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1. BEVEZETÉS
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható
fejlődés" kifejezés a nemzetközi szakirodalomban.
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ
Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég
miniszterelnöknő vezetett. A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott
jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel,
amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti
erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében
elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés
fogalmát: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is
kielégíthessék szükségleteiket."
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a
gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik
figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok
kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható
fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák,
szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba.

A Fenntartható Fejlődés alappillérei

A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.
Ebben az állandó feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti,
hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg
nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a
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társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt
az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell
használnunk. Nem lehet megengedni, hogy a gazdaság öncélúvá váljon olyan
mértékig, hogy működésével sértse társadalmi, környezeti érdekeinket. A
fenntartható fejlődés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak
legyünk, hanem az, hogy „jobbak”. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a
környezet minőségére, addig a környezetünk erőforrásai, és állapota meghatározza,
hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetből fejlődéséhez.
A fenntartható társadalom alapvető követelményei: szociális igazságosság, amelynek
az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, és a
társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség javítására való törekvés; a
természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a
társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a
környezetminőség megőrzése.
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A
fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a
természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg."
(Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata,
Tokió, 2000).
Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával
összhangban készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés
stratégiáját meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint
az Unió elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, amely minden politikáját és
cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiájának
jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén szerepelt. 1992-ben Rio de
Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott „Local
Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható
fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket (vezérfonalat)
fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek
számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása,
megvalósítása érdekében.
A Magyar Köztársaság Kormánya 2007. június 29-én elfogadta a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Stratégiát és a hozzá kapcsolódó Tagállami jelentést az
Európai Unió megújított fenntartható fejlődési stratégiájának végrehajtásáról. Ebben
a Magyar Kormány, tárcaközi egyeztetéseket követően, megfogalmazta az országos
léptékű tennivalókat. A dokumentum mindenekelőtt pontosan meghatározta a
fenntartható fejlődés fogalmát:
„A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, amely
nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét,
a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a
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társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes
testi, lelki egészséget, a szabadidőt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a
környezetminőség és a társadalmat alkotók életminőségének együttes
megnyilvánulása.
A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell
érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a
társadalmi igazságossággal, esélyegyenlőséggel.
A természeti erőforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a
természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom
reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni; a környezet eltartó képessége
egyben az igények kielégítésének korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a
természeti erőforrások fenntartható használatára, amelynek megvalósításához a
társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges. Ennek a
megvalósulásához szükséges, hogy a jövő nemzedékének szakmailag megalapozott,
megfelelően előkészített környezettudatos nevelése a családban és az oktatás
valamennyi területén nagyobb teret kapjon.
A fenntarthatóság elvei szerint élő társadalomban többek között érvényesül a
szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés
esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az
életminőség folytonos javítására való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi
normarendszert szükséges a társadalom tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a
folyamatokat támogatja, illetve elősegíti.
A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező
célkitűzés mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés
tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő
életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló
kötelességek teljesítését. A fenntartható fejlődés tehát olyan fejlődés, amely lehetővé
teszi a jelen generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy ez nem veszélyezteti a
jövő generációk azon lehetőségét, hogy szükségleteiket kielégítsék.
A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben
ellentétesek a fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében
elkerülhetetlen egy olyan fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja
a társadalmak és köztük a magyar társadalom fenntartható fejlődését.”
LOCAL AGENDA 21
A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati
megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi
lakosok, közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az
alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések,
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felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban
előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi
erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi
nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó
beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot
figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására.
Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmiközösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat
útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.
Az említett fenntartható fejlődés nemzeti stratégia globális összefüggéseket is
tükröző, nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a
következők:
 a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása;
 a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása;
 környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása.
A Program főbb célkitűzései
Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet
egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt
védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.
A környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése,
károsodásának megelőzése, a károsodott környezet javítása, helyreállítása.
Az emberi egészség védelme, az életminőség környezeti feltételeinek javítása. A
természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és
az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodás elősegítése.
A helyi környezetvédelmi és az egyéb önkormányzati feladatok közötti összhang
megteremtése.
A helyi (civil) szerveződések, intézmények és a polgárok minél szélesebb körű
bekapcsolása a környezet védelmére irányuló tevékenységbe, az együttműködés
feltételeinek megteremtése környezetünk állapotának felmérésére, megismerésére,
megőrzésére és javítására irányuló közös munkában.
A program felépítése a következő részekből tevődik össze:
1. Helyzetelemzés: a LA21 program bemutatása, a város bemutatása (földrajzi,
történeti természeti, környezeti, infrastrukturális, társadalmi és gazdasági helyzetének
áttekintésével).
2. Helyzetértékelés, a tapasztalatok kiértékelése, SWOT analízis.
3. Kérdőívek kiértékelése
4. Stratégia: fenntarthatósági célok megfogalmazása, prioritás sorrendjének
meghatározása és a várható hatások megfogalmazása.
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5. Megvalósítás: a LA21 3 fő pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására
vonatkozó programok, részprogramok meghatározása.
6. Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves
időtartamra.

A Local Agenda 21 megvalósításának lépései
1. Külföldi és hazai példák feltárása, az LA 21 folyamat eddigi eredményeinek
értékelése
A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása
2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés
Az LA21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez, dokumentumokhoz
való kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata.
A Város gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak
elemzése statisztikai adatok segítségével.
A fenntarthatósággal, ezen belül a környezetvédelemmel, a közvetlen
környezettel kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése.
A statisztikai indikátorok kiválasztása a változások követéséhez.
3. Partnerség, bevonás
A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba,
konzultációk lefolytatása és további információ, adatgyűjtés, kérdőív
módszerrel.
4. Stratégiai csoport felállítása
A helyi önkormányzati döntéshozókból, szakmai szervezetek és az oktatási
intézmények képviselőiből, valamint a LA 21 folyamatot vezető szervezet
tagjaiból álló stratégiai csoport megalakítása.
5. Akciótervezés
A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása.
A tervezés felügyelete, koordinációja.
A korábbi ágazati tervek beépítése a LA 21 folyamatba.
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6.

Kommunikáció
Az interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő
kommunikáció.
A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő
fogadása.
7. Végtermék
A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy
stratégiai dokumentum, ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai
akciókat, és konkrét javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg a Város hosszú
távú, fenntarthatóság felé mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett
lépések megfelelő koordináció esetén egy folyamatot indítanak el, ami a
környezettudatosság növelésében, a lakossági és intézményi (pl. vállalati,
önkormányzati) döntésekben jelenik meg.
8. Monitoring
Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a LA 21
megalapozását és a stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly
szükség van a Local Agenda 21 folyamat működésének nyomon követésére. A
monitoring csoport felállítása a stratégiai csoportban helyet kapó intézményi
képviselők feladata.

Gyula Város Fenntartható Fejlődésének Programja (FFP)
A társadalom–környezet–gazdaság komplex rendszerének elemzését és a
fenntartható fejlődés elérését szolgáló cél- és eszközrendszert foglalja magában. A
fenntartható fejlődés megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a fenti rendszerek
állapotával, kölcsönhatásaival tisztában vagyunk, es megtesszük azokat a
Fenntartható Fejlődés Programban megfogalmazott lépeseket, melyek szükségesek a
folytonos szociális jobblét eléréséhez környezetünk állapotának veszélyeztetése
nélkül.
A FFP legteljesebb értelmezése szerint a FFP maga a gondolkodásmód, gazdálkodási
mód, életforma és politikai kultúra, amelyet a fenntartható fejlődés elve hat át.
Ki kell emelni, hogy a sikeres megvalósítás csak az érintett helyi társadalmi és
gazdasági szereplők bevonásával, aktív részvételével lehetséges. Jelentősen segítheti
vagy gátolhatja azonban a folyamatot a nemzeti kormányzat és az Európai Unió
hozzáállása is (jogszabályi és pénzügyi feltételek biztosítása stb.).
Hangsúlyozzuk, hogy a FFP fő célkitűzésének eléréséhez (a fenntartható fejlődés helyi
szintű megvalósításához) kiemelten fontos a dokumentum rendszeres aktualizálása,
frissítése, mivel a környezeti, társadalmi és gazdasági környezet folytonosan változik.
Az FFP illeszkedik a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiának és az Európai Unió
Fenntartható Fejlődési Stratégiájának jelenlegi kereteihez. A dokumentum
összhangban van Gyula Város Környezetvédelmi Programjával, Városfejlesztési
Stratégiájával és Esélyegyenlőségi Programjával.
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2. HÁTTÉR, KÖRNYEZET, HELYZETELEMZÉS
2.1. Érintett földrajzi terület
közigazgatási lehatárolása

bemutatása,

a

terület

Gyula a magyar Alföld dél-keleti részén, Erdély szomszédságában, a Fehér-Körös
folyó bal partján, 87-88 méter tengerszint feletti magasságban fekszik. Az Alföld
egészéhez hasonlóan Gyulán is mérsékelt, kontinentális éghajlat alakult ki. A városhoz
közeli természetes folyóvizek, a Körösök, Közép-Európa legtisztább vizű folyói.

Gyula Város közigazgatási határa
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2.2. A terület természeti környezete
Flóra
A térség a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidékének
(Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik, mely átnyúlik a jelenlegi
országhatáron túlra, egészen a Bihar-hegység előhegyéig. A Kárpát-medencében
ennek a flórajárásnak az élővilága semmisült meg, illetve alakult át a legnagyobb
mértékben.
Bár az erdőssztyepp zónába esik, a helyi abiotikus adottságok mégis lehetővé tették a
zárt erdők kialakulását. Ezen erdők aljnövényzete szubmontán fajokban gazdag,
aminek a folyók és erdők által biztosított hűvös, párás mikroklíma a magyarázata. II.
József korában végzett országleírás adatai szerint az erdőkben gyertyán (Carpinus
betulus) is volt, ma ezzel a fajjal itt már csak ritkán találkozhatunk. Általánosan
elmondható, hogy a mai erdőkben kiemelt szerepet játszanak az általános lomberdei
fajok (Querco-Fragea s.str.), tölgy-kőris-szil ligetekre általában jellemző üde lomberdei
fajok (Carpino-Fagatea), és a keményfaligetek specialista növényei (Alno- Padion). A
cserjeszintre általánosan elmondható, hogy változóan fejlett. A gyepszint borítása
változatos, de általában jól fejlett, nagy fajgazdagsággal jellemezhető.
Legnagyobb területaránnyal a kocsányos tölgy (Quercus robur) rendelkezik (52%),
jelentős területet foglalnak el még a kőrisek (15%) és a nemesnyárak (12%).
Az ökológiai (éghajlati, vízrajzi és talajtani) viszonyokból következtetve a mélyártéren
puhafás, a magasártéren keményfás ligeterdők, a holtágak, morotvák területén
láperdők és mocsarak, a szolonyec (mélyben sós) talajfoltokon sziki magaskórósok, ill.
legeltetett rövidfüvű változataik alkották a régió eredeti növényzetét (PALLAG, 1998).
Egyes kontinentális-eurázsiai maradványfajok, mint a sziki kocsord (Peucedanum
officinale), réti őszirózsa (Aster sedifolius ssp. punctatus) a város területein még
fellelhetők.
Legépebben a keményfás ligeterdők maradtak fenn, bár a hasznosításukban
bekövetkezett változások ezek élővilágát is elszegényítették. Ennek ellenére magas
biomasszájuknak és mikroélőhelyekben való gazdagságuknak köszönhetően a régió
biodiverzitásának döntő hányada bennük összpontosul, így a térség ökológiai
hálózatának alapját képezik. Ez a kocsányos tölgy és magyar/magas kőris által
dominált erdőtípus (Fraxino-Ulmetum) Magyarországról csaknem teljesen eltűnt a
nagyobb folyók magas ártereiről. A Fekete- és Fehér-Köröst kísérő ligeterdők mintegy
70%-ban őshonos fafajokból állnak, és bár az egy évszázada gyakorolt mesterséges
felújítás, az erdei legeltetést, makkoltatást felváltó vadgazdálkodás degradálta az
eredeti cserje- és gyepszintet, még így is alkalmasak a biodiverzitás fenntartására, az
egykori élővilág rekonstrukciójára. Fajkészletük gazdagsága a vizsgált
élőlénycsoportoktól függően különböző: közepes a virágos növényekre és a
madárfaunára, magas a bogár-, lepke-, puhatestű- és denevérfaunára, szegényesnek
tűnik a kriptogám (virágtalan, spórás) flórára, és jórészt ismeretlen a többi
rendszertani csoportra. Az unikalitást elsősorban a dealpin-demontán elemek
hordozzák, amelyek az Erdélyi-szigethegységgel való egykori összeköttetés
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maradványai, továbbá olyan szubmediterrán-balkáni elemek, amelyek a síkságperemi
helyzetből adódóan képesek összefüggő areájuktól messze északra hatolni, pl.
pirítógyökér (Tamus communis), bársonyos görvélyfű (Scrophularia scopolii).

