Városrész Akcióterület 

I. Belváros Városközpont akcióterület 

II. Óváros  

III. Belvárostól nyugatra fekvő övezet III/1.Sport és rekreációs akcióterület 

IV. Északi városrész  

V. Nyugati városrész IV/1.Ipari akcióterület 

 
 
 
 

 
1. ábra: Városrészek ábrázolása 
 

Ezen stratégiai elképzeléseken belül az egyes városrészek középtávú fejlesztési céljait az 

alábbiakban lehet összefoglalni: 
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1. Belvárosi városrész - Városközpont akcióterület: 

 

 A belvárosi barnamezős terület rehabilitációja, a kereskedelmi és szabadidős funkciókat 

hordozó területekkel való szerves összekötése 

 Az attraktív külsőnek megfelelő tartalmas szolgáltatási szerkezet kialakítása: 

kereskedelmi, szolgáltatási, kulturális funkciók további erősítése, részben gazdasági, 

közösségépítési, turisztikai céllal 

 A közszolgáltatások (közigazgatás, egészségügy, közművelődés, tömegközlekedés) 

minőségének javítása 

 

2. Óváros 

 

 A tradicionális épületállomány korszerűsítése az utca- és a városkép megőrzésével 

(energetikai program)  

 Épített örökség védelme  

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok)  

 Zöld felületek felújítása, szépítése, véderdő telepítése 

 Kerékpáros elérhetőség növelése kerékpárút építéssel 

  

3. Belvárostól nyugatra fekvő övezet - Sport és rekreációs akcióterület: 

 

 Összefüggő rekreációs és kulturális zóna kialakítása 

 Városi sportcsarnok létesítése 

 Épített örökség védelme  

 Turisztikai potenciál erősítése: attrakciók kialakítása 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok)  

 Vasúti revitalizációs program végrehajtása, a várossal való kapcsolatok erősítése 

 Zöld felületek felújítása, szépítése 

 

4. Északi városrész - Ipari akcióterület:  

 

 Északi iparterület infrastruktúrájának fejlesztése újabb beruházások befogadása 

érdekében  

 Lakóterületek szabályozott fejlesztése a külső övezetben (közművek lefektetésére 

alkalmas utcaszélesség) 

 Köz- és magánszolgáltatásokkal való ellátás javítása 

  Utcakép javítása (járdák, burkolatok)  

 Intermodalitásra épülő iparterületek kialakítása (közlekedési csomópont függvényében) 

 Kerékpáros (elsősorban hivatásforgalmi) elérhetőség biztosítása 
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5. Nyugati városrész  

 

 Társadalmi leszakadás megelőzése  

 Lakóterületek szabályozott fejlesztése a külső övezetben (közművek lefektetésére 

alkalmas utcaszélesség) 

 Szabadidős és rekreációs célú zöld felületek kialakítása,  

 Közterület fejlesztés funkciógazdagítás céllal az egyes célcsoportok igényeinek 

megfelelően Horgászatra alapozó sport- és turisztikai fejlesztések megvalósítása 

 Tömegközlekedési szolgáltatások elérhetőségének javítása 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok)  

 Kerékpáros elérhetőség javítása (déli-keleti részen) 

 Kereskedelmi- és közszolgáltatásokkal való ellátottság javítása 

 

6. Külterület 

 

 A külterületek infrastruktúrával való ellátottságának javítása  

 A tanyasi, mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének javítása 

 Repülőtér fejlesztése, figyelembe véve a tevékenységek végző környező repterekkel való 

összehangolását 

 Környezet- és természeti értékek védelme 

 

Minden városrésznek meg vannak a sajátságos fejlesztési céljai a középtávú időszakot 

tekintve. Ezen felül azonban megfogalmazhatók olyan városszerkezeti, térbeli 

városstratégiai elképzelések is, amelyek túlmutatnak az egyes városrészek egyedi 

fejlesztésénél. Ezek az átfogó stratégiai irányok a következők:  
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Belvárosi 
városrész 

