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2.1.  A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése

Térségi szerepkör, településhálózatban betöltött szerep

Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén elhelyezkedő város. A város a
megyehatáron, a Nyírség szélén terül el. Szomszédos települései északon - Kálmánháza és
Nyíregyháza, keleten - Érpatak, Bököny, délen - Téglás, nyugaton – Hajdúdorog.
Nyíregyházától 17 km-re, Debrecentől 34 km-re van. A települést érinti a 4-es számú főút,
továbbá a Budapest – Záhony, Budapest-Miskolc – Budapest vasúti fővonal. Újfehértó a
Nyíregyházi járáshoz tartozó település, Nyíregyháza, Mátészalka és Kisvárda után a megye
negyedik legnépesebb városa.
A térség fontosabb centruma Nyíregyháza, mint megyeszékhely, amelytől Újfehértó
mindössze 17 km-re helyezkedik el. Újfehértó a Nyíregyháza – Debrecen gazdasági tengely
agglomerálódó térségekben helyezkedik el. Az elmúlt évtizedben Debrecen és Nyíregyháza
között fokozatosan egy agglomerálódó térség van kialakulóban, amely továbbra is meg fogja
határozni a két nagyváros körüli településhálózat fejlődését. Újfehértó logisztikai
elhelyezkedése kiváló.

Társadalom

A KSH nyilvántartása alapján a 2017. január 01. eszmei időpontban a település
lakónépessége 12.520 fő volt.
Újfehértó népessége az 1960-as években érte el csúcspontját, amikor is 15650 fő volt a lakos
szám. Ezt követően erőteljes fogyás, majd az utóbbi évtizedben újabb lakosságszám bővülés
tapasztalható, az elmúlt év csökkenő állapotát elérve.
A negatív elmozdulást nagymértékben befolyásolhatja a szelektív migráció.
A természetes népmozgalmat mozgató számok a természetes szaporodás is negatív
mutatókat ad, nem csak a vándorlási különbözet terén 2009 óta kivétel nélkül negatív
előjelű. Ennek egyik oka az elvándorlás lehet, a népesség a környező városokba költözött
(Debrecen és Nyíregyháza).
A nemzetiségi megoszlás a 2011-es adatok alapján ruszin (3 fő) és ukrán (14 fő) ajkú lakosság
mellett alacsony a cigány kisebbséghez tartozók száma. A városban 2001 - ben csupán 39 főt
számláltak ezzel szemben 2011-ben ez a szám 103 főre emelkedett.
A KSH 2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Újfehértó
városban 1 db szegregátum került lehatárolásra. A szegregátum a következők szerint
lehatárolt területen található: Csillag u. – Böszörményi út belterületi határ.
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a szegregátum területén 90 fő él. A lakónépesség
korcsoportos megoszlása alapján a város arányaihoz viszonyítva ezen a területen magasabb
a 15-59 évesek (10 százalékponttal), valamint alacsonyabb az időskorúak aránya (szintén 10
százalékponttal), a gyermekkorúak aránya közel azonos a városi arányhoz (17,8%).
A város lakossága alapvetően összetartó, társadalmi hovatartozás szerinti konfliktus nem
ismert. A település szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területei és a település
egyéb részei között fennálló ellentét települési környezet és társadalmi hovatartozás szintjén
elválasztható, de konfliktust, érdek különbözőséget nem jelent.
A városban közel 40 civil szervezet működik - esősorban sport és ifjúsági egyesület.
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A település több testvérvárossal is jó kapcsolatot ápol.
Újfehértón a jól képzett, közép-és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magas, a
munkavállalók kisebb részben helyben, nagyobb részben a környező városokban,
nagyvárosokban helyezkedtek el.
Az „Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem” mutató esetében elmondható, hogy sajnos a
megyei és az országos átlagtól elmaradó értéket hoz Újfehértó Városa.

Humán infrastruktúra

Újfehértó városban az óvodai feladatellátás 3 intézményben történik. Az intézmények
fenntartója és működtetője Újfehértó Város Önkormányzata, az Újfehértói Református
Egyházközség és a Nyíregyházi egyházmegye. az 5 feladat ellátási hely területi
elhelyezkedése a városon belül egyenletes. Az Általános iskolai intézmények száma 3 darab,
a feladat ellátási helyek száma 5. Ezen belül a Tankerületi Központ a fenntartó 2 esetben és
egy-egy esetben a Hajdúdorogi Egyházmegye és az Újfehértói Református Egyházközség.
Szent István Gimnázium és Szakgimnázium (OM azonosító: 201756): a maximális férőhely
360 fő, akik számára 10 tanterem áll rendelkezésre. A képzési kínálat 4 évfolyamos
gimnáziumi nevelés- oktatás és szakközépiskolai nevelés-oktatás. Az intézmény a kollégiumi
ellátást nem biztosítja. Fenntartója a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó
Szervezet.
A városban összesen 6 háziorvos, 3 házi gyermekorvos, 3 fogorvosi praxis működik. A
településen az egészségügyi alapellátás egy helyen történik. 2008-ben jött létre az Újfehértói
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt), melynek feladata a háziorvosi
rendelő épületének felújítása és működtetése, a helyi egészségügyi feladatok
összehangolása, a fejlesztési irányok meghatározása, prevenciós szűrések szervezése,
diagnosztikai eszközök beszerzése, befektetői háttér szervezése, valamint az
érdekképviselet.
A szociális ellátási feladatok jelentős részét 2007-től a Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ látja el.

Újfehértó Város helyi gazdasága

Újfehértó Városában a helyi gazdaság bruttó hozzáadott értéke alacsony, a gazdasági
társaságokra relatíve szerény tőkésítettsége a jellemző. Kiemelkedő a település
mezőgazdasági szektora. A települést körülölelő nagy mezőgazdasági és jó termőhelyi
adottságokkal rendelkező szántó területeknek köszönhetően, a helyiek nagy számban
foglalkoznak zöldség és gyümölcs-termesztéssel. Kiemelkedő gyümölcstermesztés
szempontjából, a környéken fellelhető újfehértói fajtatípusú meggy igazán zamatos és
értékes. A regisztrált vállalkozások összevont nemzetgazdasági ágak szerinti vizsgálatkor a
mező-, erdő- és halgazdálkodás dominanciája rajzolódik ki, mely igazolja a mezőgazdasági
vállalkozások megjelenését. A vizsgált időszakban (2008-2015) növekedés figyelhető meg a
mezőgazdasági, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágazatban, a mezőgazdaságban
a működő vállalkozások jelentős része őstermelő.
A városban működő vállalkozások tevékenysége diverzifikált. A vállalkozások hazai
tulajdonban vannak. Nem kellően jó a város telephelyi vonzereje. A városban az
Önkormányzat és intézményei a legjelentősebb munkáltatók, bár az utóbbi évtizedben a
kiszervezések és a kényszerű átszervezések miatt az itt foglalkoztatottak száma több mint 30
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százalékkal csökkent. A városban gyakorlatilag nincs 100 fő foglalkoztatottat meghaladó
munkáltató.
Újfehértón a gazdaság jelentősége elsősorban a Nyíregyháza- Debrecen közötti
elhelyezkedésnek köszönhető.