Fauna
A terület állatvilágának legszembetűnőbb eleme a vadászható vadállomány.
Legnagyobb jelentőséggel a dámszarvas (Dama dama) és az őz (Capreolus capreolus)
rendelkezik, de említést érdemel a vaddisznó (Sus scrofa) is, valamint az apróvad közé
sorolt mezei nyúl (Lepus europeus) és fácán (Phasianus colchicus) is.
A kisemlős fauna a terület zavartságához képest meglepően teljes. Gyakorlatilag
minden olyan faj előkerült, amely az élőhelyspektrum alapján várható. Hasonló a
helyzet a denevérfaunával, a veszélyeztetettebb fajok közül stabil állománya van a
törpe, a tavi és a szőröskarú denevérnek. A ligeterdei-lomberdei madár alapfauna
szinte hiánytalan. Országos, sőt, mivel areahatára itt húzódik, nemzetközi jelentőségű
költőfaj a kishéja (Accipiter brevipes), további nevezetesebb költőfajok a holló (Corvus
corax), és a fekete harkály (Dryocopos martius). Vonulási időszakban vándorsólymot
(Falcoperegrinus) is megfigyeltek.
A hüllő- és kétéltűfauna országos ritkaságokat nem tartalmaz, említésre méltó
azonban a vöröshasú unka (Bombina bombina) előfordulása.
Országosan is kiemelkedő jelentőségű a terület puhatestű faunája. A humid, dús
aljnövényzetű erdők alapfaunáján túl nemzetközi jelentőségű faunisztikai érték a
néhány éve innen leírt dobozi pikkelyescsiga (Hygromia kovacsi), amely eddig csak a
körösmenti galériaerdőkből és keményfaligetekből ismert. További országos ritkaság
az areahatárát itt elérő bánáti csiga (Rhagonycha banatica).
Kivételesen jól ismert a terület lepkefaunája, köszönhetően a közel 30 éve folyamatos
fénycsapda-adatsornak, amit LESKÓ KATALIN (Erdészeti tudományos Intézet) dolgozott
fel. Az élőhelyek zavartságához képest feltűnően gazdag az erdei-lomberdei fauna. A
faunaspektrum tökéletesen alátámasztja az Erdélyi-szigethegységgel fennálló
kapcsolatot.
Külön említést érdemel két védett nappali lepkefaj, mivel hajlamosak a
rasszképződésre, így elszigetelt populációik bizonyos értelemben bennszülöttnek
tekinthetők, ugyanakkor érzékeny indikátorai az élőhelymozaikok minőségének, és az
Alföldön igen korlátozottan fordulnak elő. A kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne)
tápnövényspecialista, fennmaradásának egyik feltétele, hogy a ligeterdők
gyepszintjének jellemző faja, az odvas keltike (Corydalis cava) tömegesen tenyésszen.
Az imágók ezen felül tisztások, de legalábbis tisztán tartott nyiladékok meglétét is
igénylik. Az itteni állomány igen meggyérült, a kipusztulás közvetlen veszélyébe
került, feltehetően a gyepszint gyomosodása, a tápnövény visszaszorulása miatt.
Stabilabb a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) populációja, ami szintén erdősgyepes mozaikot igényel, mivel hernyói első évben kőrisen táplálkoznak, majd
áttelelés után faféléket fogyasztanak.
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Természetvédelem
A város különleges biogeográfiai helyzeténél fogva számos természetvédelmi
értékkel rendelkezik. Egyedisége az Erdélyi-szigethegység közelségének, a Fekete- és
Fehér-Körös azonalitást eredményező szerepének valamint délen és délnyugaton a
lösz- és szikes puszták klímazonalitásának köszönhető. A város belterületén lévő helyi
védelemben részesített természeti területek és értékek nagyrészt a hajdani folyóvölgy
ligeterdők maradványai.
A legmagasabb szintű védelemben a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében lévő kígyósi puszta részesül, aminek közel 1000 ha-nyi része Gyula
közigazgatási területéhez tartozik. Ugyancsak országos védelemben részesül a
Fekete-Körös hullámterében lévő, dénesmajori csigás erdő (5,2 ha), ami a bánáti csiga
élőhelye. A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Trv.) szerint ex lege védettek a
kunhalmok.
A közismert megfogalmazás szerint Natura 2000-es területek, azaz az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek mindhárom
csoportjában találhatók gyulai földrészletek.
1. Különleges madárvédelmi területek:
Kígyósi-puszta
HUKM1000
1
2. Különleges természet-megőrzési
Körösközi erdők
HUKM2001
területek:
1
3. Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Fekete-, Fehér- és
HUKM2001
területek:
Kettős-Körös
2
Gyula-Szabadkígyósi
HUKM2001
gyepek
0
Natura 2000 területek
A helyi jelentőségű védett természeti területeket és értékeket Gyula Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (II. 18.) számú rendelete sorolja fel.
Ezt a rendeletet 2009-ben a 37/2009. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
módosította. A helyi védettségű területek az alábbiak:
Mályvád-Bányaréti
HVKZ-4
József Attila
HVKZ-3
őstölgyes
Szanatórium parkja
Gelvácsi-szivattyútelep HVKZ-5
Mályvádi erdő idős
HVKZ-6
két kocsányos tölgyfája
tölgyfája (16/a
erdőrészen a volt
erdészház előtti
legelőn)
Béke sugárúti
HVZB-7
Megyei Bíróság kertje
HVZB-8
vadgesztenye és
platánsor
Petőfi tér
HVZB-11
Kossuth tér parkja
HVBZ-12
Népkert /Göndöcs-kert HVBZ-9
Várfürdő és AlmássyHVZB-14
kastély parkja
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Várkörnyék zöldfelülete HVBZ-15
Csiga-kert

HVBZ-17

Óvári kastélykert
(Almássy-kúria)
Megyei kórház kertje
Izraelita temető

HVBZ-9

Máriafalvai katonai
temető
Jókai Mór utcai utca
kőris fasora
Honvéd utca platán
fasora
Harruckern és Erkel
Ferenc terek parkja
Gyulavári, Széchenyi tér
parkja
Kisökörjárás parkerdő

HVBZ-20

Dürer parkerdő

HVBZ-18
HVBZ -1

HVBZ-27
HVBZ-29
HVBZ-24,
HVBZ-23
HVBZ-19
Hatályon
kívül:19/2008
HVKZ-33

Szent Miklós-park /volt
Gróza-park
Gyulavári, Széchenyi u.
idős tölgyek
Gyulavári, szoborkert
platánfája (Bay tér)
Gyermekkórház kertj e
Szent József temető
vadgesztenye és
hársfasora
Scherer Ferenc utcai
kőris fasor
Dobay utca japánakác
fasora
Bethlen Gábor utca
mocsárciprus fasora
Mátyás király utca
vadgesztenye fasora
Elővíz-csatorna
belterületi szakasza
Temesvári úti nyárfa

HVBZ-16

Idős vadkörte

HVKZ-7

HVBZ-6
HVBZ-13
HVBZ-2
HVBZ-3,
HVBZ-4
HVBZ-21
HVBZ-22
HVBZ-26
HVBZ-25
ETKZ-13
HVKZ-32

Zöldfelület gazdálkodás
Gyula Város a külterületét tekintve az alföldi városok közül az egyik legkedvezőbb
erdősültségi adatokkal bír. A város összterülete 25579 ha, amiből erdő 4517,25 ha. Ez
a 17,7%-os erdősültség az országos 20%-os arányhoz képest is számottevő, de
különösen az, ha a szűkebb környezetéhez hasonlítjuk. Békés megye erdősültsége az
országban a legalacsonyabb, mindössze 4,4%. Az erdők 81,1%-a állami, egybefüggő,
nagy természeti és gazdasági értéket képviselő erdőbirtok. Az összes erdőterületből
4044,17 ha a faállománnyal borított terület és 473,08 ha az erdőt szolgáló egyéb
terület, mint a nyiladékok, ösvények, rakodók, tisztások, erdei vízfolyások stb.
A várost övezve, a kül- és belterületen településvédelmi feladatokat is ellátó
erdőterületek találhatók. Ez a védőgyűrű azonban nem folyamatos.
A belterületen a helyi jelentőségű védett természeti területeken kívül a zöldfelület
igen kiterjedt. Az egy főre eső zöldfelület (34,35 m2/fő) nagyságával a város
kiemelkedik a hasonló nagyságú városok közül.
A XIX. századi tűzvészek után több területen korlátozták az újjáépítést, a tágasabb,
egyben biztonságosabb beépítések érdekében. Innen eredeztethető a kimagasló
zöldfelület arány kialakulása. A jelentős közhasználatú parkok, terek, útfásítások
mellett számottevő a korlátozottan látogatható intézményi zöldfelületek területe.
Ugyancsak magas a kertes beépítések miatt a látogatók elől elzárt intézményi és
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magán zöldfelületek aránya. Kiemelkedő jelentőségű a városon keresztülhúzódó
hajdani Fehér-Körös (különböző elnevezései: Élővíz-csatorna, Ó-Körös) szabad
vízfelülete és mindkét part természeteshez közeli komplex életközösségei. A város
zöldfelületeinek részletes felsorolása a település szabályozási tervében megtalálható.
A városi zöldfelületen belül a közkertek, közparkok és út menti zöldfelületek 117 ha-t,
míg az önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi erdők 80 ha-t tesznek ki. A város
kezelésében lévő közparkok kiterjedése 61,8 ha, a sorfák és parkfák száma pedig
17313 db.

2.3. A környezet állapota
2.3.1. Levegő
A levegő állapotára a helyben működő ipari-mezőgazdasági és szolgáltató
szervezetek, valamint az átmenő- és helyi gépjármű forgalom van a legnagyobb
hatással.
A település lakosai elsősorban államigazgatási, egészségügyi, egyéb szolgáltatási
szektorban foglalkoznak, de az ipari tevékenység is egyre jobban előtérbe kerül.
A térségben a környezeti levegő állapotát mutató imissziós adatokat a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz tartozó Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat méri. Tájékoztató jelleggel Gyula és a közelben található települések
imissziós adatait mutatjuk be.
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Légszennyezettségi értékek (NO2) a megfigyelt településeken (Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területe)
(Forrás: KvVM, Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, 2014.)

Emisszió
A 2000-es évek után Gyula városában a jelentős ipari kibocsátok egy része teljesen
megszüntette tevékenységét, egy másik részük pedig jelentős mértékben korlátozta a
feldolgozási, termelési folyamatokat. Ezen leépítések számos társadalmi és gazdasági
problémát vetettek föl, azonban egyértelműen kedvezően hatottak a környezeti
elemek terhelése szempontjából, ez a későbbiekben ismertetett immissziós adatokból
is látható lesz.
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Gyula város közigazgatási területén a 21/2001. (11.14.) Korm. rend. előírásai szerint,
2007. évben 62 db légszennyező pontforrást(okat) üzemeltető telephely volt, melyek
a Környezetvédelmi Felügyelőség (KF) hatáskörébe tartoztak. Ugyanezen rendelet
szerinti jegyzői hatáskörben üzemelő telephely nem volt. A kibocsátásokra vonatkozó
adatok egyeztetését, illetve összesítését nehezíti, hogy az önkormányzati felügyelet
alatt álló kibocsátóknak nincs bejelentési kötelezettségük, illetve a korábbi
bejelentéseik más adatkezelési módon kerültek rögzítésre. A KF nyilvántartásában
(Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben - OKIR) lévő telephelyek éves
bevallás megtételére kötelezettek, melyet egy központi adatbázisban (Levegőtisztaság védelmi Információs Rendszer - LAIR) tárolnak el.
2002 óta valamelyest, bizonyos szennyezőanyagok tekintetében nagymértékben
csökkent Gyulán a szennyező anyag kibocsátás, azonban egyes években, mint pl.
2005-ben kiugróan magas volt a CO kibocsátás. A nyilvántartásban szereplő adatok
alapján a 62.346 tonna CO-ból 58.366 tonnát a Gyulai Húskombinát Gyula,
Kétegyházi út 3. szám alatti, A jelű üzeme bocsátott ki. Ezek az adatok azonban nem
teljes körűen tájékoztatnak a valóságos helyzetről, hiszen nem szerepeltethetők a
nem bejelentés köteles telephelyek, a háztartási tüzelő berendezések, illetve a
mezőgazdasági kistermelők által fóliafűtésre használt (nem bejelentés köteles, ill.
bejelentés köteles, de nem bejelentett) berendezések kibocsátási értékei, amelyek
esetenként módosíthatják a képet.
A tendenciákat tekintve fontos tény, hogy a szilárd (nem toxikus) komponens
kibocsátása 1995. évhez képest (amely évben 21.345 kg volt a kibocsátás) 2007-re
1/5-re csökkent. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a két fő kibocsátó: a volt
Nutricia Termelőház Rt. megoldotta a szilárd szennyezőanyag leválasztását (később a
cég megszűnt, épületeit elbontották), a Gyulai Vasipari Kft. pedig korszerű műszaki
megoldásokat alkalmaz a szilárd légszennyező anyagok leválasztására.
Az ezt követő időszakban a csökkenés az ipari termelés visszaesésével és további
technológiai korszerűsítésekkel magyarázható. Ezen technológiai korszerűsítések
részben a gondos üzemeltetőknek voltak köszönhetőek, részben a korábban már
hivatkozott 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. és végrehajtási rendeleteiben megállapított
általános, illetve technológiai kibocsátási határértékek betartásához voltak
szükségesek.
A környezetvédelem fogalomtárába és jogszabályaiba beépülő BAT (Best Available
Technique - Elérhető Legjobb Technológia) kifejezés is ebbe az irányba terelte az új
technológiákat alkalmazókat, üzemeltetőket. A BAT összefoglalva a következőket
jelenti: mindazon technikák - beleértve a technológiát, tervezést, karbantartást,
üzemeltetést és felszámolást -, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek
mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének
magas szintű védelme szempontjából. Fontos megjegyezni, hogy egy adott
létesítmény esetében a BAT nem szükségszerűen az alkalmazható legkorszerűbb,
hanem a gazdaságossági szempontból legésszerűbb, ugyanakkor a környezet
védelmét megfelelő szinten biztosító technikákat/technológiákat jelenti. A
meghatározás figyelembe veszi, hogy a környezet védelme érdekében tett
intézkedések költségei ne legyenek irreálisan magasak. Ennek megfelelően a BAT
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ugyanazon ágazat létesítményeire például előírhat többféle technikát a szennyezőanyag kibocsátás mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az
elérhető legjobb technológia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazása nem
elégséges a környezetvédelmi célállapot és a szennyezettségi határértékek
betartásához, és a nemzeti vagy a nemzetközi környezetvédelmi előírások sérülnének,
a BAT-nál szigorúbb intézkedések is megkövetelhetőek. A hatóság egy konkrét
technológia alkalmazását nem írja (nem írhatja) elő, a környezethasználónak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az általa alkalmazott technika, technológia hogyan
viszonyul a BAT követelményekhez.
A szerves oldószerek (VOC) kibocsátásában is jelentős csökkenés látható, a 2000-es
évek előtti 20-25 ktonna/év kibocsátásról, 10 ktonna/év alá csökkent. Ez szintén
betudható a gondos üzemvitelnek (pl. vízbázisú festékek, korszerű oldószer
visszanyeréses technológiák alkalmazása), valamint betudható annak a ténynek, hogy
az EU-ban az oldószeres festékek VOC anyag tartalmát 500 mg/l-ben maximálták,
2004-évtől ennél nagyobb oldószer tartalmú festék nem gyártható. A korábban már
hivatkozott LAIR adatbázisból beszerzett adatok szerint az alábbiak szerint alakult a
szerves oldószer kibocsátás.
Szennyezőany
ag
V VOC (kg/év)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7 337
8 904
10 870 9 020
9 897
Illékony szerves szennyezők kibocsátása