K1 K Gy K K K K D K D D 

Óváros Gy Gy Gy K Gy Gy K Gy K D GY 

Belvárostól 
nyugatra 
fekvő 
övezet 

Gy K Gy D D K K K K D Gy 

                                              
1
 D= domináns funkció; K= kiegészítő funkció; Gy= gyenge funkció 
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Északi 
városrész 

D K K K Gy Gy Gy Gy Gy D Gy 

Nyugati 
városrész 

K Gy Gy K Gy Gy Gy Gy Gy D Gy 

Külterület Gy Gy D Gy Gy Gy Gy Gy Gy Gy Gy 
2. táblázat: Funkcióanalízis a városrészek tekintetében (Forrás: saját szerkesztés) 

 

1. Belvárosi funkciók kiterjesztése  

a. Közigazgatási funkciók kiterjesztése a Belváros barnamezős területein, 

b. Kulturális funkciók kiterjesztése, Zöld város kialakítása, belvárosi főtér 

létrehozása, 

c. Turisztikai funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre 

d. Egészségügyi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre 

e. Kereskedelemi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra eső városi 

térségre, a vasútállomásig bezárólag. (Sport út menti fejlesztések)  

2. Napelempark létesítése a város belterületéhe közel fekvő északi területen. 

3. Meglévő ipari területek potenciáljának javítása (pl. Kiadható üzemcsarnokok építése 

az Ipari területen, infrastruktúrafejlesztés az Északi Iparterületen). 

4. Összefüggő rekreációs zóna létrehozása a belvárostól nyugatra eső területen 

5. A nyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 

 

Ahhoz ezt megállapítsuk, fel kell mérni a városrészek jelenlegi funkcióit, melyet összesítve 

az 2. sz. táblázat mutat be. 

 

CÉLOK Településrészek 
Belvárosi 
városrész 

Óváros Belvárostól 
nyugatra 
fekvő övezet 

Északi 
városrész 

Nyugati 
városrész 

A helyi gazdaság 

fejlesztése, a város 

térségi pozícióinak 

erősítése, 

népességmegtartó és 

népességvonzó 

képességének 

javítása - 

infrastrukturális 

feltételek biztosítása  

E2 GY E E GY 

A városi élet 

feltételeinek további 

javítása, az 

életminőség javítását 

szolgáló fejlesztések 

E E E K E 

                                              
2
 E= erős kapcsolat; K = közepes kapcsolat; Gy= gyenge kapcsolat 
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támogatása 

 

A gazdasági-, 

társadalmi és 

ökológiai 

fenntarthatóság 

biztosítása. 

E K E E E 

 

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyenek leginkább az általános 

célok, amelyek mindenhol érvényesítendők, illetve a területhez ténylegesen nem köthető 

fejlesztések. A célok egy másik része azonban csak egyes településrészeken tudják leginkább 

kifejteni hatásukat. Az fenti mátrixban (3. sz. ábra) összesítve mutatjuk be a 

településfejlesztési koncepció célrendszere és a településre, településrészekre vonatkozó 

fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI 

FELADATOKHOZ 

 

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Jelen Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata a város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájával egy időben készül. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) stabil alapját a Megalapozó vizsgálat jelenti, mely az egész 

tervezési folyamatot meghatározza. A megalapozó vizsgálat – úgy mint a jelen 

településfejlesztési koncepció és az ITS is – 3014/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően, az abban foglalt partnerségi tervezés szabályait követve és az abban 

meghatározott adatsorokat felhasználva készült el. A koncepció készítése során beépítésre 

kerültek a helyben elérhető adatok, helyszíni bejárások tapasztalatai valamint a helyi 

szereplők meglátásai is. Ennek fényében az elkészült megalapozó vizsgálat rendkívül 

széleskörűen, mindent felölelve tartalmazza azokat a gazdasági, társadalmi és környezeti 

adatokat, információkat, melyek a további tervezési feladatok ellátásához szükségesek.  