Önkormányzat gazdálkodása, intézményfenntartása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel
önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról
egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önkormányzat mindenkori költségvetésének
tervezésére vonatkozó törvényi szabályozás jelentősen megváltozott, normatív szabályozás
helyébe a feladat-finanszírozás került.
Újfehértó Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének összes bevételét
2.927.979.067 Ft, míg a főösszeg összes kiadását: 2.927.979.067 Ft. fő összeggel rögzítette
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól” szóló 1/2018.
(I. 31.) önkormányzati rendelettel.
Az önkormányzat végrehajtott az elmúlt években néhány gazdaságfejlesztési tevékenységet,
ilyen volt többek között ipari területek kijelölése az északi városrészen, kihasználva a
kedvező közlekedés földrajzi helyzetet, teret adva további vállalkozások betelepítésének.
Újfehértón gazdaságélénkítést célzó fejlesztés is megvalósult, amely a városközpont
funkcióbővítő rehabilitációját jelentette.
A város civil szervezetek és helyi vállalkozók együttműködésének erősítése – közös akciók és
kampányok szervezése.
Újfehértó Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében az
alábbi intézmények fenntartásáról gondoskodik mindenkori költségvetésében:
 Polgármesteri Hivatal
 Bölcsődei ellátás
 Óvodai ellátás
 Zajti Ferenc Kulturális Központ

Táji és természeti adottságok

Újfehértó Városa a Közép-nyírségi kultúrtájon helyezkedik el, változatos homok
felhalmozódások jellemzik alapvetően. A települést körülölelő nagy mezőgazdasági és jó
termőhelyi adottságokkal rendelkező szántó területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség és gyümölcs-termesztéssel. A külterülete tekintetében a
legnagyobb területet a szántók foglalják el, majd a gyepek, melyek rétekből és legelőkből
állnak. A településen jelentős állattartás folyik, mely a természetvédelmi értéket képviselő
gyepterületek fenntartását is biztosítja. Újfehértó város több védett és látnivalóban gazdag
természeti értékkel rendelkezik. Az egyik kiemelkedő ezek közül a település északi részén
található Nagy Vadas tó. Az erdőterületek kiterjedése csekély 6,7%, ami az országos átlagtól
jóval elmarad, de ez részben a település természetraji adottságaiból is adódik. Újfehértót
országos jelentőségű, csodálatos védett természeti kincsek veszik körül: a Szikes Sóstó és a
körülötte található csodálatos orchideás rét, a kitűnő adottságú Vadas-tó, amely nemzetközi
madárvonulási útvonalon fekvő kirándulóhely, illetve a jégkorszaki eredetű löszfal is, mely
jelentős partifecske kolóniának ad otthont. A település közigazgatási területén megtalálható
Orchideás rét, teljes egészében országos jelentőségű „ex lege” védett terület részévé vált,
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1986-ban helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Több ezer orchidea
példány virágzik teljes pompájában május-júniusban, mely különleges, csodás színfoltja a
Szikesnek.

Épített környezet

Újfehértó több jelentős építészeti értékkel is büszkélkedhet, melyek a város karakterét
jelentős mértékben meghatározzák, ilyen a szimbolikus, közelmúltban felújításra került
Városháza, a Nozdroviczky/Nánássy kúria, vagy a Fő tér ékessége a volt Kaszinó, de
meghatározó építészeti érték a Városi Múzeum boltíves, tornácos épülete is. település
jellegzetes látképének meghatározó eleme - az országos védelem alatt álló műemlék – a
Református templom. A helyi kulturális élet fontos színtere a Zajti Ferenc Kulturális Központ:
a Helytörténeti Gyűjtemény, a felújított, 360 férőhelyes színházteremmel bíró Művelődési
Ház és a Városi Könyvtár. A sport és szabadidő eltöltésére pedig kiváló helyszín Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye egyik legmodernebb létesítménye, az Újfehértói Szabadidőközpont,
ahol uszoda, bowling, fallabda, kondi-és fitnesz-terem várja a kikapcsolódni vágyókat. A
település belterületei kielégítik a városi funkciókat. Újfehértó mind az itt lakók, mind az
idelátogatók számára magas színvonalú, aktív és passzív pihenésnek is helyt adó, rekreációs,
valamint kultúrában –gasztronómiában gazdag szerepet igyekszik betölteni. Mezővárosi
küllemének fejlődése – mely köszönhető volt a jelentős átmenő kereskedelmi forgalomnak
és a helyi zsidóságnak - hozzájárul a mai települési arculat megteremtéséhez. A pezsgő helyi
kulturális élet színvonalát hűen tükrözi a város főtere. A téren kialakított üzletek, kávézók,
éttermek, szabadtéri - utcai bútorok megannyi lehetőséget kínálnak a társasági szabadidő
eltöltésére.



3. HELYZETÉRTÉKELÉS
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3.1.  A helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1. A folyamatok értékelése – Újfehértó város fejlesztéseit befolyásoló külső-belső
tényezők értékelése