6 341

Tudomásunk szerint a vizsgált időszakban a város területén nem történt
légszennyezési bírság kiszabás, sem az Önkormányzat, sem a Környezetvédelmi
Hatóság részéről.
A kibocsátó forrásokat alapvetően 2 nagy csoportra oszthatjuk, egyrészt a
hőtermelés, fűtés, másrészt az egyéb ipari kibocsátások. A hőtermelés, fűtés
jellemzően nagy tüzelőberendezésekben szilárd, folyékony, vagy gáznemű
tüzelőanyagok elégetését és a termelt hő bármilyen formában történő hasznosítását
jelenti. Ezen tüzelőberendezések a fűtőanyagtól függően CO, NOx, SO2, szilárd anyag
és CO2 légszennyező anyagokat bocsátanak ki. Gyula város területén jellemzően az
ilyen típusú berendezések földgáz üzeműek, ezekből az SO2 és szilárd anyag
kibocsátás nincs. Az előzőekben felsorolt kategóriába tartozik a fóliasátrak fűtésére
szolgáló tüzelőberendezések, melyek jellemzően szilárd tüzelőanyaggal üzemelnek.
Ezek túlnyomó része viszont jellemzően nem bejelentés köteles, vagy bejelentés
köteles, de nem bejelentett pontforráshoz csatlakozik, így ezen berendezésekről és
kibocsátásaikról nincsenek hivatalos adatok. Nem hivatalos "adatoknak" tekinthetőek
viszont a lakossági panaszbejelentések, a tüzelőberendezések által okozott füst, ill.
bűz kapcsán. Ezen állapotot jellemzően a különböző hulladékok elégetése (pl.
fóliahulladék, fáradt olaj, stb.) idézi elő. Az önkormányzat helyi rendeletben
szabályozza a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan a kellemetlen szag és
bűzhatások megjelenését (25/2004. (V.28.) számú helyi rendelet.
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Az egyéb ipari kibocsátók légszennyező komponenseket a legszélesebb körben
bocsátanak ki. Ezen komponensek általában a technológiára jellemző, ún.
technológiai kibocsátási határértékkel vannak szabályozva.
A közlekedés által kibocsátott légszennyező anyag mennyiséget csak becsülni
lehetne, azonban a következő fejezetben ismertetett immissziós értékek alapján jól
látszik, hogy a helyhez kötött pontforrásokon kibocsátott NOx mennyisége csökkenő
tendenciát mutat, míg a légszennyezettségi mérőhálózat adatai alapján ezen
légszennyező anyag koncentrációja évről-évre folyamatosan növekszik. Ez egyrészt a
gépjárműállomány növekedésével, másrészt a háztartásokban a szilárd
fűtőanyagokkal történő tüzeléssel hozható összefüggésbe.

Immisszió
Levegő szennyezettségi zóna:
A levegő védelmével kapcsolatos tevékenységekről szóló, 21/2001(II.14.)Korm.
rendelet szerinti légszennyezettségi zónákat a 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet hirdette ki.
Ez alapján a település és a vizsgált terület az alábbi zónacsoportokba tartozik,
szennyezőanyag szerint:
Zónacsoport szennyezőanyagok szerint

Gyula város
területének
besorolása

Kéndioxid
F

Nitrogén- Szén- Szilárd
dioxid monoxid (PM10)
F
F
E

Benzol
F

A hivatkozott rendelet a szálló por tekintetében sorolja eggyel magasabb
szennyezettségi kategóriába a területet (az ország egész területével együtt).
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
A légszennyező anyagok immissziós határértékei:
 Kén-dioxid: órás: 250 μg/m3; 24 órás: 125 μg/m3; éves: 50 μg/m3
 Nitrogén-oxidok: órás: 200 μg/m3 ; 24 órás: 150 μg/m3; éves: 70 μg/m3
 Szén-monoxid: órás: 10.000 μg/m3; 24 órás: 5.000 μg/m3; éves: 3.000 μg/m3
 Ülepedő por: 30 napos: 16 g/m2 * 30 nap; éves: 120 t/km2 * év
 Benzol 24 órás: 10 μg/m3; éves: 5 μg/m3
A levegő minőségi adatokat 2008. január 1-ig az alábbi mérőpontokon mérték a
városban. Az elhelyezett mérőpontok különböző környezet-típust reprezentálnak:
 Környezetvédelmi Felügyelőség - nagy forgalmú útvonal menti terület
(Megyeház u.)
 Törökzugi Óvoda - lakó-pihenő környezet (Leiningen utca)
 Kollégiumi épület - nagy forgalmú útvonal menti terület (Kétegyházi út)
 Vízgép Kft.- ipari övezet (Henyei út)
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 Erkel Ferenc Múzeum - nagy forgalmú útvonal menti terület (Kossuth u.)
Három légszennyező komponens mérése történik rendszeresen ezeken a pontokon:
NO2 és SO2 (félévente mintegy 250 mérés), illetve ülepedő por (félévente 14-18
alkalommal). A mért immissziós értékek az előző fejezetben tárgyalt légszennyező
forrásokból, a közlekedésből, illetve a kommunális és egyéb, nem bejelentés köteles
technológiai tevékenységből, fűtésből adódnak, melyek együttesen határozzák meg a
környezeti levegő minőségét. Az adatok értékelése félévenként történik, fűtési- és
nem fűtési félévre bontva.
Az ülepedő por éves átlag értékeket elemezve elmondható, hogy mennyisége a
vizsgált időszakban a határérték 1/4-e, 1/3-a, amely az Alföldre jellemző határérték
közeli, ill. időszakosan a határértéket meghaladó koncentrációkhoz képest nagyon
jónak mondható. A belvárosban történt forgalomkorlátozások, forgalmi rend
átalakítások és területrendezések, átépítések hatására tovább csökkent ezen
légszennyező komponens mennyisége.
A városi levegő szilárd részecske (PM) szennyezettségének egy része közlekedési
eredetű. A szálló porként is emlegetett szennyező anyag különböző kémiai
tulajdonságú szemcsék keveréke. A részecskék átmérőjét mikrométerben fejezik ki. A
PMio például az adott levegőmintában lévő por részecskék 50%-ának 10 mikronnál,
míg a PM25 a 2,5 mikronnál kisebb átmérőjű képviselőinek tömegkoncentrációját
jelzi. Minél kisebbek a részecskék, annál mélyebben tudnak lejutni a légutakban.
Lényegében csak a belélegezhető, 10 pm-nél kisebb átmérőjű szemcsék (PM10)
károsító hatásával kell számolni. A PM10 károsító hatását jelentősen növelik a
szemcsék felületén megkötődő egyéb szennyeződések. Jelenleg nem ismeretes a
PM10 olyan alacsony koncentrációja, amelynél nem kellene az egészségkárosodás
kockázatával számolni.
Ülepedő por tekintetében 2005. évben megfelelő (3), 2006-2007. évek során kiváló (1)
minősítésű volt Gyula Város levegője.
A fenti adatokból, a belvárosi forgalomkorlátozások hatására, illetve a közeli
megyeszékhelyen mért adatokból valószínűsíthető, hogy szálló por tekintetében is
jelentős javulás jellemzi a város levegőjét, erre vonatkozóan azonban sajnos nem áll
rendelkezésre adat (jelenleg szálló por mérése a megyében nem történik).
A kéndioxid égéstermékekből kerül a környezetbe. Vízben jól oldódik, így orrlégzés
esetén nem jut el a mély légutakba, szájlégzés esetén azonban jelentős mennyiség
kerül a tüdőbe. Toxikus hatása eredményeként a légúti ellenállást növeli.
SO2 esetében nem történt túllépés a vizsgált időszakban, mennyisége az
üzemanyagok és vezetékes földgáz kéntartalmának csökkentés folytán a határérték
20-25-öd részére csökkent, 2005. évtől kezdődően e légszennyező komponens
mennyisége alapján kiváló (1) minősítésű a környezeti levegő.
A nitrogén-oxidok jelentős mértékben gáztüzelés, közlekedés és dohányzás során
kerül a környezeti levegőbe. Vízben rosszul oldódnak, csak nagy koncentráció esetén
érik el a tüdő legmélyebb részeit, a gázcserét lebonyolító léghólyagocskákat, inkább
az azokhoz közeli hörgőcskékben halmozódnak fel. Epidemiológiai vizsgálatokban
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tartós NO2 expozíció esetén 100300 pg/m-es koncentráció mellett a krónikus alsó
légúti megbetegedések gyakoriságának fokozódását figyelték meg. A gyermekek és
az asztmás betegek különösen érzékenyek az NO2 hatásaival szemben.
Nitrogén-oxidok tekintetében a vizsgált 2002-2007 közötti időszakban határérték
túllépés nem történt, azonban 2006-ig folyamatosan emelkedő tendencia jellemezte,
határérték közeli immissziót nem mértek. A növekedés egyértelműen a
személygépkocsi használat növekedésével, valamint a földgáz tüzelőanyag szilárd
tüzelőre történő cseréjével magyarázható, mely fajlagosan nagyobb légszennyező
anyag kibocsátást jelent. A légszennyező komponens az egészségügyi határérték 4050 %-os szintjén mozog éves átlagban 2004-től kezdve.
NO2 tekintetében 2005. és 2006. években megfelelő, 2007-2008. évek során jó
minősítésű volt Gyula Város levegője.
Az 1990-es évek elejét jellemző pozitív trendek azonban lelassultak. Országos szinten
az NOx és a VOC-k kibocsátása 2001 óta még mindig azonos érték körül mozog. Az
ország néhány területén és nagyobb városaiban az NOx éves átlagértéke a
küszöbértéket meghaladta.
Gyula város környezeti levegőminősége összességében a 2005-2006. években
megfelelő 2007-2008. évek során jó minősítésű volt.

Üvegház Hatású Gázok kibocsátása
Üvegházhatású gázoknak tekintjük a légkör légnemű, természetes vagy emberi
tevékenységből származó részét, amely meghatározott hullámhosszú sugárzást
bocsát ki és nyel el a Föld felülete, a légkör és a felhők által kibocsátott infravörös
sugárzás spektrumán belül.
Üvegházhatású gázok közé tartoznak: a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a
dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének (HFC-k) a perfluor-szénvegyületek
(PFC-k) és a kén- hexafluoridok (SF6), amelyek nagymértékben befolyásolják a levegő
hővisszatartó és hőtároló képességét.
Jelenleg az atmoszféra CO2 koncentrációja 380 ppm körül van, növekedési üteme
megközelíti a 0,5 %/év-et. Magyarország részesedése a világ összkibocsátásából kb.
0,2 %. Az ÜHG kibocsátás fő forrásai közül meghatározó a lakossági és közületi fűtés,
villamos energia fogyasztás és a közlekedés, ugyanakkor ez az a terület, ahol az
érdemi csökkentéshez a legszélesebb érintett kör megnyerésére és közreműködésére,
ehhez pedig differenciált szemléletformálási, jogi és gazdasági szabályozási, valamint
kiterjedt ellenőrzési rendszerre volna szükség. Ennek hiányában jelenleg aránytalan pl.
a lakosság, illetve a közúti közlekedésben résztvevők szerepvállalása a csökkentési
célok megvalósításában.
A kibocsátás csökkentés mellett fontos eszköz lehet a nyelő kapacitások léte, illetve
bővítése is, azonban a környezeti folyamatok összetettsége miatt ezzel igen
körültekintően lehet csak számolni. Az e téren meghatározó szerepet betöltő erdők
ugyanis csak akkor tudják CO2 elnyelő szerepüket érdemben betölteni, ha ehhez a
megfelelő ökológiai feltételek (terület, termőföld, ökológiai vízigény biztosítása, az
életközösségek megfelelő ökológiai állapota) fennállnak.
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Megállapítást nyert, hogy az elkövetkező évtizedekben a klímaváltozás egyike lesz a
nemzetek, a kormányok, az üzleti élet és a polgárok előtt álló legnagyobb
kihívásoknak. A klímaváltozás kihat mind az emberi szervezetre, mind a természeti
rendszerekre, és jelentős változásokat idézhet elő az erőforrások felhasználásában,
valamint a termelő és a gazdasági tevékenységekben. Ennek hatására nemzetközi,
regionális, nemzeti és helyi kezdeményezések születtek és valósultak meg az
üvegházhatású gázok (ÜHG) koncentrációjának korlátozására a Föld légterében. Az
ilyen ÜHG kezdeményezések az ÜHG kibocsátások és/vagy -kivonások
számszerűsítésére, figyelemmel kísérésére, valamint az ezekre vonatkozó jelentések
elkészítésére és verifikálására irányulnak.
A Riói Konferencián elfogadták az ENSZ Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról című,
jogilag kötelező dokumentumot. Sajnos, ez a keretegyezmény még nem tartalmazott
sem konkrét határidőket, sem emisszió-csökkentési számokat. Alapvetően a
készséget és a jó szándékot fejezte ki az üvegházhatású gázok légköri
koncentrációjának csökkentése érdekében. - ENSZ Konferencia a Környezetről és
Fejlődésről (Rió de Janeiro, 1992.) Rió után a Klímaváltozási Keretegyezmény sok
bírálatot kapott a kötelezettségek megjelölésének hiánya miatt. Kiotóban, 1997-ben
kompromisszumos megállapodás történt: 38 iparilag fejlett ország (15 EU tagállam
valamint hazánk is), vállalta, hogy gazdasági fejlettségétől és kibocsátási szintjétől
függően országonként eltérő mértékben csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását 2012-ig. Az EU vállalása volt, hogy az üvegházhatású gázok 1990-es
kibocsátási szintjét a 2008-2012-es évek átlagában 8%-kal csökkenti. A Tagállamok az
átlagból az ún. Tehermegosztási Megállapodással különbözőképpen vállaltak
csökkentéseket. Magyarországnak a 2008-12-es vállalási időszakra 6%-kal kellett
csökkentenie ÜHG emisszióját az 1985-1987-es átlag kibocsátási szinthez képest.
Ahhoz, hogy az EU a vállalásait a legalacsonyabb gazdasági teher mellett tudja
teljesíteni, létrehozott egy európai kibocsátás kereskedelmi rendszert (EU KKR). A
rendszer kötelezett résztvevői az alábbi iparágak nagy kibocsátó létesítményei: a
villamos energiatermelés, a távhő termelés, a cukoripar, az olajfinomítás, a kokszolás,
a fémipar, a cementipar, a mésztermelés, az üveg és kerámiaipar, ill. a papír és
cellulózgyártás.
A fejlődő országok nem vállalták ezt a kötelezettséget, mert attól tartottak, hogy ez
visszafogja gazdasági fejlődésüket. Az Egyesült Államok törvényhozása nem ratifikálta
a megállapodást. Az egyezményhez Kína - a világ második legnagyobb szennyezője -,
valamint India és Brazília sem csatlakozott. Az orosz vezetés hét évig lebegtette
szándékát és csak 2004 őszén csatlakozott a megállapodáshoz. Ily módon jogilag
csak 2005. február 16-án lépett életbe a Kiotói Jegyzőkönyv.
Magyarország egy főre jutó CO2 kibocsátása az EU-ban a harmadik legalacsonyabb,
mindazok mellett, hogy a halmozatlan primer energia-felhasználásban Európában a
legmagasabbnak számító 47%-os földgáz-aránnyal bír.
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Magyarország 2006. évi ÜHG kibocsátása 78,6 millió tonna szén-dioxid egyenérték
volt, ami a rendszerváltozás előtti értéknél, az 1985-87-es évek átlagos kibocsátási
szintjéhez viszonyítva 32%-kal alacsonyabb. A kibocsátás csökkenés jelentős részben
a rendszerváltozás, vagyis az energetikai, ipari és mezőgazdasági termelés radikális
csökkenésének következménye. Noha az ország kibocsátása 2005-höz képest is
csökkent 2%-kal, az elmúlt 15 év adataiból már nem rajzolódik ki markáns trend, az
ÜHG emisszió 79-80 millió tonna körül ingadozik.
A legfontosabb üvegházhatású gáz a szén-dioxid, amely az összes kibocsátás 77%áért felel.
A szén-dioxid emisszió döntő részben az energiaszektorban keletkezik, a fosszilis
tüzelőanyagok elégetése révén. A CO2 kibocsátásunk 30%-kal csökkent a 80-as évek
közepe óta. A metán 10%-os súlyt képvisel a teljes ÜHG kibocsátásban. Elsősorban az
állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás során keletkezik, de pl. a földgáz
szállításakor is elillan belőle nem is kis mennyiség. 1985-87-hez képest a kibocsátás
24%-kal csökkent. A 12%-nyi dinitrogén-oxid elsősorban a mezőgazdasági talajokból,
illetve vegyipari termelés következtében kerül a levegőbe. A mennyisége a felére
esett vissza bázisévhez képest. Az F-gázok összesen 1%-ot képviselnek, de
tendenciájuk növekvő, főleg a hűtő és klímaalkalmazások miatt.
A tendenciát tekintve elmondható, hogy évről-évre folyamatosan csökken a város
földgáz felhasználása, ezzel párhuzamosan a CO2 kibocsátás. Ez részben szintén
magyarázható a termelés visszaesésével, valamint a háztartási tüzelőberendezések
cseréjével, tudatosabb üzemeltetéssel. A tüzelőberendezések cseréje, kiváltása
egyrészt a régi rossz hatásfokú gázkazánok, korszerű, pl. kondenzációs készülékre
történő cseréjével, másrészt alternatív fűtésként, szilárd (jellemzően fa)
tüzelőanyaggal történő fűtéssel valósul meg. A fa és mezőgazdasági melléktermékek
tüzelőanyagként történő használata a CO2 kibocsátás szempontjából a legkedvezőbb,
0 tCO2/t biomassza kibocsátási faktorral számítva, zérus kibocsátást eredményez.
2.3.2. Felszíni és felszín alatti vizek
Vizeink ökológiai állapota elválaszthatatlan kölcsönhatásban áll a talaj, az élővilág és
a mikroklíma jellegével, romlása vagy javulása — természetesen az éghajlatváltozás
okozta esetleges hatások mellett — ugyanakkor elsősorban az emberi
tevékenységektől függ. A vizek állapotára alapvető hatást gyakorló vízgazdálkodási
tevékenységek pedig (árvízvédelem, vízkárelhárítás, öntözés, ivóvízellátás,
szennyvíztisztítás, - elhelyezés) szoros kapcsolatban vannak többek között a területés településfejlesztéssel, a földhasználattal, az ipari és mezőgazdasági
tevékenységekkel, a lakáskörülményeinkkel és az életmódunkkal.
A szélsőséges helyzetek operatív megoldására szolgáló katasztrófa elhárítási
tevékenységben való részvételen túl a vízgazdálkodási tevékenységekkel
kapcsolatban a város önkormányzatának feladata minden esetben kettős:
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tulajdonosként-kezelőként
felelős
a
létesítményei
megfelelő
kialakításáért, megépítésért, üzemeltetésért, és a megfelelő állapotban
tartásához szükséges karbantartásért
hatósági jogkörében biztosítania kell az illetékességi körébe tartozó
tevékenységek megfelelő szabályozását, ellenőrzését, a szabályszegők
szankcionálását (Ez utóbbi realizálódik egy önkormányzatnál a
legnehezebben, hiszen erre nem igazán lehet kölcsönös hasznú és
érdekeltségű /„mindenki nyer"/ megoldásokat találni. Az eredményesség
érdekében pedig fel kellene vállalni, mert egy szabályozás az ellenőrzésszankcionálás nélkül nem hatékony.)