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A 

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-

FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

A területfejlesztési elvek között kiemelkedő jelentőséggel bír a természeti erőforrások 

mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának, fő értékeinek megőrzése, 



Dévaványa Város Önkormányzata 

 

Településfejlesztési Koncepció 

FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 

28 

 

javítása, hiszen a város páratlan természeti és építészeti értékekkel rendelkezik. Ennek szem 

előtt tartásával javasolt a területigényes elemek tervezése is. Fontos, hogy lehatárolt, 

megfelelően körül írt akcióterületek képezzék a tematikus tervezés földrajzi alapjait. A 

fizikai határok bővítése helyett a meglévő épületek, infrastruktúrák minőségi fejlesztése, a 

használaton kívüli barnamezős területek funkciókkal való feltöltése kell, hogy prioritást 

élvezzen.  

Infrastruktúrafejlesztés 

Dévaványa város kívül esik a fontosabb útvonalakon, ennek fényében a tranzitforgalom a 

városban nem jelentős. Tovább rontja a helyzetet, hogy a M4-es útvonala felé vezető négy 

számjegyű út Ecsegfalván egy igen rossz állapotú hídon megy keresztül, ahol szigorú 

súlykorlátozás van érvényben. A város közigazgatási területét érintő legfontosabb fejlesztés 

lehet a 47-es sz. út felújítása, ahol bár még a tervek nem kerültek véglegesítésre, vannak 

olyan verziók, mely a Körösladányi elkerülő szakaszt Dévaványa felé építenék meg. Ez a 

fejlesztés lényegesen javítaná a város elérhetőségét. Szintén várt fejlesztés az M4-es 

gyorsforgalmi út felújítása, melynek elkészültével – és az Ecsegfalvai híd felújításával – 

Dévaványa egyfajta kapu szerepet tudna betölteni. 

A város belső úthálózata tekintetében mind a mennyiségi, mind a minőségi fejlesztésnek 

meg kell valósulnia. Ösztönözni szükséges az úttársulatok létrejöttét, keresni kell a 

lehetőségeket a már meglévő hálózat folyamatos karbantartására, felújítására. Fontos, hogy a 

Helyi Építési Szabályzattal összhangban történjenek a fejlesztése, megóvva a város értékes, 

történekem során kialakult halmazos szerkezetét. 

A város lakóinak igen nagy százaléka használ napi rendszerességgel kerékpárt, Dévaványa 

kiemelt Kerékpáros barát település, melyeket többször díjjal is jutalmaztak. A város több 

szakaszon, 3,45 km hosszan kiépített, megfelelő kerékpárúttal rendelkezik, és jelenleg folyik 

a kivitelezése egy újabb 3 km-es szakasznak. Ezen túlmenően a korábbi alapelvek 

fenntartásával szükséges a kerékpárút hálózatot bővíteni Gyomaendrőd, illetve Körösladány 

felé vezető belterületi utak mentén, illetve Az Eötvös út vonalában. Hosszú távú cél 

kerékpárút létesítése a Sterbetz István Látogatóközponthoz, növelve ezzel a biztonságot. 

A vasúti közlekedés területén tervben van a Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal felújítása, 

melynek költségeit a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” 

keretein belül kívánják finanszírozni. A beruházás Dévaványát is jelentősen érintené, hiszen 

a tervek szerint a vasúti megálló is új helyszínre kerülne, és a Mezőtúri úton lévő vasúti 

átkelő is megszűnne. Hatása vélhetően jelentős lenne, hiszen a közlekedő szerelvények 

száma megnőne és lehetőség lenne, hogy a pályán teherszállító vagonok is közlekedjenek. 

Ennek megvalósulási időpontja azonban bizonytalan.  