A város földrajzi elhelyezkedése determinálja, hogy a közeli kettő megyeszékhely,
Nyíregyháza és Debrecen vonzása miatt igen jelentős az elvándorlók aránya. A Képviselő-
testület elkötelezett amellett, hogy a fiatalokat helyben tartsa, és határozott célja, hogy a
fiatalok helyben tartását célzó intézkedéseit összehangoltan végezze. Ennek érdekében Ad
Hoc bizottságot hozott létre. Az erre irányuló intézkedések közül kiemelkedő fontosságúak
az alábbiak. A lakhatással kapcsolatos önkormányzati segítséget Újfehértó Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (II.23.) önkormányzati rendelete (Ör.)
szabályozza, amely meghatározza az Önkormányzat által biztosított lakáscélú támogatások
formáit, szervezetét. Az Ör. alapján az első lakáshoz jutók támogatása lehetséges. A 2018.
évben 3.000.000.-Ft lett biztosítva lakáscélú támogatásokra az önkormányzati
költségvetésben. A támogatási rendszerben a „mini házak” és „fecske házak” kérdéskörét
szükséges előtérbe helyezni. Továbbá szükséges vagy felhagyott épületek, lakóingatlanok
Önkormányzat általi felvásárlása és felújítása vagy meglévők bővítése (például Vasvári Pál
utca 1. szám alatt lévő 55 lakásos Társasház tetőtér beépítése) vagy újak építése a bérlakás
állomány minőségi növelése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
biztosított, bár egyes szegmensek tekintetében (a 16-23 éves korosztálynak szóló
események) bővítendő. Kiemelten jónak mondható a sportolási lehetőségek köre: a
Sportcentrum komplex szolgáltatást nyújt, folyamatban van a Honvédelmi Sportközpont
(lőtér) kialakítása, országos és világhírű a kempo sportegyesület.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. Újfehértó Város Önkormányzata folyamatosan csatlakozik ehhez
a kezdeményezéshez, segítve a tehetséges fiatalok tehetséggondozását. Az
infokommunikációs technológiák széles körben történő elérhetővé tétele (szabadtéri
internet elérési pontok, WIFI pontok) szintén tervezett. Újfehértó élhető kisváros, jó a
közbiztonság, az ingatlanok olcsóbbak, reális lehetőség mutatkozik arra, hogy a fiatalok a
településen maradjanak, a környező nagyobb városokból ide költözzenek.
A városvezetés elhivatottságát jelzi, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány települési
önkormányzatok számára hirdetett „UNICEF Gyerekbarát Település” pályázatra is pályázatot
nyújtott be.
A fiatalok helyben tartásának további igen fontos szegmense a munkaerő-kínálat minőségi
fejlesztése, a munkahelyteremtés.
A város vezetése törekszik minél több, a helyi társadalom kohézióját erősítő, és a lakosság
komfortérzetét növelő beavatkozás megtételére. Ennek egyik jó példája a 2018. évben
kialakított kapcsolat Hajdúdorog Városával az alábbiak szerint. Újfehértó Város
Önkormányzatának a „Hajdúdorog Város Önkormányzatával történő együttműködésről
szóló” 171/2018. (VII. 27.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a Hajdúdorogi
Standfürdőbe a mindenkor hatályos Hajdúdorogi Városkártyával érvényes kedvezményes
áron léphetnek be, illetve vehetik igénybe annak szolgáltatásait az Újfehértón állandó
lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve az Újfehértói Szabadidő központ
mindenkor hatályos belépő díjaiból és az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból a
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Hajdúdorog város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes
személyek 10 %-os kedvezményre jogosultak.
A helyi gazdaság segítése érdekében Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
„Újfehértói termék” védjegyet alapított, és arra védjegyoltalmat jegyeztetett be, amely az
önkormányzat részére kizárólagos hasznosítási jogot biztosít. A védjegy, mint jogi és
marketing eszköz, a fogyasztók tájékoztatása mellett arra szolgál, hogy azonosítsa és
megkülönböztesse egymástól az egyes termékeket és szolgáltatásokat, és egyben minőséget
is tanúsít. A minőségi helyi termékkel a vásárló és a termelő is jól jár. Az újfehértói termékek
népszerűsítésének segítésével, ismertté tételével, a lakossági vásárlás generálásával
erősítjük a helyi gazdát-termelőt. A vásárló pedig garanciát kap a megvásárolt termék
minőségére, hisz „Újfehértói termék” védjegyet csak ellenőrzött, minőségi termékek, vagy
szolgáltatások kaphatnak. Mindezen túl, kiemelt jelentősége van annak, hogy helyben költik
el a fogyasztók a pénzüket. A helyben elköltött pénznek kimutatottan is sokszoros
gazdaságélénkítő, foglalkoztatást növelő hatása van. A védjegy célja: az újfehértói, helyi
gazdaság fejlesztése, a vásárlók minőségi, helyi termékekkel való ellátása. A szabályzat
szerint Újfehértói termék az Újfehértón állandó lakcímmel rendelkező termelő által
előállított, vagy Újfehértó város közigazgatási területén megtermelt feldolgozatlan és/vagy
feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági termék, ipari termék, élő állat. A feldolgozott
termékek közül az minősül újfehértóinak, amelyben az alapanyag, vagy a helyben hozzáadott
érték aránya legalább 51% mértékű. A védjegyet csak a védjegy tulajdonosa (Újfehértó Város
Önkormányzata) vagy az általa feljogosítottak használhatják érvényes védjegy használati
szerződés birtokában, az „Újfehértói termék”Arculati Kézikönyvben előírt módon és a
Védjegyszabályzatban meghatározottak szerint.

A helyi identitás erősítése érdekében és a jó gazda gondossága jegyében Újfehértó Város
Képviselő-testülete az Újfehértó város területén létrejött és létrehozott nemzeti értékeknek
a számbavétele, azok adatainak gyűjtése és nyilvántartása céljából létrehozta az Újfehértói
Települési Értéktárat. A települési értéktárban olyan értékeket lehet „felhalmozni”, mely a
helyben élők számára nemcsak kulturális, hanem érzelmi értékeket is jelentenek. Ezekben a
helyi értéktárákban lehet megőrizni olyan, csupán az adott településre jellemző tárgyakat,
épületeket, szokásokat, amelyek esetleg máshol nem vagy más módon váltak hagyománnyá.
A 2018. évben az alábbi 16 érték szerepel a lajstromban: Újfehértó-micskepusztai veret-
tarsolylemez; Református templom épülete; Múzeum épülete; Kaszinó épülete; Városháza
épülete; Arany lelet (2002. áprilisában telekrendezés közben 64 db közép és kora újkori
aranypénzt találtak. Bejelentés után a régészeti feltárás összesen 261 db aranypénzt talált. A
lelet súlya: kb 1,3 kg.); Újfehértói fürtös meggy; Újfehértói fürtös ágyas meggy pálinka;
Zsindelyes pálinkák; Csipkés gyöngyvessző; Orchideás rét; Zajti Ferenc munkássága; Szikes;
Koncz Zoltán munkássága; Keleti Gyepű; Fonott sallang és sallangos lószerszám.
A lakónépesség csökkenésének megállításához elengedhetetlen a helyi munkaerőpiac
megerősítése, ennek egyik hatékony eszköze lehet az önkormányzati foglalkoztatás
kiteljesítése, fejlesztése. Az Önkormányzat foglalkoztatást segítő intézkedései alapvetően az
alábbiak: pályakezdők foglalkoztatása, bértámogatással történő foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás, közérdekű, önkéntes munkavégzés lehetősége, közérdekű munka
lehetősége, diákmunka, kulturális közfoglalkoztatás valamint egyszerűsített foglalkoztatás. A
bértámogatással történő támogatás lehetőségeit kihasználva a 2018. évben 5 fő 25 év alatti
munkanélküli foglalkoztatására nyílt lehetőség. A közfoglalkoztatás keretein belül közel 200
fő került foglalkoztatatásra, több mint 60 fő képzésen vett részt (betanított festő, mázoló,
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női szabó, konyhai kisegítő) a 2018. évben. Alapvetően jól működő és a település
munkaerőpiacán jelentős aránnyal jelen lévő önkormányzati foglalkoztatásról tesznek
tanúbizonyságot a fenti számok, a bevont személyek létszámának volumene.
A lokálpatriotizmus erősítése és a demokratikus kormányzás kialakítása, fenntartása
érdekében a városvezetés ösztönzi a civil szervezeteket. Újfehértó Városában működő
egyesületek, alapítványok, társaságok tevékenysége igen sokszínű, hiszen egészségügyi,
kulturális, közbiztonság, oktatás, sport, szociális intézményi, természetvédelmi,
környezetvédelmi célú szerveződések is jelen vannak, aktívak. Az Önkormányzat feladatainak
ellátása során számít a civil szervezetek közreműködésére, és lehetőségeihez képest
anyagilag is segíti azokat. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI. 27.) számú
rendeletének alapján a mindenkori költségvetésében biztosít erre forrást. Többek között az
„Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete”, az „Újfehértói Sportegyesület”, az „Újfehértói Kempo
Harcművészeti Sportegyesület”, a „Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány”, a „Kenguru
Tánc Sportegyesület”, az „Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület” is részesült
önkormányzati támogatásban 2018. évben.

Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására törekszik. A
megvalósítás alatt lévő beruházások mind a települési infrastruktúra fejlesztését, és ezzel a
település önmegtartó erejének növelését célozzák.

3.1.2. A település környezetének fejlesztését befolyásoló külső-belső tényezők
összefoglaló értékelése (SWOT)

A település jelenlegi helyzetének bemutatása és elemezése után érdemes összefoglalnunk Újfehértó
Város fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket. Ebben az ún. SWOT elemzés segít, mely a
stratégiaalkotás folyamatának egyik legfontosabb lépéseként átfogó képet ad a település
erősségeiről, gyengeségeiről (belső tényezők), valamint az erősségek kihasználásán alapuló
lehetőségekről és azokról a veszélyekről, melyek csökkenthetik a fejlődés esélyeit (külső tényezők).
Az erősségek és gyengeségek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.

Erősség Gyengeség
Településhálózatban betöltött szerep

 A térség fontosabb centruma Nyíregyháza, mint
megyeszékhely, amelytől Újfehértó mindössze
17 km-re helyezkedik el.
 Újfehértó a Nyíregyháza – Debrecen gazdasági

tengely agglomerálódó térségekben helyezkedik
el.
 Az elmúlt évtizedben Debrecen és Nyíregyháza

között fokozatosan egy agglomerálódó térség
van kialakulóban, amely továbbra is meg fogja
határozni a két nagyváros körüli településhálózat
fejlődését
 Logisztika elhelyezkedése kedvező
 Újfehértó megyei szinten funkcióellátottsága

alapján középvárosi funkciókkal rendelkezik
 Az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás

mindössze 6 km távolságra található.

 A város környezetében lévő erős gravitáció
centrumok (Nyíregyháza és Debrecen
megyeszékhelyek) csökkentik Újfehértó súlyát
 A megyeszékhely ahhoz elég közel van, hogy

érvényesüljön az elszívó ereje
 Nem kellően formalizált gazdasági, turisztikai

kapcsolatrendszer a határon túli potenciális
partnerekkel
 A településen áthaladó forgalom részben

megterheli a város belterületi úthálózatát
 A településen nem található felsőoktatási

intézmény vagy annak kihelyezett tagozata (így az
oktatási rendszerben betöltött státusza alacsony)
 Nyíregyháza közelsége miatt sem közigazgatási,

sem szolgáltatási szempontból nem bír térszervező
erővel Újfehértó Városa
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Erősség Gyengeség
Társadalom

 Erős a lokálpatriotizmus, a helyi identitástudat
 Az országos átlagtól elmaradó, de a megyei

átlaghoz képest kedvezőbb képzettségi mutatók
(javuló tendencia a lakosság képzettségi
szintjében)
 Pezsgő kulturális élet jelenléte
 Kedvező korösszetétel
 Az eltartottak aránya csökkenő tendenciát mutat
 Az általános iskolai, középiskolai és a felsőfokú

végzettséggel rendelkezők száma és aránya
jelentősen növekedett 2001 és 2011 között
 A primer szektorban foglalkoztatott viszonylag

magas aránya ellenére nincs szezonális
munkanélküliség
 Sokrétű civil szféra
 A civil szervezetek több területen is aktívak
 Intenzív az együttműködés a civil szervezetek és

az önkormányzat között
 Helytörténeti gyűjtemény

 Csökkenő lakónépesség (elsősorban a negatív
vándorlási egyenleg miatt)

 Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett
területek

 Növekszik a szelektív elvándorlás mértéke
 A negatív elmozdulást nagymértékben

befolyásolhatja a szelektív migráció.

Humán infrastruktúra
 A nevelés – oktatás a bölcsődei ellátástól a

középfokú oktatásig megtalálható a településen
(egyházi fenntartású intézmény jelenléte)
 Az egészségügyi alapellátás és szociális

alapellátás megfelelő minőségű
 A szolgáltatások egyenlő elérhetősége biztosított

a város, illetve egyes szolgáltatások esetében a
térség lakosai számára is
 A közszolgáltatási intézmények belső és külső

együttműködése intenzív

 Egyes közintézmények (pl. óvoda)
infrastrukturális állapota nem megfelelő

 A településen nem található felsőoktatási
intézmény vagy annak kihelyezett tagozata

 Az önkormányzat befolyása egyes
közszolgáltatások esetében a megváltozott
fenntartói viszonyok miatt korlátozott (pl.
köznevelés)

 Kollégiumi ellátás nem biztosított

Gazdaság
 Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

gazdasági potenciáljának integráns eleme
 A Nyíregyháza-Debrecen gazdasági tengely

mentén fekszik, jelentős tranzitforgalom halad át
Újfehértón
 A városban működő vállalkozások tevékenysége

diverzifikált
 A vállalkozások hazai tulajdonban vannak
Mérsékelten erős kereskedelmi és szolgáltató

ágazat
 Továbbképzési-fejlesztési lehetőségek a

munkavállalók számára
 A középfokú végzettséggel és szakmával

rendelkezők száma kedvező kereskedelmi és
ipari adottságot jelentenek
 Erős mezőgazdasági szektor
 A települést körülölelő nagy mezőgazdasági és jó

termőhelyi adottságokkal rendelkező szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség és gyümölcs-
termesztéssel
 Kiemelkedő gyümölcstermesztés szempontjából,

a környéken fellelhető újfehértói fajtatípusú

 A helyi gazdaság bruttó hozzáadott értéke
alacsony

 A gazdasági társaságok relatíve szerény
tőkésítettsége jellemző

 A foglalkoztatási potenciál szempontjából
hátrányos, nem található nagy vállalkozás a
településen.

 A nagy munkaadók vagy átalakultak, vagy
felszámolták (Mezőgazdasági Szövetkezetek,
Építőipari és Faipari Szövetkezet).

 Hiányosságok tapasztalhatók a tudástranszfert
biztosító szereplők között

 A turisztikai ágazat jelentéktelen.
 A város alacsony súllyal van jelen a megye

gazdaságában
 Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások részben

hiányosak
 Alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők

aránya, akik számára a megfelelő munkahely
helyben viszonylag kevés

 Egyéni és mikrovállalkozások dominanciája
 Az iparban működő vállalkozások aránya 10 %

körül van. Elsősorban mikro- és kisvállalkozások
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Erősség Gyengeség
meggy igazán zamatos és értékes, a belőle főtt
pálinka fontos kuriózuma lehet az országnak.

dominálnak, nagy vállalkozások nem működnek,
a külföldi tulajdon nem jellemző.

 Újfehértón a gazdaság jelentősége elsősorban a
Nyíregyháza- Debrecen közötti elhelyezkedésnek
köszönhető.