Felszíni vizek (mennyiség, minőség, árvíz- belvíz-, aszály elleni védelem)
Árvízvédelem

A Körösök teljes vízgyűjtő-területe 27537 km2, melynek több mint fele Románia
területén van. A folyók vízjárása szélsőséges, az árvizek igen heves lefolyásúak, ezért a
Körös-völgy története egyben árvizek története is.
Az elmúlt évtizedekben a nagy Körös-völgyi árvizek során, különösen az 1966. évi
jeges árvíz, valamint az 1970, 1974, 1980, 1981, 1995, 2000 és 2006 években a
legmagasabb vízszintek többször meghaladták az addig észlelt maximumokat, és
gátszakadásokat, - elöntéseket is okoztak, illetve árvíztározásokat tettek szükségessé.
A folyók árvízszintjeinek emelkedése napjainkban is tovább tart. Az árvízvédelmi
biztonság megteremtése érdekében az 1970. évi árvizet követő időszakban
szükségtározók épültek a Körösök völgyében. A Fekete-Körösön a Mályvádi, a Sebes-,
és Kettős-Körösön a Mérgesi és a Fehér-Körösön utolsóként megépült Kisdelta árvízi
szükségtározók összesen 188 millió m3-nyi ideiglenes víztározó kapacitásukkal
lehetővé teszik a kritikus mértékű árvízszintek csökkentését.
Gyula Város közigazgatási területén van a Mályvádi - és a Kisdelta árvízi
szükségtározó, és a rendkívüli árvízvédelmi helyzetre szolgáló Nagydelta árvízi
vésztározó területe. (Ez utóbbi arra a helyzetre szolgál vésztartalékul, mikor az árvízi
szükségtározók kapacitásai sem elegendőek. rövidesen a tározók kiegészítő
beruházásai is befejeződnek.)
Gyula Város közigazgatási területe három árvízvédelmi öblözetben helyezkedik el.
Gyulai árvízvédelmi öblözet
Határai:
 a Békéscsaba - Kötegyán vasútvonaltól D-re eső területrészt Ny-on a
Békéscsaba – Arad vasútvonal határolja,
 D-en a természetes terepmagaslatok,
 ÉK-en az öblözet-határt a Fehér-Körös bal parti fővédvonala (töltése) jelenti. Kfelé az öblözet túlnyúlik az országhatáron, és ott a Csohos patak baloldali
töltése zárja le.
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Az öblözetet a 12.007 számú, KÖVIZIG kezelésű, Fehér-Körös bal parti lokalizációs
töltés két kazettára osztja.
Az I. sz. kazettában - a loktökéstől K-re eső területrészen - a Fehér-Körös bal parti
fővédvonal töltésszakadása esetén 90,52 mBf. elöntési szint várható. A II. sz.
kazettában - a loktöltéstől Ny-ra levő területrészeken - a fővédvonal szakadása
esetén 87,22 mBf. elöntési szintre kell számítani.
Az öblözetbe esetleg kitörő vizek elöntésétől Gyula Város belterületét az
önkormányzati kezelésű körtöltés védi meg (természetesen csak a körtöltésén belüli
területrészeket).
Békési árvízvédelmi öblözet
Határai:
 a vasútvonaltól É-ra eső területrészt ÉK-en a Fehér-Körös bal parti töltése, É-on
a Kettős-Körös baloldali töltése,
 Ny-on az Élővíz csatorna Békéscsaba-Békés közötti szakaszának jobboldali
töltése
A város közigazgatási területének erre az öblözetre eső részén a fővédvonalak
esetleges szakadása esetén várható elöntési szint 87,11 mBf.
Remetei árvízvédelmi öblözet
Határai:
 az öblözet a Fehér-, Fekete-Körös. deltájában helyezkedik el, DK-en területe
átterjed az országhatáron.
Az öblözet területét II. rendű (lokalizációs) töltések osztják önálló területrészekre
(kazettákra) az alábbiak szerint:
 a 12.009. számú Kisdelta tározó töltéstől Ny-re levő területrész a Kisdelta árvízi
szükségtározó 580 ha-os területét alkotja (maximális tározó térfogata 26 millió
m3). A tározóban várhatóan kialakuló mértékadó elöntési szint 90,80 mBf.
 a 12.003. számú Mályvádi záró töltéstől É-re fekvő területrész a Mályvádi árvízi
szükségtározó 3689 ha-os területét alkotja ( maximális tározó térfogata 75
millió m .) A tározóban várható mértékadó elöntési szint 90,22 mBf.
 a 12.006 számú Gyulavári körtöltés Óvári belterületét teljes mértékben
megvédi az
 árvízvédelmi fővédvonalakon kívülre került vizek elöntésétől.
 a 12.005. számú Dénesmajori körtöltés a településrészt teljes mértékben
megvédi a
 környező területek árvízi elöntéseitől.

Egyéb lokalizációs töltések az öblözetben
A Városerdei körtöltés a Fekete-Körös bal parti töltéséhez és a vasúti töltéshez
csatoltan a Városerdei üdülő terület árvízvédelmét szolgálja, az ún. Nagydelta
területének elöntése esetén. A Nevelőotthoni körtöltés a Fehér-Körös jobb parti
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töltéséhez és a vasúti töltéshez csatoltan bezárt területrész árvízvédelemét látja el a
Nagydelta elöntése esetén.
A szükségtározó töltésekkel és körtöltésekkel lehatárolt középső területrészét DK-en
a 12.004 Fehér-, Fekete-Körös közi lokalizációs töltés határolja, amely a Nagydelta
árvízi vésztározó területe. A vésztározó területén a mértékadó elöntési szint 89,50
mBf.
A 12.004 számú Fehér-, Fekete-Körös közi loktöltéstől DK-re eső területrészt
(határmenti területek) a Fehér-Körös jobb parti és Fekete-Körös bal parti töltések
Román területen bekövetkező töltésszakadása veszélyezteti. A mértékadó elöntési
szint 90,13 mBf.
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII.
Törvény felhatalmazása alapján a 18/2003. (XII.9.) KvVM - BM együttes rendelete
meghatározta a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolását. A rendelet a településeket három kategóriába sorolja, amely alapján
Gyula Város az enyhén veszélyeztetett, „C" kategóriába tartozik. (Enyhén
veszélyeztetett „C" kategóriába tartozik a település, ha nyílt vagy mentesített ártéren
helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.)
A HÉSZ ugyancsak rendelkezik a Nagydelta árvízi vésztározó területhasználatáról (a
területen csak erdő és mezőgazdaság folytatható), és csak olyan építményt
elhelyezését engedi meg a tulajdonos felelősségére, amely az övezet
alaprendeltetésének és egyéb előírásainak megfelel, és egyúttal kielégíti a
vízgazdálkodás feltételrendszerét is. (szerkezete 6-8 hetes maximális elöntés esetén is
elviseli az árvízi hatásokat állagromlás nélkül úgy, hogy az építmény biztosítja a
bennük elhelyezett anyagi javak hiánytalan megóvását.).
A II. rendű védvonalak közül a Gyula Város körüli lokalizációs körtöltés és a városerdei
körtöltés Gyula Város önkormányzatának tulajdonába és kezelésébe tartozik.
Megfelelő, árvízvédekezésre alkalmas állapotban tartásuk az önkormányzat feladata:
a feladatok végrehajtását az évente megtörténő őszi önkormányzati védműfelülvizsgálatok során ellenőrzik, a megállapításokról jegyzőkönyvek készülnek. A
körtöltések letakarítását és a körtöltés alatti műtárgyak működtethetőségét
folyamatosan biztosítják, minden egyes körtöltés-átvágás mellett megfelelő
mennyiségű depónia (tartalék töltésanyag) áll rendelkezésre. A feladatat ellátását a
Városgazdálkodási Igazgatóság, illetve Közüzemi Kft. végzi.
Az önkormányzatnak az árvízvédelmi feladatok ellátását árvízvédekezési terv alapján
kell végeznie.
Gyula Város területén és környezetében a folyókon kialakuló vízszintek,
vízmennyiségek jellemzéséhez felhasználható, törzshálózati vízmércék:
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Fe V

T 02745 Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok
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T02744 Fekete-Körös, Ant
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Vízhőmérséklet

törzsszám

Mérendő elemek
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egyenérték
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Az állomás

(+)
(+)

Rövidítések és jelek magyarázata az észlelőhálózati táblákhoz:
Fe
Fk
Fa
Hm
V
e
i
n
+
x
()

felszíni
felszínközeli
felszín alatti
hidrometeorológiai
az állomást a Vízügyi Igazgatóság kezeli
az állomást a egyéb szerv kezeli
az állomás gyors adatszolgáltatásra van kötelezve
az észlelési adatokat minden észlelési napon gyűjti a Vízügyi Igazgatóság
manuális észlelés, illetve mérés
helyi regisztrálás és rendszeres ellenőrző manuális észlelés, illetve mérés
tájékoztató jellegű, más észlelőhálózati adattípushoz tartozó adat

Üzemi vízmércék
Árvízi vízmércék: a Fehér-Körös mentén: 5db, a Fekete-Körös mentén 15 db. A
KÖVIZIG a kezelésében lévő csatornákon, tározókban sok, a vízrendszer állapotának
jellemzését és a vízkormányzó művek üzemirányítását szolgáló vízmérce van.