Közműellátottság területén Dévaványa igen jó eredményeket tud produkálni: 80’-as évek óta 

rendelkezik szennyvíztisztító-teleppel, a várost a szennyvízcsatorna hálózat pedig 100%-ban 

lefedi. A gáz, víz és villany ellátás biztosított. A belvíz által leginkább sújtott területeken a 

csapadékvíz-elvezető rendszer megújult, annak elvezetése mindenhol biztosított. A városban 
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minden mobil szolgáltató rendelkezik átjátszó toronnyal, azonban az internet hozzáférés 

biztonságát, gyorsaságát növelni szükséges.  

 Közszolgáltatások fejlesztése 

Az elmúlt években a változó jogszabályi környezete rengeteg átalakulást, funkcióváltást vont 

maga után, gondoljunk csak az iskolákra, vagy a járási hivatalok felállására. Ezen változások 

azonban a közszolgáltatások területigényét jelentősen nem növelték.  

A közszolgáltatások területén hamarosan két újabb területigény jelentkezik: az egyik a 

városházát is magába foglaló központi épület, míg a másik az építés alatt lévő új bölcsőde. 

Ezen igények tekintetében rendelkezik a város megfelelő területtel. A fentieken túl az előre 

prognosztizálható jövőben várható közszolgáltatást nyújtó intézmények területi igényei a 

jelenlegi Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) bemutatott térbeli keretek között alapvetően 

kielégíthetőek, azaz további jelentős bővítésre nem kell számítani. Az intézmények a 

kapacitásigényeket kisebb-nagyobb korszerűsítésekkel, esetleges bővítésekkel, vagy szükség 

esetén „helycserével”, „telken belül” biztosítani képesek.  

Gazdasági területek 

A város belterületén belül kijelölésre kerültek azok a lehetséges fejlesztési helyszínek, zöld 

mezős területek, melyeket egy-egy gazdasági jellegű beruházás esetén igénybe lehetne venni. 

Ettől függetlenül a város törekszik a meglévő barnamezős területek alapinfrastruktúrájának 

javítására és kiajánlására, hogy elsősorban ezen területeken történjenek a gazdasági jellegű 

beruházások.  

Diszkont jellegű kereskedelmi egység létesítésére igen nagy igény mutatkozik a lakosság 

körében, mely a helyben beágyazottan működő boltoknak egészséges konkurenciát, 

valamint új álláshelyeket képes biztosítani. Amennyiben a jövőben ilyen beruházás válna 

lehetségessé a településen, úgy a körültekintően szükséges a lehetséges műszaki 

beruházások helyét megválasztani, kijelölni. 

Cél a prioritáson belül a turizmus indokolt fejlesztése. Ezen belül kiemelkedő a Nemzeti Park 

Látogatóközpontja, mely a város külterületén elegendő hellyel rendelkezik. A város 

belterületén belül a legnagyobb helyigénnyel a strandfürdő és az ifjúsági tábor rendelkezik. 

A fürdő fejlesztése azonban nem elsősorban új medencék szolgáltató egységek létesítését, 

hanem a meglévők minőségi fejlesztését jelenti. Ettől függetlenül elegendő hely áll 

rendelkezésre a bővítési tervek megvalósítására is. 

A szálláshely és szolgáltatásfejlesztési célok (pl. étterem, egyéb vendéglátó egységek, 

üzletek) megvalósítására a HÉSZ-ben lefektetett térbeli keretek között, megfelelő 

átalakításokkal, felújításokkal és esetleges funkcióváltásokkal megoldható. 

Zöld felületek, közterek, sport és rekreáció terei 
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A Megalapozó vizsgálatban is látható, hogy a város kevés zöld felülettel rendelkezik, azok is 

nagyon egyenlőtlenül vannak elosztva a városban. Vannak olyan lakóövezetek, ahol alig 

található közcélú zöld felület, természetesen ezeket jelentősen oldják a háztáji kertek, 

intézmények udvarai. Éppen ezért célszerű - akár csak kisebb – jól tervezett, gondozott 

zöldfelületek, közösségi területek kialakítása. A város középtávú tervei között szerepel egy 

központi pihenő, rekreációs és rendezvénypark kialakítása, a jelenlegi önkormányzati hivatal 

területén, mely jelentősen növelné a szabad terek nagyságát. A város erdősültsége igen 

alacsony, tájba illeszkedő növelés indokolt. 