Önkormányzati gazdálkodás, településfejlesztés
 A településfejlesztés, településüzemeltetés,

vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés feladatai
kerülnek előtérbe
 A normatív szabályozás helyébe a feladatalapú

finanszírozás került bevezetésre
 Országos és nemzetközi kapcsolatrendszerrel

rendelkező városvezetés
 Relatív jó helyi iparűzési adó bevétel
 Aktív helyi gazdaságfejlesztési és befektetés-

ösztönzési tevékenység folytatására törekszik az
önkormányzat

 Az önkormányzat intézmény-fenntartási és
hatósági feladatköre jelentősen visszaszorult

 Megszűnt az önkormányzat személyi
jövedelemadóból való részesedése, az
illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a
beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál

 Bérlakás állomány alacsony szintje

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer
 Közép-nyírségi kultúrtáj, változatos homok

felhalmozódások
 A települést körülölelő nagy mezőgazdasági és jó

termőhelyi adottságokkal rendelkező szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség és gyümölcs-
termesztéssel
 Legnagyobb területet a szántók foglalják el, majd

a gyepek, melyek rétekből és legelőkből állnak. A
településen jelentős állattartás folyik, mely a
természetvédelmi értéket képviselő
gyepterületek fenntartását is biztosítja
 Természetvédelmi és természet megőrzési

területek jelenléte
 Újfehértó város több védett és látnivalóban

gazdag természeti értékkel rendelkezik. Az egyik
kiemelkedő ezek közül a település északi részén
található Nagy Vadas tó.
 Kiemelkedő gyümölcstermesztés szempontjából,

a környéken fellelhető újfehértói fajtatípusú
meggy igazán zamatos és értékes, a belőle főtt
pálinka fontos kuriózuma lehet az országnak.

 Az erdőterületek kiterjedése csekély 6,7%, ami
az országos átlagtól jóval elmarad, de ez részben
a település természetrajzi adottságaiból is
adódik

 Területi eloszlásuk szintén problémás, egyes
városrészek esetében alulreprezentáltak.

 Zöldfelületi rendszer sem mennyiség, sem
minőség tekintetében nem megfelelő a város
által betöltött szerepkörhöz mérten

 A központtól távolabb eső utcák között gyakori a
homokos, kopár utcai zöldsáv, a vízelvezető
árkok hiánya, emiatt pocsolyás, sáros, fátlan
közterületek, melyek lehangolóan hatnak a
városképre

 Nincs jelentős természetes vízfolyás
 Fajgazdagsága szegényesebb az Alföld többi

szikesénél
 A település déli területein gyakoriak a belvizek

Épített környezet
 A város több mint 7 km hosszan elnyúló É-D

irányú város, a szerkezetét alapvetően
morfológiai, vízrajzi adottságok határozták meg.
 A település jellegzetes látképének meghatározó

eleme - az országos védelem alatt álló műemlék
– a Református templom.
 Az elmúlt másfél évtized alatt a település

lakásállomány megújult ezáltal a kedvezőtlen
komfortfokozatú lakások aránya kifejezetten
alacsony, a lakásállományok minőségét az
építkezések hullámai nagymértékben javították
 A település belterületei kielégítik a városi

funkciókat
 A helyi, egyedi arculatot biztosító helyi épített

 A település erős észak- déli irányú elnyúlást
mutat.

 A központtól távolabb eső utcák között gyakori a
homokos, kopár utcai zöldsáv, a vízelvezető
árkok hiánya, emiatt pocsolyás, sáros, fátlan
közterületek, melyek lehangolóan hatnak a
városképre

 Középület állomány energetikai fejlesztése
szükséges

 Szlömösödött területek jelenléte
 Újfehértó nem tartozik a régészeti szempontból

jól kutatott települések közé
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Erősség Gyengeség
örökségként védetté nyilvánított épületek és
területek száma folyamatosan bővül

Közlekedés
 Újfehértót érinti a 4-es számú főút, továbbá a

Budapest – Záhony, Budapest-Miskolc –
Budapest vasúti fővonal.
 Kiépített körforgalom a 4. számú főúton,

biztonságosabbá vált a városközpont és a
vasútállomás megközelítése
 Jó helyközi és távolsági autóbuszos közlekedési

lehetőségek
 Sűrűn közlekedő vonatok Debrecen és

Nyíregyháza felé
 Helyi buszközlekedés megléte
 Fejlett kerékpárút-hálózat

 Egyes összekötő utak útburkolat minősége
külterületen és belterületen is nagyon rossz
minőségű, felújításra szorul.

 Egyes területeken és időszakokban parkoló hiány
jelentkezik

 A város forgalmas kereszteződései több helyen
nincsenek megfelelően kiépítve

 A környező településekre vezető utak állapota
többnyire nem megfelelő

 A településen áthaladó forgalom (4. sz. főút)
jelentős forgalomterhelést jelent

SWOT analízis - Lehetőségek és veszélyek

Lehetőség Veszély
Településhálózatban betöltött szerep

 Az M3 autópálya, a fel- és lehajtó csomópont
közelsége növeli a térbeli helyzetből adódó
előnyöket, javítja a város tőkevonzó
képességét

 Erősödik a város logisztikai szerepköre

 A külső környezeti hatások, belső konfliktusok
miatt elmarad, nem folytatódik a város
megújulása,

 Szuburbanizációs, agglomerációs folyamatok
nem terjednek ki a településre

 A város környezetében lévő erős gravitáció
centrumok (Nyíregyháza és Debrecen
megyeszékhelyek) korlátozzák a városi funkciók
megmaradását, erősödését

 Tovább növekednek a különbségek a járási
központ és a többi település között

Társadalom
 A nehéz szociális helyzetben lévők célzott

támogatása, a szociális gondoskodás
fejlesztése

 A társadalmi szolidaritás és kohézió
erősítésének, a kirekesztődés megelőzésének,
az esélyek javításának igénye, kényszere nő,

 Az életmódváltás, fenntarthatóság elvének
erkölcsi normává válása,

 Az egészség fontosságának felértékelődése,
egészségtudatos magatartás elterjedése

 A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben
tartása településfejlesztési húzóerő lehet

 A jelenleg ingázó munkaerő érdeklődése nő a
város iránt (ingázás helyett a letelepedést
választják)

 A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő
szociális bajok erősödnek egyes társadalmi
rétegek tekintetében,

 A lakosság polarizáltsága nő, jelentős korlátozó
tényezővé válik,

 Szociálisan hátrányos, sok esetben a jogkövető
magatartásra képtelen társadalmi réteg növekvő
aránya

 Az elmagányosodás, bizalmatlanság fokozódása,
 A közeli megyeszékhely és régióközpont elszívó

hatása erősödik

Humán infrastruktúra
 Megújuló energiahasznosítás iránti igény

növekedése (energiafüggőség oldása a
rentábilis intézményüzemeltetés érdekében)