Folyó neve,
szelvényszáma (fkm)
Fekete-Körös
0,0 Szanazug torkolati
szelvény
4,4 Remetei közúti híd
6,1 Gyula-Sarkad
vasúti

Mértékadó
árvízszint MÁSZ
(mBf)

Legmagasabb
vízszint (mBf)

Legkisebb vízszint
(mBf)

91,40

91,89

81,99

91,78
91,91

92,22
92,45

82,23
82,40
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híd
9,0
92,30
92,80
15,3 Sarkad vm.
93,53
94,10
20,5 Államhatár
94,82
95,45
Fehér-Körös
0,0 Szanazug torkolati
91,40
91,89
szelvény
4,7 Gyula-Sarkad
91,90
92,48
közúti híd
9,8 Államhatár
92,55
93,62
A mértékadó árvízszintek (2003.évi vízügyi szakvélemény alapján)

82,78
83,50
84,50
81,99
82,52
85,00

Folyógazdálkodás
A Fehér- és Fekete-Körös közép-és nagyvízi medre szabályozott. A folyómeder
vonalazásában, keresztmetszeti jellemzőiben változtatás nem várható, és belátható
időn belül nem fog változni a Békési és a Gyulai duzzasztó üzemrendje, duzzasztási
vízszintje sem.
A Kettős-Körös 26,31 fkm szelvényben lévő Békési duzzasztó hatása a Fekete-Körös
teljes magyarországi, valamint a Fehér-Körös 0-7,32 fkm szakaszán érvényesül a
duzzasztás időszakában. A Békési duzzasztóval normál üzemi esetben 85,92 mBf-i,
rendkívüli esetben 86,42 mBf-i szintű statikus duzzasztási szint kialakítására van
lehetőség.
A Gyulai duzzasztó hatása a Fehér-Körös 7,32-9,28 fkm szelvények között egész
évben folyamatosan érvényesül. A Gyulai duzzasztóval tartott vízszint 86,80 mBf, ami
távlatban 87,30 mBf-re növelhető.
A folyó partromboló munkájának szükség szerinti rendszeres korrigálását a jelenlegi
medrek stabilizálásával végzik.
A folyók a 17/2002.(111.7.) KöViM rendelet értelmében nincsenek vízi úttá
nyilvánítva, nem vonatkoznak rájuk a hajózás biztonsága érdekében előírt
paraméterek.
A folyók terhelhetőségének szintjéig a sport és turisztikai célú hajózás feltételeinek
megteremtésére adott a lehetőség.

Vízhasznosítás
Gyula Város térségében a felszíni vízhasználatok kielégítése a Fehér-Körös
természetes vízhozamából lehetséges. A Fehér-Körös hasznosítható vízkészlete
mértékadó időszakban Q aug 80% = 0,173 m3/sec.
A mezőgazdasági célú vízigények a térségben az Élővíz-csatorna öntözőrendszere
területén jelennek meg. Ugyancsak az Élővíz-csatorna rendszere biztosít lehetőséget
ipari-, turisztikai- és ökológiai célú felszíni vízhasználat számára a város területén, és
egyúttal a Várfürdő használt termálvize számára használtvíz befogadóként is
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funkcionál, alapfeladata szerint ugyanakkor állami tulajdonban levő belvízlevezető
főcsatorna.
Az Élővíz-csatorna - többé-kevésbé a Fehér-Körös medermaradványaként - a
folyószabályozások és az ármentesítési munkák során alakult ki a XIX második
felében, s a Fehér-és a Kettős-Körös bal oldalán elterülő 623,0 km-es vízgyűjtő 39
km hosszú belvizes főcsatornája lett, amely természetes vízkészlettel nem
rendelkezik.
Az Élővíz-csatorna a térség nagy jelentőségű vízgazdálkodási létesítménye, amely
több funkciót tölt be:
 belvizek összegyűjtése és a főbefogadóba vezetése,
 öntözővíz biztosítás a mezőgazdasági üzemeknek,
 ipari vízszolgáltatás,
 tisztított és tisztítatlan szennyvizek befogadása,
 rekreációs környezetformáló szerepköre is jelentős.
Az egymásnak ellentmondó szerepkörök közötti feszültség forrása, a fokozott
urbanizáció, az iparosítás és a nagyüzemi gazdálkodás. A funkciók közötti
feszültséget az Élővíz-csatorna helyesen megválasztott üzemrendjével, a
körülményeknek megfelelő vízellátással lehet feloldani. Vízellátását a Gyulai
tömlősgát szolgálja, amely — az 1896-ban, a Fehér-Körös 7,3 fkm szelvényében
elkészült tűsgát és az 1977-ben épített fiókgát helyén — 1996-98-ban épült.
A Fehér-Körösből történő vízpótláshoz a KÖR-KÖVIZIG az Élővíz-csatorna és
kapcsolódó létesítményeinek üzemeltetésére az 50229-008/2009. ikt. számú vízjogi
üzemelési engedéllyel rendelkezik. Az üzemeltetési engedély a következő — az
Élővíz-csatorna üzemrendjét érintő — projektek befejeztével előállott üzemállapotot
rögzíti:
Az „OKOVIZ - Az Elővíz-csatorna ökológiai es turisztikai állapotának javítása"
elnevezésű INTERREG III. A project 2007. december 31-en fejeződött be. A program
keretében műtárgyépítés történt magyar területen az Előviz-csatornán: a Gyulai
tápzsilip mellett szivornya épült, az Előviz-csatorna torkolatánál a Békés II.
szivattyútelep kiegészült egy kisteljesítményű (3. sz.) gépegységgel, valamint uszadék
kiszedő helyek es gazkiszedő geréb is létesült. Ezek a művek egyrészt lehetővé teszik,
hogy árhullám eseten is történhessen vízbeadás a Fehér-Körösből az Élővizcsatornába, másrészt pedig ezen beadott vízmennyiség költségtakarékosan legyen
átemelhető Békésnél a Kettős- Körösbe. (Gyula, Békés, es Békéscsaba város ezt a
vízpótlást a Közép Békési Vízvédelmi Egyesületen keresztül finanszírozza.)
A projekt keretében (KÖRKÖVIZIG) Román területen tervezés történt, megvizsgálták a
Malomcsatorna turisztikai célú rehabilitációját és a vízátvezetés lehetőségét. A FehérKörös hasznosítható vízkészletének vizsgálata magyar és román vízgyűjtőn, HU-RO
0602/125 regisztrációs számú projekt 2008. július 21-én zárult le. A projekt keretében
készült tervek:
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Tanulmány a Fehér-Körös hasznosítható vízkészletének növelése
vizsgálatára a teljes vízgyűjtőn
Tanulmány
a
fehér-körösi
tápvíz
hordalékmennyiségének
csökkentésére
Tanulmány a Gyulai tömlősgát duzzasztási szintjének emelésének
vizsgálatára
Az Élővíz-csatorna optimális vízhozamának meghatározása HEC-RAS
modellezéssel
Fejlesztési
tanulmány
az
Élővíz-csatornára,
a
HEC-RAS
modellvizsgálattal megállapított optimális öblítővíz átvezetésének
biztosítására
Az Élővíz-csatorna monitoring rendszerének bővítése vízjogi létesítési
engedélyes terv, kiviteli terv
Az Élővíz-csatorna fejlesztése érdekében 3 műtárgy és érintett szakasz
áttervezése vízjogi létesítési engedélyes terv, előzetes környezeti
hatásvizsgálat, kiviteli terv
Nádas lecsapoló csatorna rekonstrukciója vízjogi létesítési engedélyes
terv és ajánlati tervdokumentáció

A megépült művekkel az érvényes engedély szerint a Fehér-Körös vízkészletéből
egyidejűleg kivehető maximális vízsugár 3500 l/sec, a vízkészlet jellege szerint a 3.
kategóriába tartozik.
Az Élővíz-csatorna vízcseréjének biztosítása érdekében az ÖKOVIZ projekt
keretében megépült létesítmények lényeges adatai a következők (a csatorna és a
szakaszoló, -vízszintszabályzó műtárgyak adatait nem részletezzük) :
 Gyulai Tápzsilip vízbeeresztő műtárgy max. vízszállítása 6,5 m3/sec,
küszöbszintje 84,3 mBf.
 Szivornya vízpótló műtárgy üzemel, ha a Fehér-Körös 87,33 mBf feletti, a
Tápcsatorna 86,3 mBf alatt, a vízszállítás 0,72 m3/sec
 Gépi gereb a Tápcsatorna 0+433 tkm -nél
 Uszadék-kiszedő helyek Gyulán 2 db, Békéscsabán és Békésen is 2-2 db
 Csónakkiemelő helyek Gyulán 4 db, Békéscsabán 3 db, Békésen 4 db

Szállítható vízhozam
4 m3/sec

Öntözési vszint
86,8 mBf

Üzemi belvízszint
86,0 mBf

A csatorna feladata kettős: az öntözővíz átvezetése a Fehér-körösből az Élővízcsatornába, illetve a Gyula Város kül- és belterületén összegyülekezett csapadék- és
belvizek elvezetése a Fehér és Kettős-Körösbe.
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Élővíz-csatorna Gyula Város területére eső szakaszán
Szállítható
Öntözési
Üzemi belvízszint
vízhozam
vszint
3,8 m3/sec
85,9 - 86,8
85,9 - 86,0 mBf
mBf
A vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízkivételek a következőképpen állnak össze:
Öntöző-ipari-ökológiai vízhasználat.
Az Élővíz csatornából közvetlen vízkivételre lekötött vízmennyiség: 289 l/sec, ebből
 mezőgazdasági vízhasználat 97 l/sec
 ipari és egyéb célú vízhasználat (tavak vízpótlása) 192 l/sec
Az Élővíz-öntözőrendszerben vízkivételre lekötött vízmennyiség összesen: 1713 l/sec,
ebből
 közvetlen 289 l/sec (ipari+mg-i)
 közvetett 1424 l/sec (csak mezőgazdasági vízhasználat)
Mezőgazdasági célra lekötött vízmennyiség: 1.844.500 m3/év Ipari célra lekötött
555.440 m3/év Összesen 2.399.940 m3/év.
Az Élővíz-csatorna üzemrendjét a vízkivezetés gyakorlata vezérli (gravitációs vagy
szivattyús), ehhez igazodik a vízhasználatok igényének kielégítése:
 Gravitációs üzemmódnál (ha a torkolatnál gravitációs vízkivezetés működik) 1/
öntözési időszak üzemrendje (április 15 -szeptember 30.között)
 2/ öntözési idényen kívüli üzemrend (október 1- április 14.)
 Szivattyús üzemmódnál (a torkolatnál szivattyús kivezetés Békés II, Békés III.
szivattyútelepekkel, a Gyulai Tápcsatorna torkolati szelvényénél, a Fehér-Körös
7+285 tkm szelvényénél telepített szivattyúállásnál provizórikusan)
1/ Belvizes üzemrend (belvízvédelmi készültség idején) ár-és belvízvédelmi biztonság
érdekében vízbeadás nem történhet.
2/ A közérdek mértékét meghaladó vízigények kielégítésére szolgáló üzemrend (ár-és
belvízvédelmi biztonság nem teszi szükségessé a vízbeadás szüneteltetését, a
vízbeadás és vízkivezetés megrendelés alapján történik.
A vízjogi engedély is rögzíti, hogy az ÖKOVIZ projekt keretében megépült
létesítmények üzemeltetéséről, az Élővíz-csatorna vízcseréjéről folyamatosan
gondoskodni kell az érintettek által biztosított költségfedezet mértékéig, a feladatot
megállapodás alapján a Közép-Békési Vízvédelmi Egyesület látja el.
Ennek jogi indoka az, hogy az Élővíz-csatorna kizárólagos állami tulajdonban lévő
belvízi főcsatorna, és kettős hasznosítású vízszolgáltató mű. Az állam közérdekből a
belvíz elvezetését finanszírozza, a vízhasznosítási funkció ellátása már a
vízhasználatokból beszedett vízdíjból történik.
Mivel e funkciókon kívül az Élővíz-csatornának még jelentős városesztétikai, turisztikai
szerepköre van ezen igények kielégítése a jelenlegi jogi szabályozás szerint közérdek
mértékén felüli igénynek minősül. Tekintsük át ennek belátásához a közérdek
mértékéig terjedő állami feladatokat az Élővíz-csatornán:
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Biztosítása (körgáti zsilipek kezelése, vízhasznosítási igények összehangolása,
vízszinttartás stb.)
Belvíz elvezetési funkció ellátása (szivattyúzás, védekezés, uszadék eltávolítás, a
vízgyűjtőn lévő belvíztározók működtetése stb.) Az Élővíz-csatorna teljes
vízgyűjtőjéről a káros víztöbblet elvezetése gravitációsan és szivattyúsan.
•
Gyulai tömlős gát üzemeltetése
•
Az Élővíz-csatorna Tápzsilip, és torkolati zsilipek üzemeltetése
•
Gravitációs vízpótlás működtetése (szivattyúzás nélküli állapot)
•
Vízminőségi kárelhárítás irányítása
•
Üzemeltetői feladatok ellátásához szükséges nyilvántartások vezetése
(mezőgazdasági, ipari vízhasználatok, a csatornába vízvisszavezetésre jogosult vízjogi
engedélyesek nyilvántartása)
A közérdek mértékén felüli, vízpótlással kapcsolatos feladatok éves költsége
összességében, az ÖKOVIZ projekt keretében megépült műtárgyak (torkolati gereb,
vízpótló szivornya, torkolati kisteljesítményű szivattyú, csónakátemelők, uszadék
kiszedő helyek), valamint a beszerezésre került nádvágó hajó) üzemeltetésének
biztosításához.
Miután az ÖKOVIZ projekt megvalósításához szükséges önrészt Békéscsaba, Gyula és
Békés városok lakosságarányuknak megfelelően biztosították, az üzemeltetési
költséget ugyanígy arányosítva kell biztosítani.
A nyilvántartások szerint a Fehér-Körösből két önkormányzati tulajdonú létesítmény
számára történik közvetlen vízkivétel:
1/ a Várfürdő számára 118 ezer m3/év mennyiségben (21568-003/2005.ikt.sz.hat.
mód.11415-4/2003.vízjogi üzemeltetési engedély)
2/ Gyulavári Liget tó számára 10 ezer m3/év mennyiségben (11941-005/ 2008., kezelő
a SAVAD Kft.) Fehér -Körös jp. 7+805,5 tkm-nél, a Liget tó vízfrissítésére. Az
önkormányzati tulajdonú tó, eredetileg Széchenyi utca záportározó néven 11282002/2006.ikt.számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, elsődleges feladata
belvízmentesítés. Az adott vízfrissítés jóléti célokat szolgál (horgászati hasznosítás), de
mivel a tó üzemelési szintje alatta marad az engedélyezett min és max belvíztározási
szinteknek, nem akadályozza a záportározási funkciót, és nem terheli többletvízszállítással a lecsapolására szolgáló Gyulavári I. csatornát.