Hulladékkezelés 

A városban kiépült (jelenleg még nem üzemelő) hulladékudvar és működő komposztáló 

telep is található, melyek várhatóan hosszútávon képesek kielégíteni az igényeket. A 

háztartási és szelektív hulladék elszállításra került. Igény mutatkozna ezen kívül az 

elektronikai hulladék gyűjtésére, valamint gyepmesteri telep kialakítására, viszont ezen 

igényeket a jelenlegi térbeli szerkezet képes kiszolgálni. 

 

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ 

ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ 

FEJLESZTÉSÉRE 

 
Dévaványa közigazgatási területén 237 db régészeti lelőhely található. A régészeti leletek 

bizonyítják, hogy a település évezredek óta lakott hely.  

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 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. 

A településképet ma is meghatározó épületeket a településfejlesztési koncepcióhoz 2012. 

évben készített örökségvédelmi hatástanulmány részletesen ismerteti, a tanulmány 

felülvizsgálata azonban javasolt, annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak 

megfeleljen és a régészeti nyilvántartásban bekövetkezett változásokat lekövesse. 

Dévaványa város közigazgatási területén világörökségi vagy világörökség várományos 

terület ugyan nem található, azonban műemlékek, műemléki környezet, valamint, ahogy 
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fentebb kifejtettük nyilvántartott és egyedileg védett régészeti lelőhelyek találhatóak. Védelem 

alatt álló műemlékek:  

 

 Zsidó temető (hrsz. 899, azonosító: 12542), illetve a Zsidó temető sírkövei 

(azonosító: 18495) 

 Római katolikus templom (hrsz.3862, azonosító: 2438), illetve a Római 

katolikus templom ex-lege műemléki környezete (hrsz. 40, 39, 38, 3019, 3018, 

3017, 2, 1, 1901, 1900, 189/2, 1899, 1895, 1894/2, 1893, 1892, 1891, 3861, 3860, 

3859, 3858, azonosító szám: 21784)  

 

A településképet morfológiai értelemben nyilvánvalóan meghatározzák a templomok, 

ugyanakkor az utcaképi jellegzetességeket nem a műemlék épületek határozzák meg. 

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. 

 

Rövidtávú célok: 

1. örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása és megállapításainak figyelembe 

vétele  

2. az épített örökség hathatósabb bevonása a turisztikai programokba, fejlesztésekbe  

3. a jelenleg üresen, funkció nélkül álló, romló állapotú védett épületek 

tulajdonviszonyainak tisztázása és az önkormányzati érdekérvényesítés 

maximalizálása az állagmegóvást, illetve felújításokat tekintve  

 

Középtávú célok: 

1. egységes örökségvédelmi stratégia kialakítása a település egészére vonatkozóan  

2. tudományos kutatások és összehasonlító, illetve leíró építészeti felmérések 

elősegítése  

3. állapotfelmérések aktualizálása  

4. építészeti – műemlék felújítási alapvetések és javaslatok jegyzékének elkészíttetése a 

helyi műemlék-tulajdonosoknak és érdeklődőknek  

5. további helyileg védendő épületek és településrészek értékjegyzékének elkészítése és 

figyelembe vétele a turisztikai koncepció aktualizálása esetén 
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Hosszú távú célok: 

1. pályázati forrásból megvalósított turisztikai attrakciófejlesztések a fenntartató 

örökség védelme és bemutatása érdekében  

2. a műemléki értékeket tudatosan felhasználó, a település egészére nézve egységes 

turisztikai brand kialakítása  

3. településkép-védelmi programhoz való csatlakozás, illetve annak helyi elindítása, 

hogy az a szükségszerű modernizációnak, illetve felújításoknak meghatározott, 

fenntartható és a tulajdonosok, valamint a települési önkormányzat érdekét egyaránt 

szolgáló irányt adjon  
 