 A duális szakképzés és a térségi foglalkoztatási
paktum az oktatási rendszer reformját, a piaci
igényekhez igazodó képzési portfólió
kialakítását segíti (foglalkoztatási paktum)

 a munkakörnyezetek változásaihoz (pl. Ipar 4.0.
diktálta elvárások) nem illeszkedik a jövőbeni
képzési portfólió

 a közeli gravitációst központok elszívó hatása a
humánerőforrásra
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Lehetőség Veszély
 Felsőfokú képzés meghonosítása (a helyi és

betelepült piaci szereplők igényeihez igazítva)
Gazdaság

 K+F+I tevékenységek ösztönzése (az
infokommunikációs technológia, a magas
hozzáadott értéket képviselő technológiai
iparágak bevonzása)

 A lakosság képzettségi szerkezetének gazdasági
igényekhez igazítása

 Az önkormányzat számára rendelkezésre álló
viszonylag korlátozott eszközök segítségével a
foglalkoztatási lehetőségek bővítésének
elősegítése (értékteremtő közmunka)

 Újfehértó védjegy erősítése
 Ipari területek bővítése és infrastrukturális

fejlesztése, befektetés-ösztönző
városmarketing: további betelepülő ipari cégek

 A helyi KKV támogatás lehetősége az
önkormányzati Európai Uniós források
segítségével

 Elterjednek az alternatív mezőgazdasági
tevékenységek

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

 A külső makrogazdasági feltételek nehézsége,
negatív gazdasági klíma akadályozó feltételek,

 Erős versenytársak jelenléte (Nyíregyháza és
Debrecen megyeszékhelyek), csökkentik a város
iránti befektetői szándékok felerősödését

 Az országos fejlesztési prioritások iránya – tudás,
innováció-orientáltság – nem kedvező a
városnak,

 Az európai uniós források tekintetében élesedő
verseny várható

Önkormányzati gazdálkodás, településfejlesztés
 Az – intézményfenntartóiból gazdaságfejlesztői

és területfejlesztési szerepkörrel törvényi
szabályozással felruházott – önkormányzat
decentralizált gazdaságfejlesztés fontos helyi
szereplőjévé válik

 Az értékteremtő közmunkaprogram folytatása,
erősítése

 Foglalkoztatási paktum
 A területfejlesztési feladatok a szubszidiaritás

és az arányosság elvének megfelelő elvégzése
 Az önkormányzati beavatkozások a magánerős

beruházások számának növekedését
eredményezhetik

 Településrendezési szerződésekben rejlő
lehetőségek kihasználása

 Az önkormányzatok feladat- és hatásköre
kedvezőtlenül alakulhat

 Az önkormányzatok állami forrásai/ támogatásai
csökkennek

 Az önkormányzat állami költségvetésből történő
finanszírozásának csökkenése miatt a
rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat a
működésre kell fordítani

 Az európai uniós források tekintetében élesedő
verseny várható

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer
 Erdősítés, az erdővel borított felületek

arányának növelése
 Védő fasorok telepítése, vizuális konfliktusok

csökkentése, megszüntetése a zöldfelületi
rendszer bővítésével

 Utcafásítás, zöldfelületi biodiverzitás növelése

 A természeti erőforrások túlzott igénybevétele,
 A természeti-környezeti értékek (élővizek,

növény- és vadállomány) károsodnak az
ökológiai szemlélet hiányában

 Környezetterhelő ipari létesítmények települnek
be a városba

Épített környezet
 Lakóterület fejlesztés  A településen komoly örökségvédelmi

kockázatot jelenthetnek a zöld mezős
beruházások (régészeti szempontból) (javasolt a
barna mezős beruházások ösztönzése)

 Szlömösödési folyamatok
Közlekedés
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Lehetőség Veszély
 A burkolatlan kisebb utcák szilárd burkolattal

való ellátása
 közlekedésbiztonsági (kereszteződések

fejlesztése, gyalogosforgalom) beavatkozások
 Parkolók kialakítása, fejlesztése
 További jelentős pályázati források

megjelenése várható

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

 Növekszik a teher- és személygépkocsi-forgalom
a betelepülő ipari vállalkozások hatására

3.1.3. A településfejlesztés és a rendezés kapcsolata

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

A helyzetértékelés alapján azonosíthatók azok a lehetséges módosítási szükségletek,
amelyek által biztosíthatók a tervezett fejlesztések feltételei. Ezek közül a legnagyobb
változást az alábbiak jelentik:

 tervezett, de meg nem valósult lakóterületi bővítések visszavonása a Farkasnyári út
nyugati oldalán,

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

 a tervezett gyűrűs közúthálózati rendszer elemeinek, egyes szakaszainak átalakítása,

 Újfehértó és Geszteréd közötti összekötő út kialakítása,

 a külterületi, jelenleg gazdasági területek tényleges használat szerinti terület-
felhasználási besorolása (mezőgazdasági üzemi – ipari gazdasági),

 a belterülettől északra, a 4. sz. főút és a vasúti fővonal közötti területen tervezett
gazdasági területek fenntartása, bővítése, fel nem használt beépítésre szánt más célú
területekkel.
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3.2.  Problématérkép/értéktérkép

3.2.1. Problématérkép
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3.2.2. Értéktérkép
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3.3.  Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
térkép ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

Újfehértó Város 4 városrésze az alábbiak:

 „Városközpont”

 „Északi városrész”

 „Nyugati városrész”

 „Déli városrész – Mályváskert”

Újfehértó városrészeinek térképi ábrázolása

Forrás: Saját szerkesztés
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„VÁROSKÖZPONT”

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

„Városközpont” térképi ábrázolása

Forrás: Saját szerkesztés
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A többségében földszintes épületekkel beépített területek között a városi magban
elhelyezkedő magasba törő templomtornyok, lakó- és középületek emelkednek ki.
A település városmagja megannyi különböző, mégis egymással együttes harmóniát alkotó
építészeti karaktert hordoz magában.
A megannyi cserjével, fával, örökzöld és egynyári növénnyel tarkított belvárosban tett séta
remek kikapcsolódásul szolgál mind az itt lakók, mind az idelátogatók számára.
A belvárosban a XIX. század második, illetve a XX. század első felében épült köz-, szakrális-,
földszintes-, valamint emeletes lakóépületek vannak jelen.
A belvárosi mag részét alkotják a történelmi, valamint lakó épületek mellett jelen lévő,
kiszolgáló középületek, mint a közösségi ház, a városi uszoda és sportcsarnok, a piac, a
művelődési központ és könyvtár, polgármesteri hivatal, járási hivatal, iskola, óvoda,
bölcsőde, helytörténeti gyűjtemény, rendőrség és a turistaház épülete. A több évtizedes
múlttal rendelkező köz- és magánépületek olykor zártsorú, egybefüggő utcaképet alkotnak,
olykor lazább, de intenzív beépítettséggel vannak jelen a településrészen. A városmag
területén a házak külalakja és telepítése heterogén.
Funkcióellátottsága miatt is indokolt a „Városközpont” városrész lehatárolása, hiszen
gyakorlatilag valamennyi humán infrastruktúrához tartozó épület ezen a területen található
meg, itt tömörül minden állami, igazgatási, hatósági és igazságszolgáltatási funkció, a
legfontosabb közösségi funkciók (Művelődési Ház). A kisvárosias arculattal bíró
„Városközpont” továbbá jó néhány országos vagy helyi védett épületet rejt. Alapvetően a
városrész megközelíthetősége jónak mondható, a jelentősebb utak sugaras jelleggel is ide
futnak össze. A lényegesebb kereskedelmi egységek is itt találhatóak.