Csapadék-és belvízelvezetés
Gyula Város közigazgatási területéhez az alábbi, belvíz-elvezetési szempontból
lehatárolható belterületek, ill. belterületi részek tartoznak:
 Gyula Város belterület
 Gyulavári városrész belterület
 Dénesmajor városrész belterület
 Városerdei üdülőterület
A város belterületén lévő csapadékvíz-elvezető hálózatról számítógépen is
nyilvántartott szakági térkép van, és szintvonalas térkép is rendelkezésre áll. A
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belterületi csatornahálózat részben nyílt árkos, részben zárt csatornahálózat. Az
üzemeltető 2008. eleje óta a Gyulai Közüzemi Kft..
A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer védekezési szempontból kedvező a
nagyszámú záportározó és a várost átszelő Élővíz-csatorna fekvése miatt, illetve a
belterület határa mentén vagy annak közelében meglévő külterületi belvízcsatornák
elhelyezkedése miatt. A külterületről belvizek így a belterületet nem terhelik.
Gyula Város közigazgatási területe két belvízvédelmi szakasz területére esik a Körösök
süllyedék területének középső sávjában, ezek a következők:
 a 12.07. Fehér- Fekete-Körös közi belvízvédelmi szakasz [ 7 1 . számú
belvízrendszer területe] Határai: É-on és ÉK-en a Fekete-Körös, K-en és D-en
az országhatár, DNy-on a Fehér-Körös,
 -12.08. Élővíz-csatorna belvízvédelmi szakasz [112. számú belvízrendszer
területe]
Határai: É-on az NK-XIV. öntözőfürt D-l főcsatornájának töltése, a Murony
és Békés közötti vasútvonal, a Békés város ÉNY-i határa, majd a KettősKörös és Fehér-Körös, K-en az országhatár, D-en, DNY-on és NY-on a határ
a Dögös felső öblözet, majd az Újkígyós, Telekgerendás, Murony
települések irányában húzódó természetes vízválasztó vonal
Az érintett belvízrendszerek vízgyűjtőjének mérete:
 12.07. Fehér -Fekete-Körös közi belvízvédelmi szakasz (l öblözet):
 12.08. Élővíz-csatorna belvízvédelmi szakasz: 1/l Békési öblözet:
 2.1 Gyulai öblözet:
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Gyula Város belterület
A belterület határa közelében meglévő, csapadékvíz elvezetésére lehetséges
csatornák:
KÖR-KÖVIZIG kezelésű csatornák:
 Élővízcsatorna
 Gyulai Tápcsatorna
 Gyulai lecsapoló csatorna
 Csikosér-Élővíz összekötő csatorna
Körösi Vízgazdálkodási Társulati kezelésű csatornák (Gyula. Munkácsy u.19. Tel:66
463444:
 Farkashalmi csatorna
 Újgyulai I csatorna (Csabai útra közel merőleges szakasza-)
 Csíkoséri I. csatorna
 Csíkoséri II.. csatorna
 Gelvácsi G-3 csatorna
Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (Békéscsaba.
Kétegyházi u. 2. T: 66 441811) kezelésében lévő csatornák (Adatokat a Társulat tart
nyílván):
 Gyula - Kispél -Eleki csatorna
 Pél - Gyula - Élővíz csatorna
Önkormányzati kezelésű:
 Újgyulai I csatorna (Csabai úttal párhuzamos szakasza. A csatorna Élővíz
csatornába betorkoló szakaszának egy része magántulajdonú területen
van, jogi rendezése szükséges lenne.)
 Csíkoséri csatorna egyes szakasza, záportározó tavak
Befogadó neve
Rákóczi tó
Erkel tó
Hősök tava
Hunyadi tó
Pokláskúti csatorna

terület (ha)
29.04
27.36
57.06
7.33
238.66
Befogadók

Belvízmentesítésre felhasználható még — a körgátak anyagárkain keresztül — a
meglévő elvezető rendszer.
Tárózás a külterületen a Tavaszréti tározóban (506 ha, 3.627 em ) történik, amely
kiépített, KÖR- KÖVIZIG kezelésű belvíztározó. Vízvisszatartás a legelőkön történik.
Kettősműködésű csatornák:
 Élővíz-csatorna gyulai szakasza,
 Gyulai lecsapoló csatorna,
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Csíkoséri csatorna,
Csíkoséri-Élővíz összekötő csatorna,
Gyulavári főcsatorna,

Gyulavári belterület
A Fehér-Körös jobbpartján fekszik. A Fehér - Körös védtöltéséhez kapcsolódó
körtöltés veszi körül. A belvízlevezető hálózat többnyire nyílt árokkal kiépült.
A belterület határa közelében meglévő, csapadékvíz elvezetésére lehetséges
csatornák: Békés Megyei Földművelésügyi Hivatal kezelésű csatornák (Adatokat a
Társulat tart nyílván):
 Gelvácsi 9. sz. csatorna
 Gelvácsi csatorna
 Gyulavári I. sz. csatorna
Körösi Vízgazdálkodási Társulati kezelésű csatornák:
 Gelvácsi 3. sz. csatorna
Önkormányzati tulajdonú:
 Liget tó (Széchenyi úti tó)
Dénesmajor
A Fekete-Fehér Körös deltában, a Magyar-Román országhatár közelében lévő lakott
belterület. A település töltéssel körbehatárolt.
A település E-i harmadában a belterületet az Uradalmi I. csatorna szeli át. A csatorna
feladata a Dénesmajori halastó vizének leengedése is.
Belvízcsatornák a belterületen, illetve a belterület határa közelében:
Körösi Vízgazdálkodási Társulati kezelésű csatornák (Gyula. Munkácsy u.19. Tel:66
463444:
 Gelvácsi 7. sz. csatorna.
 Dénesmajori D. csatorna
Békés Megyei Földművelésügyi Hivatal (Békéscsaba. Kétegyházi u. 2. T: 66 441811)
kezelésű csatornák (Adatokat a Társulat tart nyílván):
 Gelvácsi fő csatorna.
 Uradalmi I. csatorna.

Városerdő üdülőterület
A Fekete-Körös bal partján fekszik. Északi oldalt a Fekete-Körös védőtöltése a 4400 és
a 5600 szelvények közötti szakasza, Dél-Keleti oldalon a Gyula–Sarkad közötti
vasútvonal töltése, Délnyugati oldalon az előbbi két töltéshez csatlakozóan szintén
töltés határolja.
Belvíz elvezető csatornák:
A terület határa közelében lévő belvízelvezető társulati, KÖR- KÖVIZIG kezelésű
csatorna nincs. Önkormányzati csatorna az Icceéri 5. csatorna
Általánosságban a védekezési igények többnyire abból adódtak eddig, hogy a
belterületen a vízelvezető hálózatot eltömték, feliszapolódott és ezek miatt a
vízszállító képessége lecsökkent, vagy megszűnt.
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Zsilipek vannak a körtöltéseken áthaladó csatornák mindegyikén. A gyulai területen
ezek belterületre, gyulavári esetében külterületre esnek.
A külterületi vízrendezési művek csatornahossza összesen 159379 m.
Az Önkormányzati kezelésébe tartozó csapadék-és belvízelvezető hálózat
karbantartását a Gyulai Közüzemi Kft. éves terv alapján folyamatosan végzi. A tervhez
a felújítás, karbantartás helyei részben üzemeltetői bejárás tapasztalatán alapulnak,
részben az önkormányzati képviselőktől minden év végén bekért javaslatokon,
problémafelvetéseken.
A Gyulai Polgármesteri Hivatal kezelésében levő vízkárelhárítási műveik éves hatósági
bejárásai során a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a művek állapota alapvetően jónak
bizonyult. A kivétel 2008-ban a Nagyfenéki lecsapoló csatorna volt, illetve a
kapcsolódó társulati és önkormányzati együttes érdekeltségű Csíkoséri csatorna,
amelyek karbantartása 2009-ben befejeződött.
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A hatósági bejárás jegyzőkönyvében igényként rögzítésre került, hogy gondosodni
kell az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi belvízcsatornák állapotfelvételi-,
üzemeltetési terveinek elkészítéséről és a vízjogi üzemeltetési engedély
megszerzéséről. (a belterületi létesítmények ilyen szempontból is rendezettek)

Vízminőség
A nagyobb vízfolyások vízminőségét
vízgyűjtőterületekről érkező víz minősége.

alapvetően

Fekete-Körös
Sarkad,
határ
ország
2004-2009. 2009.
Csoport A : oxigénháztartás
oldott oxigén
I
Oxigén telítettség
II
Biokémiai Oxigénigény {BOI5)
I
Oxigénfogyasztás (KOIps)
II
Oxigénfogyasztás (KOld) eredeti
II
Összes szerves szén
III
Szaprobitási (Pantle-Buck) index
III
Osztály
III
Csoport B : tápanyagháztartás
Ammónium-N
I
Nitrit-N
II
Nitrát-N
II
Ortofoszfát-P
II
A- klorofill
I
Osztály
II
Csoport C: mikrobiológiai paraméterek
Coliformszám
IV
Osztály
IV
Csoport
D:
szervesés
szervetlen
mikroszennyezők
Kőolaj és termékei
III
Fenolok
III
Anionaktív detergensek
I
Aluminiurn (oldott)
V
Arzén (összes)
I
Bór (összes)
III
Cianid (összes)
I
Cink (oldott)
I
Higany (oldott)
II
Kadmium (oldott)
I
Króm (oldott)
I
Nikkel (oldott)
I
Ólom (oldott)
I
Réz (oldott)
II
Benzapirén
V
Kloroform
II
Szén-telraklorid
I
Triklór-etilén
IV
Tetraklór-etilén
III
Lindán
V

meghatározza

a

külföldi

Fehér-Körös
Gyulavári országhat
ár
20042009.
2009.

Kettős-Körös
Békés
duzzasztó
fölött
2004-2009. 2009.

I
II
II
II
III
II
III

I
II
I
I
II
III
III
III

I
V
II

II
II

I
II
I
II
II
III
III
III

I
II
I
II
I
II

I
II
II
II
I
II

I
II
I
II
I
II

I
II
II
II
I
II

I
II
II
III
I
III

V
V

IV
IV

V
V

V
V

I

III
II
I
III
I

III
III
I
V
I
III
I
I
III
I
I
I
I
II
V
II
I
IV
III
V

IV
II
I
III
I

II
I
III

III

I
II
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
V

I
I
I
II
I
I
I
II

I
I
I
I
I
I
II

I
I
I
I
V

II
I
IV
III
V

III
II
V

I
I
I
I
I
I
II
V
I
I
I
I
V
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Fekete-Körös
Sarkad,
határ
ország
2004-2009. 2009.
Malation
2,4- D
MCPA
Atrazin (Aktinit PK)
Pentaklór-fenol
Összes beta-aktivitás
Cézium-137
Osztály
Csoport E: egyéb paraméterek
pH (labor)
vezetőképesség
oldott vas
oldott mangán
Osztály

I
I
I
V
V
II
II
V
II
I
III
I
III

Kettős-Körös
Békés
duzzasztó
fölött
2004-2009. 2009.

V

Fehér-Körös
Gyulavári országhat
ár
20042009.
2009.
I
I
I
V
V
V
II
III
II
V
V

II
I
I
I
III

II
I
III
II
III

V
III

II
I
I
I
III

V

V

V

V

II
I
IV
I
V

II
I
I
I
III

A vízfolyások vízminőségének alakulását a Tiszántúli KTVF Kirendeltségétől kapott
adatszolgáltatás alapján foglaltuk össze, a 2004-2009. közötti időszak átlagának és a
2009.év átlagának felhasználásával. A számszerű koncentrációk közlésétől
eltekintettünk, a szemléltetésre az MSZ 12749 szerinti vízminőségi kategorizálást
alkalmaztuk. Látható, hogy a felszíni víz minőségében jelentős változás nem
mutatkozik, a vízminőséget leginkább a szerves- és szervetlen mikroszennyezők
csoportjába tartozó rovarirtó szer maradványok (lindán, malation koncentrációk) és a
PAH-ok közé tartozó benz(a)pirén koncentráció rontják le folyamatosan, és teszik a
folyóvizeinket erősen szennyezetté.
A beérkező felszíni vizek minőségének közvetlen jelentősége a 78/2008 (IV. 3.) Korm.
rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek (szabadstrand) szempontjából lehet számottevő.
A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig hatályos, tehát az ÁNTSZ kistérségi
intézete minden idényben elbírálja a kijelölés lehetőségét, majd a jegyző a helyben
szokásos módon kihirdetheti a strandolási lehetőséget.
Gyula város területén a Fekete-Körös mellett Városerdőn, illetve a (Fehér-)KettősKörösön Szanazugnál jelölhető ki ilyen szabadstrand.
Vízminőségi szempontból (befogadóként) a Körösök „Egyéb védett" kategóriába
tartoznak, az egyéb vízfolyások (csatornák) „ideiglenes vízfolyás"-ok.
Felszín alatti vizek (mennyiség, minőség, ivóvízellátás, vízbázisvédelem)
Gyula varos területen a vízjogi engedélyekkel lekotort felszín alatti vízkészlet a
2006.évi adatok alapján mintegy 13,6 ezer m3/nap volt. A tényleges víztermelés már
akkor sem érte el a 10 ezer m3/nap érteket, 2009-ben 7 370 m3/d volt, melyből az
értekesített vízmennyiség 4.447 m3/d volt.
Település
Gyula

3

Termelés (m /év)
2006
2009
3 513 494 2 690 099
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Felszín közeli vizek
A talajvíz helyzetét a felszín és a területhasználat nagymértékben befolyásolja.
Gyulán is megfigyelhető volt korábban a közműollóval összefüggő „vízdomb" hatás, a
város belső területei alatt általában kisebb mélységben volt a talajvíz, mint a
külterület alatt. A szennyvízcsatornára való nagyarányú rákötés hatására ez idővel
változni fog, de rövid idejű hatása nyilvánvalóan akkor sem lenne észlelhető, ha a
mainál sűrűbb észlelőhálózat adatai állnának rendelkezésre.
Általánosságban a talajvíz a talaj felszíne alatt 1 , 5 - 4 méterre helyezkedik el, de a
helyi körülményektől függően a talajfelszínig is emelkedhet (mély fekvésű területek), s
5 méter alá is süllyedhet (erdők).
A talajvízszint éven belüli ingadozása 1-2 m, általában márciusban a legmagasabb és
októberben a legalacsonyabb. A folyók, csatornák jelentős mértékben befolyásolják
környezetük talajvízszintjét.
Gyulán három törzshálózati talajvízkút üzemel hosszú idő óta, és a város
közigazgatási területén belül még további 15 helyen folyik valamilyen speciális céllal
talajvízszint megfigyelés.
A belterület alatti talajvízszint helyzetének pontosabb nyomon követése érdekében
korábban az önkormányzat tervezte régi ásott kutak felmérését és lehetőség szerinti
mérésbe állítását, de ezt megelőzte volna egy alapozó felmérés, ami sajnos eddig
nem történt meg, noha a talajvízszint mérése — akár expedíciószerűen, ritkábban
végezve is — hasznos információkat szolgáltathatna: a belterület alatti talajvízjárást
ugyanis nemcsak a szennyvízszikkasztások megszűnése befolyásolja.
Az egyre kiterjedtebbé és összefüggőbbé váló útburkolatokon marad el az egyenletes
csapadékbeszivárgás, és a burkolt felületeken összegyülekező csapadékvíznek a
korábbinál nagyobb arányát kell felszínen elvezetni.

Ivóvízellátás, rétegvizek
A Város vízellátása mélyfúrású kutakból kitermelt ivóvízzel biztosított, mellyel 12466
lakást lát el a Közüzemi Kft.
A következő térképen látható azon mélyfúrású kutak elhelyezkedése, amelyek a
vízmű vízbázisát alkották, alkotják. A térkép jelmagyarázata nem egészen naprakész
abban a tekintetben, hogy ma kevesebb az üzemelő vízműkút, mint a térkép
összeállítása idején, mert a napi ivóvíz-felhasználás 5500 m3-re csökkent, ezért a régi
- a város belterületén lévő - mélyfúrású kutak közül ma mindössze 3 üzemel.
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Víznyerő kutak Gyula területén
Üzemel továbbá Szent Benedek illetve Városerdő vízellátására egy-egy kútra
alapozva két kis vízellátó rendszer az adott területek ellátása céljából.
A város belterületén levő kutaknak a vízminősége — a termelt vízadó réteg
adottságai miatt — kedvezőtlenebb, mint a várostól D-re kiépített új vízműkutak vize.
A városi ivóvízellátást a Maros-hordalékkúp térségében lévő két vízbázis - az Elekészaki, valamint Elek-déli kútcsoport - 2 illetve 4 db kúttal tudja most biztosítani.
Ezek a kutak folyamatosan üzemelnek, működtetésük távvezérléssel történik. A
kitermelt víz távvezetéken keresztül jut el a II. számú Vízmű telepre, ahol 4 db 1000
m3-es tározó található. A víz továbbítását, valamint a szükséges nyomást centrifugál
szivattyúk biztosítják.
Mivel az eleki- és a városi kutak vízminősége eltér, az egyenletes ivóvízminőség
biztosítása érdekében ma a két vízmű telep összeköttetésben van egymással, tehát
az Elek térségében kitermelt víz egy része az I. számú Vízmű telepen keresztül jut az
elosztóhálózatba, melynek hossza 198,2 km. A városban lévő 1000 m3-es- és az
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Óváriban található 300 m3-es víztorony feladata egyrészt a nyomás biztosítása,
másrészt a csúcsidőkben szükséges vízigény kielégítése.
A Maros hordalékkúpon levő Elek-Észak, Elek-Dél kútcsoportok vizének minősége
kedvezőbb a régi, belterületi 130 m és 300 m talpmélységű vízmű -kútpárok adta
víznél, de ez sem tökéletes minőségű: a mai kútkiosztás mellett szolgáltatásra kerülő
víz minősége a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint arzén, vas és
ammóniumtartalom szempontjából kissé túllépi az ivóvíz minőségére vonatkozó
határértékeket.
A rendeletben leírtak alapján, a szükséges megoldás megvalósítására kiírt eredeti
határidő2009.december 25. volt, de a megoldást hozó országos programok csúszása
miatt a határidőnem volt tartható, az ellátásért felelős önkormányzatok önhibáján
kívül. A vízminőség javító program végső határideje 2012. december 31-re tolódott ki.
Gyula és Elek városok a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása céljából létrehozta a
Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás-t, mely része a Dél-alföldi
régió ivóvízminőségjavító programjának, melynek tervezése, előkészítése részben
lezajlott, részben még folyamatban van. Jelenleg folyik az AQUAPROFIT ZRT. FŐMTERVTT ZRT. - ÖKO ZRT. által az elvi vízjogi engedélyezési tervek készítése,
illetve azok ismertetése, érdekegyeztetése.
Az 5. mellékletben a Közüzemi Kft. kútjainak részletes adatai találhatók, a 6.
mellékletben pedig az egyes helyek és mélységtartományok rétegvizeinek minőségi
adatait foglaltuk össze.
A Közüzemi Kft. kezdeményezésére — és az elképzelésük megfelelő gondozása
eredményeként — Gyula város számára a folyamatban levő vízminőség javító
program a következő elemekből áll:
 Elek-Dél térségében újabb 2 kútcsoportot létesít, összesen 6 db kúttal. Elvi
vízjogi engedély már van.
 A két új kútcsoport és a meglévő Elek-Dél kútjai a város távlati vízigényeit is
képes kielégíteni, és Elek-Észak mint csúcsidei tartalék maradna üzemben.
Természetesen kismértékű kezelésre így is szükség lesz, de ez egy helyen, a
Vízmű II. telepen megoldható lesz.
A megalapozó információkat adó Elek-Déli vízbázis Elek belterületi határától mintegy
1 km-re délre található. A vízbázis ma még egy kútcsoportból (4 termelőkútból) és a
közelükben létesített figyelő kútcsoportból áll.
A vízbázis négy termelőkútja három különböző szinten található vízadó réteget nyit
meg. A legsekélyebb termelt szint (105-130 m) jó vízadóképességű, a T1/4 jelű kút
termeli belőle a vízbázis összes termelésének mintegy 8%-át.
A legjobb vízadóképességű és egyúttal legintenzívebben használt réteg 161-236 m
között található, a T1/3 kút termeli.
A legmélyebb (262-320 m) szint az előzőeknél valamivel gyengébb vízadóképességű,
de még mindig jónak nevezhető. Innen a T1/1 és aT1/2 kutakkal termelik az összes
termelés mintegy 40%- át.
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Valamennyi termelőkút jó műszaki állapotú, tartós üzemelésre alkalmas. A vízbázis
fedőrétegének állapotát a 41-81 m közötti szintre telepített figyelőkutak
monitorozzák.
Az Elek-Déli vízbázis termelő és figyelő kútjainak kitermelt vize, a teljes megnyitott
mélységtartományban (41-320 méteres) As, NH4, Fe és Mn komponensek
tekintetében meghaladja ugyan a határértéket, de valószínűleg kiválasztható olyan
mélységtartomány, amelynek több kúttal való igénybe vétele kedvező minőségű,
vízkezelésre csak alig szoruló kevert vizet biztosít.
A két külterületi lakott hely közül Szent Benedek vízellátása lesz távlatban megoldva
erről a rendszerről jobb híján, ami várhatóan mintegy cca 4 km-es vezeték építését és
üzemeltetését fogja jelenteni. Városerdő vízmű vízminőségjavítása a Közép-Békési
Regionális Rendszerhez való csatlakozással történik majd, erre nézve a társulási
megállapodás már meg is született.
A vízbázis minőségétől független probléma, hogy mivel a város vízellátórendszere a
korábbi évtizedek lényegesen magasabb vízigényére - 13.000-17.000 m3/nap - épült
ki, a hálózat túlméretezett, kihasználtsága nem megfelelő, ami vízminőségi
problémákat okozhat, ezért a szokásosnál gyakoribb hálózat mosatásokat kell
ütemezni és végrehajtani, az eddigi gyakorlathoz hasonlóan.
Az Elek-Déli vízbázis biztonságba helyezése céljából az önkormányzat 2009-ben
KEOP 2.2.3/A pályázatot nyújtott be, és kapott 100 %-ban vissza nem térítendő
támogatást pályázatára. Az ElekDéli vízbázis védőterület rendszerének terveztetésére,
valamint - közbeszerzési pályázat útján - a fővállalkozó kiválasztása (GEOKOMPLEX)
is megtörtént, a munkák 2015-ben el fognak készülni.
A városi kutakat a jövőben ivóvízellátásra nem kívánják felhasználni, de a Közüzemi
Kft tervezi folyamatos átalakításukat díszkúttá.
A megfelelő, kézi pumpás vízkivételi lehetőséget adó dísz-kútfejekkel való átalakítás
után a kutak körüli belső védőterület kerítését elbontják és a közterületet a kor
igényei szerint rendezik, burkolják. A kutakon jelzik, hogy a víz nem ivóvíz.
Ez a megoldás a gyakorlatban több kútnál megvalósult, és javasolható minden olyan
egykori vízműkút kútfejének átalakítására, használatára, amely megfelelő belterületi
helyen van.
A Közüzemi Kft. egyelőre e József A. téri kútpár, a Víztoronynál levő kútpár és a
Szőlőskert utcai kúthármas ilyenforma átalakítását tervezi.

2.3.3. Talaj
A kistérség 90 méter körüli tengerszint feletti magasságával az ország egyik
legmélyebben fekvő térsége. Enyhén a Tisza-völgy irányába lejtő, a Maros
hordalékkúpjához kapcsolódó tökéletes síkság. Tájrendszertanilag a kistérség a Békési
sík nagytáji egységen belül a „marosi hordalékkúp keleti lejtője” kistájon belül
helyezkedik el. A régi Maros és Körösök vidéke közötti átmeneti jellegű ez a terület,
ahol a folyóvízi erózió felszínt lepusztító hatása jutott érvényre, így jöttek létre a
hordaléklejtő gerincvonulatai és a köztük kialakult hátak. A kistérség egy része a régi
Maros hordalékkúp hátságon terül el, ahol jellegzetes összetételű 2-3 méter vastag
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löszképződmény fedi a felszínt. A másik rész a Körös-menti síkhoz tartozik, ahol
humuszban gazdag fekete színű agyag alkotja a talajt.
Békés megyét kétféle talaj jellemzi, s mindkettő megtalálható a Gyula és Környéke
Kistérség területén is. A megye nagyobb részén, a Körös-Maros közének viszonylag
magasabb fekvésű löszhátán a különböző csernozjom talajok találhatók, míg a
Berettyó-Körösök mélyebb fekvésű területét vízhatású téri és szikes talajok uralják.
Békés az ország legnagyobb mértékben felszántott és legkevésbé erdősült megyéje.
A szántóterületek átlagos AK értéke 23,6, ami alatta marad a 29,7-es megyei átlagnak,
ám országos összehasonlításban jó adottságúnak mondható a terület. A kistérség
földterületeinek döntő többsége a jó talajadottságok okán szántó, ám különösen
Gyula környékén a megyei átlagnál jóval magasabb az erdő aránya.
Valaha igen gazdag volt a kistérség állatvilága, hiszen a folyók erdői, vizes, mocsaras
árterei kiváló környezetet biztosítottak. A folyószabályozások után, majd fokozott
agrártevékenység hatására azonban a vizes élőhelyek fajai kihaltak, vagy
kiveszőfélben vannak, s ma már csak a madárvilág mondható igazán gazdagnak, ezen
kívül
a
Körösök
rendelkeznek
még
gazdag
halállománnyal.
Az erdőirtások, folyószabályozási munkák azonban alaposan átformálták a tájat, s
hatásukra a térség jellemzően mezőgazdasági területté alakult. Létrejöttek emellett a
kistérségre ma jellemző szikes puszták és szabályozott folyók hullámterei. Ma már
csak kisebb szigetekben vagy egyedekként találhatók meg az egykor a tájra jellemző
növénytársulások, a bokorfüzes, a fűz-nyár ligeterdők, a kőrises égerláp, a tölgy-kőrisszíl ligeterdők, a sziki tölgyesek, a tatárjuharos lösztölgyesek nyomai.
A kistérség az Alföldi flóravidék Tiszántúli flórajárásába tartozik növényföldrajzilag. A
terület természetes növénytársulásaira a puha- és keményfás ártéri ligeterdők,
valamint a szikes pusztákon megtalálható növények dominanciája a jellemző.
Kitermelhető ásványkincse a legrégebbi idők óta a homok és a sóder, mindkettő ipari
nagyságrendekben áll rendelkezésre gyakorlatilag mind a négy településen.

2.3.4. Hulladékgazdálkodás
Az önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt
években az új önkormányzati rendszerrel együtt kialakult ennek jogi szabályozása is.
Az Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok
önkormányzati rendeletet bocsátanak ki a környezetet érintő kérdésekben.
A hulladékgazdálkodás alapvető célkitűzése, hogy a hulladék képződés és kezelés
egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásait megelőzze, illetve csökkentse,
egyúttal járuljon hozzá a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez,
hatékonyságuk növeléséhez. Az átfogó hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében
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az intézkedések prioritási sorrendje az alábbi: megelőzés, újrahasználatra előkészítés,
újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás.
Ennek érdekében törekedni kell a hulladék-képződés megelőzésére, a képződő
hulladék mennyiségének és veszélyességének minimalizálására, a képződött hulladék
minél nagyobb arányú hasznosítására, végül gondoskodni kell a nem hasznosított
hulladék biztonságos ártalmatlanításáról.
Hazánkban az összes hulladék mennyiségében - mint a megelőzés mérőszámában folyamatos csökkenés mutatható ki, ami egyértelműen az ipari-termelési hulladék
képződés csökkenéséből adódik.
A települési és veszélyes hulladékok terén ilyen tendencia nem mutatkozik,
ugyanakkor növekedés tapasztalható a hasznosított hulladék mennyiségek terén,
melyben jelentős szerepe van az energetikai célú hasznosításnak.
Ezek alapján elmondható, hogy a megelőzés terén további intézkedéseket kell tenni
különösen a lakossági és veszélyes hulladékok körében. Tovább kell bővíteni a
szeletív gyűjtőhálózatokat, mely elengedhetetlen feltétele a hasznosítás növelésének.
Ezzel párhuzamosan fejleszteni kell a hulladék anyagok feldolgozó iparát, valamint az
energetikai hasznosítási megoldásokat.
Meg kell oldani a nem hasznosuló hulladékok legkorszerűbb, környezetkímélő
ártalmatlanítását.
Települési hulladékok
A hulladékgazdálkodási törvény települési hulladék fogalma magába foglalja
 a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladékokat,
 a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt
kezelhető más hulladékokat,
 települési folyékony hulladék körében azon hulladékká vált
folyadékokat értelmeztük, melyeket nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül (tengelyen szállított kommunális szennyvíz).
A település közigazgatási területén a közszolgáltatói feladatokat az Önkormányzat
tulajdonában álló Gyulai Közüzemi Kft. látja el. 2004. évben a közszolgáltatásba
bevont lakások száma 15 496 db volt, még ez 2009. évben összesen 13 189 db (4259
tömblakás, 8930 db kertes ház).
„Háztartási" hulladékok mennyisége:
Hulladék megnevezése