A „Városközpont” városrész főbb mutatói
Mutató Arány
Lakónépesség száma 1318
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,1
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,1
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,8
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

14,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 17,3
Lakásállomány (db) 523
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,8
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

43,1

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

9,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,2
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,7
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya

28,7

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 57,2
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,5
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

8,0

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 5,2
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Mutató Arány
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,2

Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás)
„ÉSZAKI VÁROSRÉSZ”

„Északi városrész” lehatárolása:
belterület határ – Szent István u. – Vasvári Pál u. – Farkasnyári u. – belterület határ

„Északi városrész” térképi ábrázolása

Forrás: Saját szerkesztés
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A városrész nagy része kertvárosias lakóterület terület-felhasználási egységbe tartozik, mely
kiegészül kereskedelmi-szolgáltató-gazdasági és ipari-gazdasági területtel, valamint falusias
lakóterülettel és zöldterülettel. Jellemzően a 4 főközlekedési út mellett található több
vállalkozási telephely, kiemelten a szolgáltató szektorhoz tartozóak (kereskedelmi és
vendéglátói egységek is). Az „Északi városrész” területén található a vasútállomás, illetve
értelemszerűen a 4 főközlekedési úton áthaladó buszjáratok buszmegállói is.

„Északi városrész” főbb mutatói
Mutató Arány
Lakónépesség száma 5072
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,6
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 66,6
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 15,8
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

21,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 9,1
Lakásállomány (db) 1857
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10,9
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

45,5

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

12,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 51,4
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,8
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya

51,5

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,9
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,5
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

8,9

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

8,3

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,7
Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás)
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„NYUGATI VÁROSRÉSZ”

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

„Nyugati városrész” térképi ábrázolása

Forrás: Saját szerkesztés
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Alapvetően lakófunkciót tömörítő városrész, sajnos kedvezőtlenebb képzettségi,
foglalkoztatási mutatókkal rendelkező lakosság él ebben a városrészben. A települési
infrastruktúra fejlesztése is fontos feladat a városrész tekintetében. A komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül viszonylag magas (13,7%),
valamint jelentős az egyszobás lakások aránya is. Leszakadással veszélyeztetett a
lakónépesség egy része, amely kiemelt odafigyelést követel a városvezetés részéről.

„Nyugati városrész” főbb mutatói
Mutató Arány
Lakónépesség száma 2933
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,6
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,5
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 19,9
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

27,9

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,9
Lakásállomány (db) 1089
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,6
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

50,2

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

16,2

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,1
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,4
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya

55,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 60,7
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 20,6
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

14,8

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

13,7

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,0
Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás)
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„DÉLI VÁROSRÉSZ – MÁLYVÁSKERT”

„Déli városrész – Mályváskert” lehatárolása:
Táncsics Mihály u. - Kisrét kör – Dózsa György u. – Rákóczi Ferenc u. – Óvoda utca –
Böszörményi út – Debreceni út – Katona József u. – belterület határ

„Déli városrész – Mályváskert” térképi ábrázolása

Forrás: Saját szerkesztés
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A „Nyugati városrészhez” hasonlóan ebben a településrészben is magas a leszakadástól
veszélyeztetett státuszú lakosság. A települési infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. A
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül viszonylag
magas (14,4%), valamint, jelentős az egyszobás lakások aránya is.

Déli városrész - Mályváskert főbb mutatói
Mutató Arány
Lakónépesség száma 3435
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,5
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,6
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 15,9
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

31,1

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,4
Lakásállomány (db) 1225
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,7
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

51,1

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

19,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,8
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,2
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya

56,9

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 59,4
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 20,9
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)

13,0

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

14,4

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,8
Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás)
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzés (potenciális akcióterületek)

3.3.2.1. A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a
2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával.

A KSH 2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Újfehértó
városban 1 db szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám
eléri az 50 főt.

Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt, ennek a kritériumnak
további egy terület felel meg a városban.

A lenti térkép sötétzöld színnel, valamint számmal jelöli a szegregátumot, míg a világoszöld
színnel jelölt területet szegregációs folyamatok veszélyeztetik. A térkép olyan területet is
megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony
népességszámuk vagy intézeti háztartásban élők (pl.: idősek otthona) miatt mégsem
tekinthető valódi szegregátumnak.
A KSH által kijelölt szegregátumok Újfehértó városban

(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–34% =
világoszöld, 35–100% = sötétzöld)

(Forrás: KSH)
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A következő térkép a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen mutatja a
szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket.

Újfehértó város szegregátumai és szegregációval veszélyeztetett területe

(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
100% = lila)

(Forrás: KSH)

3.3.2.2. A KSH által lehatárolt szegregátumok helyzetelemzése

A szegregátum a következők szerint lehatárolt területen található: Csillag u. –
Böszörményi út belterületi határ.

Újfehértó város szegregátuma

(Forrás: KSH)
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A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a szegregátum területén 90 fő él. A lakónépesség
korcsoportos megoszlása alapján a város arányaihoz viszonyítva ezen a területen magasabb
a 15-59 évesek (10 százalékponttal), valamint alacsonyabb az időskorúak aránya (szintén 10
százalékponttal), a gyermekkorúak aránya közel azonos a városi arányhoz (17,8%).

Az iskolázottság szempontjából az aktív korú népesség jellemzően legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezik (53,7%) – több mint kétszer magasabb az arány a városéhoz
viszonyítva (25,1%) –, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2,1% (a városi arány
7,8%).  Az alacsony iskolázottság kedvezőtlen munkaerő-piaci mutatókat feltételez.
A foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül 34,8% szemben a városi 49,2%-kal, s a
foglalkoztatottak jelentős része – 87,5%-a – alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban
dolgozik. Az aktív korú lakosság kétharmada nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel (ez az arány a városi szinten 47,9%). A háztartások 38,5%-a
foglalkoztatott nélküli, a munkanélküliek aránya meghaladja a területen a 40%-ot (41,5%),
amely több mint kétszer magasabb a városi 17,5 százaléknál. Magas a tartós munkanélküliek
aránya, amely 26,8%, míg a városi arány 11,3%.
Az alacsony státuszú területen összesen 22 db lakás található, melyből 18% alacsony
komfortfokozatú és egyszobás lakás.

Szegregációval veszélyeztetett terület: Rigó utca és környéke

A városban a szegregációval veszélyeztetett terület mutatóinak egy terület felel meg, amely
magában foglalja: földút – Böszörményi út – Rigó u. – belterületi határ közötti területet.

Szegregációval veszélyeztetett terület a városban

(Forrás: KSH)
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A területen összesen 116 fő él, korösszetétele alapján magas a gyermekkorúak aránya, az itt
élők közel egyharmada (33,6%) 0-14 év közötti, a városi aránytól 15 százalékponttal
magasabb. A lakosság 57,8%-a 15-59 éves korcsoportba tartozik, amely 6,6 százalékponttal
alacsonyabb a városi aránytól. Az időskorúak aránya (60 év felettieké) városhoz viszonyítva
(17,5%) jóval alacsonyabb, 8,6%.
A területen élő aktív korúak döntő része (56,7%) legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosa nincs a területnek.
Az 15-64 évesek népesség egynegyede foglalkoztatott, amely közel fele a városi aránynak
(49,2%.A foglalkoztatottak jelentős része, közel 78%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban dolgozik. Rendkívül magas az aktív korúakon belül a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, amely 73,1%, szemben a városi 47,9%-kal. A
háztartások több mint fele (51,6%) foglalkoztatott nélküli. A munkanélküliségi ráta a terülten
45,5%, amely 28 százalékponttal magasabb a városi arányhoz képest. A munkanélkülieken
belül a tartós munkanélküliek aránya 36,4%, amely szintén magas, több mint háromszor
magasabb a városi arányhoz viszonyítva.
A terület lakásállománya 33 db, melynek közel egynegyede (24,2%) alacsony
komfortfokozatú – ez az arány városi szinten 15,4% -, míg a lakások közel egytizede (9,7%)
egyszobás, amely közel másfél százalékkal haladja meg a városi átlagot.

Újfehértó városban kijelölt szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület főbb mutatói

Mutató megnevezése
Újfehértó

város
összesen

1. Szegregátum
(Csillag u. –

Böszörményi út –
belterületi határ)

2. Szegregációval
veszélyeztetett

terület
(földút –

Böszörményi út –
Rigó u. – belterületi

határ)

Lakónépesség száma 12 931 90 116

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

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

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

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

25,1 53,7 56,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

7,8 2,1 0,0

Lakásállomány (db) 4 815 22 33

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

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

47,9 65,7 73,1

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

15,0 35,8 35,8

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

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

50,9 87,5 77,8

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

58,5 54,4 71,6
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Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 17,5 41,5 45,5

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

11,3 26,8 36,4

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

11,6 18,2 25,8

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

(Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás)

3.3.2.3. Közszolgáltatások elérhetősége

A városban biztosított közintézmények megfelelő ellátást biztosítanak a szegregátumok
területén élők számára is. A településen működő általános iskolák, óvodák, egészségügyi
központ, valamint a polgármesteri hivatal a város területén szétszórtan találhatóak.
Közvetlen helyi buszjárat nem érinti a szegregátum, illetve a veszélyeztetett területet,
viszont kb. 200 m-re található buszmegálló, ahol az óránként közlekedő autóbusz járat
igénybe vehető.

3.3.2.6. Szociális intézményrendszer és ellátási formák

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül a városban – és néhány szolgáltatás
esetében társulási szinten – biztosított a következő szociális ellátási forma.
 étkeztetés
 házi segítségnyújtás
 tanyagondnoki szolgáltatás
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 szenvedélybetegek nappali ellátása
 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
 idősek nappali ellátása
 családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
 idősek otthona

A gyerekek nappali ellátását 2 db bölcsőde biztosítja.
Újfehértó Város Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 18/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete alapján
biztosítja az ellátásokat.
2014. évben a leggyakrabban igényelt támogatási ellátások közé tartozik a lakásfenntartási, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az ápolási díj.

Önkormányzati szociális ellátások, 2014.
Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni)  [1000 Ft] 23 932

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) [fő] 772

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül foglalkoztatásban részt vettek száma [fő] 132

Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma [fő] 20

Időskorúak járadékára felhasznált összeg [1000 Ft] 6 792

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma [fő] 917

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma [fő] 489

Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma fő] 226



Újfehértó Város Te lepülésrendezési  Tervéhez
HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUM

36

Ápolási díjra felhasznált összeg [1000 Ft] 95 379

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

41

Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai
nélkül) [1000 Ft]

1 254

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma  [fő] 163

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra felhasznált összeg [1000 Ft] 44 487

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg [1000 Ft] 10 643

Óvodáztatási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni)  [fő] 20

Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni)  [1000 Ft] 200

Önkormányzati segély eseteinek száma (pénzbeli és természetbeni) [eset] 93

Önkormányzati segélyben részesültek száma (pénzbeli és természetbeni) [fő] 87

Önkormányzati segélyre felhasznált összeg (pénzbeli és természetbeni)  [1000 Ft] 705

(Forrás: KSH, TEIR)

A helyi szociális, önkormányzati szakemberek véleménye alapján a KSH által lehatárolt két
területen kívül négy olyan terület, utca található a városban, amely szociális szempontból (pl.
szociális ellátások) hátrányosnak tekintethető, és az önkormányzat részéről feladatot
igényel, ezek a területek:
 Jókai M. u. – Vörösmarty u.
 Dózsa Gy.  u. – Kisrét kör
 Hunyadi J. u. – Tokaji utca – Bem apó u. – Homok u.
 Kossuth L. u.

Szegregátum/hátrányos terület neve Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesülők száma (fő)

Hátrányos helyzetű
gyerekek száma

(fő)

Halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek

száma (fő)

1. szegregátum: Csillag u. – Böszörményi
út – belterületi határ

12 3

Szegregációval veszélyeztetett terület:
földút – böszörményi út – Rigó u. –
belterületi határ

3 3

Jókai M. u. – Vörösmarty u. 6
Dózsa Gy. u. – Kisrét kör 5
Hunyadi J. u. – Tokaji út – Bem apó u. –
Homok u.

15 1

Kossuth L. u. 5
Város egészére vonatkozóan 562

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

A városban a hátrányos helyzetű gyerekek aránya csökkenő tendenciát mutat, ennek
ellenére jelentős számúk, különösen az óvodás gyermekek tekintetében. A hátrányos
helyzetű óvodás gyermekek aránya a városban 2014-ben 23,71% volt, amely az országos
aránytól közel 6, míg a járási aránytól 14 százalékponttal magasabb, viszont elmarad a
megyei 41,97%-tól. A nappali oktatásban a hátrányos helyzetű iskolások aránya tekintetében
kedvezőbb a helyzet, mivel az országos, megyei és járási arányokhoz viszonyítva alacsonyabb
értéket mutat.
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A 2016. évi önkormányzati adatok alapján az oktatási intézményekben a hátrányos
helyzetűek száma az alábbiak szerint tevődik össze:

HH HHH
Gimnázium 19 fő 6 fő
Általános iskola 21 fő 11 fő
Óvoda 6 fő 2 fő

Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya (%)

(Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés)

Hátrányos helyzetű általános iskolások aránya a nappali oktatásban (%)

(Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés)
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

Újfehértó Városában potenciális akcióterület nem kerül kijelölésre.