Egyéb kevert települési szilárd
hulladék
Lom hulladék
Biológiailag lebomló hulladék
Kevert építési, bontási hulladék

EWC kód

20 03 01

Hulladék mennyisége
(t/év)
2003. év
2008. év
7 070
8 357,19

20 03 07
20 02 01
17 09 04

1 732
2 242
6 540

76,25
5 174,39
4 473,86
45 / 152

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21)

Kommunális folyékony hulladék *
20 03 04
64 940
4 966
Összesen:
82 524
23 047,69
* - nem közcsatornán elvezetett (szippantott) szennyvíz
2003-tól 2008. évre a hulladékok összes mennyiségében bekövetkezett jelentős
csökkenés, a település csatornázottsági szintjének 12-13 %-os emelkedésével, ezáltal
a tengelyen szállított folyékony hulladék mennyiségének jelentős csökkenésével
magyarázható. A kevert települési hulladék mennyiségi növekedésének oka a
fogyasztások mértékének növekedése. A biológiailag lebomló „zöld hulladék"
mennyiségi növekedése a szelektív gyűjtőhálózat fejlesztésével indokolható. 2009.
évben a „zöld hulladék" szelektív gyűjtésbe bevont ingatlanok száma: 7 952 db.
Szelektíven gyűjtött hulladékok
Jelenleg a településen 30 db kiépített szelektív hulladékgyűjtő sziget található. A
szigeteken 3 fő frakció kerül gyűjtésre: papír, műanyag, üveg.
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Hulladék megnevezése

EWC kód

Hulladék mennyisége (t/év)
2003. év

2008. év

Papír, karton

15 01 01

39,2

125,909

Műanyag

15 01 02

18

70,51

Üveg

15 01 07

11,7

109,04

68,4

305,459

Összesen:

Kommunális szelektív hulladékok
A szelektív gyűjtőszigetek számának növelésével és a folyamatos szemléletformálással
a hasznosítható hulladékok mennyisége is növekvő tendenciát mutat.
A környezeti nevelés fontos feladata, olyan szemlélet kialakítása, melynek hatására
kevesebb hulladék képződik. Európában több példa van arra, hogy egy következetes
15-20 éves lakossági környezetfejlesztési program során, a program indulásakor a
lerakással ártalmatlanított 100 kg szemetet sikerült a program végére 20-30 kg-ra
csökkenteni.

Termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok
_________________________________________________________________________________________
Veszélyes hulladék
Nem veszélyes
Összesen
hulladék
Év
mennyisége (kg)
mennyisége (kg)
(kg)
2004.
12 393 046
3 746 881
16 139 927
2005.

408 607

9 256 964

9 665 571

2006.

346 553

4 599 563

4 946 116

2007.

366 556

10 173 211

10 539 767

2008.

343 330

10 613 544

10 956 874

végösszeg

13 858 092

38 390 163

52 248 255

Településen képződő elsődleges veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége

A táblázatból jól kitűnik, hogy a termelő ágazat, elsősorban az élelmiszer feldolgozó
ipar hanyatlása miatt a veszélyes hulladékok képződő mennyisége jelentősen
csökkent. A nem veszélyes hulladékok mennyisége elsősorban a települési hulladékok
mennyiségének növekedése, másrészt az egyéb termelési nem veszélyes hulladékok
szigorúbb elszámoltatása miatt jelentősen növekedett.
A gazdasági tevékenységekből származó hulladékok képződésének megelőzésében
elsődleges a termelő szféra felelőssége. A felelősség lényegében 3 módon jelentkezik:
a felhasznált alapanyagok megválasztásában, a technológiák kialakításában, az
előállított termékek minőségében.
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Hulladék főcsoport

Nem
veszélyes Veszélyes
hulladék (kg)
hulladék (kg)
kertészeti, 1 009 774
0
termelésből,
előállításból,
származó

Mezőgazdasági,
vízkultúrás
élelmiszer
feldolgozásból
hulladékok
Fafeldolgozásból és falemez-,
bútor-,
cellulóz
rost
szuszpenziópapírés
kartongyártásból
származó
hulladékok
Kőolaj finomításból, földgáz
tisztításból és kőszén pirolitikus
kezeléséből
származó
hulladékok
Szervetlen
kémiai
folyamatokból
származó
hulladékok
Szerves kémiai folyamatokból
származó hulladékok
Bevonatok,
ragasztók,
tömítőanyagok...,
nyomdafestékek termeléséből,
kiszereléséből, forgalmazásából
és felhasználásból származó
hulladékok
Fényképészeti ipar hulladékai
Termikus gyártásfolyamatokból
származó
hulladékok
Fémek,
műanyagok
alakításából,
fizikai
és
mechanikai
felületkezelésből
származó hulladékok
Olajhulladékok és folyékony
üzemanyagok hulladékai
Szerves oldószer-, hűtőanyagés hajtógáz hulladékok
Hulladékká
vált
csomagolóanyagok,
közelebbről
nem
meghatározott abszorbensek,

Összesen
(kg)
1 009 774

1 750

0

1 750

0

1 000

1 000

0

252

252

190

33

223

2 845

19 954

22 799

0
15 720

7 353
29 090

7 353
44 810

69 004

235

69 239

0

54 480

54 480

0

818

818

117 316

12 970

130 286
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Hulladék főcsoport

Nem
veszélyes Veszélyes
hulladék (kg)
hulladék (kg)

Összesen
(kg)

34 463

16 036

50 499

651 964
2

13 198
179 720

665 162
179 722

6 796 080

0

6 796 080

1 914 436

8 191

1 922 627

10 613 544

343 330

10
874

törlőkendők, szűrőanyagok, és
védőruházat

Jegyzékben közelebbről nem
meghatározott hulladékok
Építési és bontási hulladékok
Emberek,
illetve
állatok
egészségügyi
ellátásából
származó hulladékok
Hulladékkezelő
létesítményekből,
szennyvizeket
keletkezésük
telephelyén
kívül
kezelő
szennyvíztisztítókból, illetve az
ivóvíz
és
ipari
víz
szolgáltatásból
származó
hulladékok
Települési
hulladékok
(háztartási hulladékok és az
ezekhez hasonló, kereskedelmi,
ipari és intézményi hulladékok)
Összesen

956

A településen keletkezett hulladékok megoszlása
A településen üzemelő legnagyobb hulladéktermelők:
 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
 Dürer Nyomda Kft.
 Gyulai Agrár Zrt.
 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
 Máté Metál Kft.
 Somogyi Zoltán
 F & O Komplett Építőipari Kft.
 Gyulahús Kft.
A hulladékok összetétele
A települési hulladékok összetétele és mennyisége jelentős mértékben függ az
életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól. A
településszerkezet adottságától függően 06-1,2 m3/lakos/év hulladék-kibocsátás a
jellemző. A tapasztalatok szerint évente átlagban 2-3 %-kal nő a háztartási hulladékok
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mennyisége, és ez a tendencia hosszútávra várható. A hulladék sűrűsége döntően a
csomagolóanyagok arányának növekedése miatt csökken, jelenleg az átlagos sűrűség
0,15-0,2 t/m . A hulladék összetétele folyamatos változásban van, az utóbbi években
egyre nő a papír, műanyag, kompozit frakciók aránya, ennek eredménye a szemét
gyors térfogat-növekedése.
Hulladékok gyűjtési, kezelési rendszere
A települési szilárd hulladékok intézményesített begyűjtését és szállítását az
önkormányzat tulajdonában lévő Gyulai Közüzemi Kft. látja el. A hulladékok gyűjtése
a közszolgáltató szervezet által biztosított szabványos konténerekben és 110, 120
literes kukaedényzetekben történik.
A közszolgáltatási díjak, illetve a szolgáltatás igénybevételének rendszere helyi
önkormányzati rendeletekben szabályozott. Begyűjtés és szállítás gyakorisága: heti
két alkalom.
A begyűjtött hulladékot a 2006. évben a korábbi szilárd hulladéklerakó területén
létesített 15 800 t/év kapacitású átrakó-állomáson tömörítik. Az előkezelt hulladék
elsősorban a Remondis Kft. által üzemeltetett Gyomaendrődi regionális
hulladéklerakóra kerül átszállításra, ártalmatlanításra. Kezelés módja. D5 - lerakás
műszaki védelemmel. Az átrakó állomásra egyedi hulladék beszállítás is biztosított.
A lakosság körében évente két alkalommal, tavasszal - ősszel a közszolgáltató
lomtalanítási akciót szervez, 2008. évben így 76 t hulladék került összegyűjtésre.
Az átrakó állomás megépülésével párhuzamosan kialakításra kerültek a hasznosítható
hulladékok kezelésre szolgáló létesítmények, melyek elősegítik a lerakással
ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségének folyamatos csökkentését.
A biológiailag lebomló zöld hulladékok mennyisége a szennyvíztisztító-telep
területén 2002. év óta üzemelő zöldhulladék komposztáló telepen kerül
hasznosításra. Azóta évről-évre került kiépítésre a családi házaknál képződő
komposztálható zöld hulladék szelektív begyűjtési rendszere is.
A kezelt biológiailag lebomló hulladékok mennyisége 2003. év óta megduplázódott.
A közszolgáltató által végzett felmérés alapján a lerakásra kerülő települési szilárd
hulladék szerves anyag tartalma jelenleg kb.. 15 %.
A komposztáló telepre Elek város közigazgatási területéről is szállítanak be
hulladékot.
A zöldhulladék komposztáló kapacitásának teljes kihasználásával üzemel, a jövőben
szükséges a kezelőművet bővíteni.
Az előállított komposzt településen történő újra felhasználásának propagálására is
igen nagy gondot fordít a kezelő, ezen a téren is jelentős a fejlődés. 2008. évben 200
t komposzt került értékesítésre.
A települési folyékony hulladékok mennyisége a település szennyvíztisztító telepén
kerül kezelésre. 2003. évhez képest a település csatornázottsági szintje 85 %-ról 98
%-ra emelkedett. A tengelyen kihordott folyékony hulladékok mennyisége jelentősen
csökkent. Ugyanakkor ezzel arányosan nőtt a szennyvíztisztítási tevékenységből
képződő kommunális szennyvíziszap mennyisége. Jelenleg a víztelenített iszapot 6
hónapos tartós tárolással (komposztálás), illetve a „zöld" hulladék komposzthoz való
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keveréssel kezelik. Nagy mennyiségben képződik, ezért a jövőben megfelelő
kezelésére tervet kell kidolgozni, pld.. mezőgazdasági felhasználására.
Az inert hulladék települési szilárd hulladéktól történő elkülönített kezelése 2006.
évben bevezetésre került. Az építési és bontási hulladékok a korábbi települési szilárd
hulladéklerakó telep területén, jelenlegi hulladékátrakó állomáson kialakított kezelési
technológiában kerülnek hasznosításra. Az építési, bontási hulladékokat osztályozás
és törést követően építőanyag minősítéssel útalapokba, illetve a régi szemétlerakó
rekultiválására használják fel.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kétegyházi úti „dögtelepre" vállalkozások és a
lakosság is szállít ki elhullott állati tetemet. A telepen a I-II-III. osztályba sorolt állati
hulladékok vegyesen kerülnek gyűjtésre. A begyűjtő telep műszaki állapota nem
megfelelő, átalakítást igényel. A hulladékok rendszeresen az ATEV Zrt. begyűjtő járati
rendszerén keresztül kerülnek ártalmatlanításra átadásra. A hulladék teljes
mennyisége a településen kívül kerül további kezelésre.
A kiselejtezett elektronikai berendezések, elemek, akkumulátorok gyűjtését az
Önkormányzat a közszolgáltató üzemeltetésében álló gyűjtőudvaron biztosítja. A
szolgáltatást mind a lakosság, mind az Önkormányzat tagintézményei egyaránt
igénybe veszik, ezzel is csökkentve a hulladék nem megfelelő kezelését, azaz lerakóra
való kerülését. Az elektronikai hulladékok esetében a lakosság és az intézmények is
egyre nagyobb arányba veszik igénybe a gyártói felelősség körébe tartozó hulladék
átvételi szolgáltatásokat. A gyűjtőudvaron begyűjtött hulladékok a település területén
kívül kerülnek kezelésre, hasznosításra.
A közterületeken elhagyott gépjárművek az Önkormányzattal szerződésben álló, a
településen működő regisztrált gépjármű bontóhoz (S & R Bt., Gyula, Csabai út
0585/62 hrsz.) kerülnek beszállításra. A gépjármű, amennyiben a tulajdonos nem
jelentkezik érte, hasznosításra kerül. 2008. évben 5 db (~5 tonna) gépjármű került
kezelésre.
A településen jelenleg 30 db hulladékgyűjtő sziget található, mellékelt térképen
bemutatva. A szigeteken 3 fő frakció kerül szelektíven gyűjtésre: papír, műanyag,
üveg. 2009. évtől bevezetésre került az alumínium italos doboz, valamint a társított
anyagú italos karton begyűjtése is. A két utóbbi hulladékot a műanyag hulladékkal
együtt gyűjtik a szigeteken.
A szeletív gyűjtésből származó hulladékok begyűjtését a közszolgáltató végzi. A
hulladékok további előkezelésre beszállításra kerülnek a szennyvíztisztító telepre,
majd a hulladékok végső kezelése, hasznosítása a település területén kívül történik.
Az intézményeknél és a termelőknél képződő hulladékok kezeléséről a gazdálkodó
szervezetek saját maguk gondoskodnak. A településen a nem veszélyes hulladékok
kezelésére több engedélyes kezelő szervezet áll rendelkezésre. A veszélyes
hulladékok további kezelésre kiszállításra kerülnek a településről.
Illegális hulladéklerakás
Az illegálisan lerakott hulladékokról az esetek többségében az önkormányzat
lakossági bejelentés, a Közüzemi Kft. és Városgazdálkodási Igazgatóság
szakembereinek, illetve a közterület felügyelet folyamatos ellenőrzése alapján szerez
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tudomást, majd ezt követően intézkedik a megfelelő kezelésről. Az illegális hulladék
elhelyezések megszüntetéséről a közszolgáltató, illetve a Városgazdálkodási
Igazgatóság gondoskodik.
Az illegális hulladéklerakások száma jelentősen nem változott a területen,
felszámolásukról az Önkormányzat folyamatosan gondoskodik.
2008. évben a település területén kb.: 5 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött
be a közszolgáltató.
Ezeken a területeken elsősorban kommunális szilárd, építési és bontási hulladékok
kerültek illegálisan lerakásra. Mennyiségükről nincs pontos adat.
Rekultiváció
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet a korábbi szabályozáshoz képest számos új elemet tartalmaz,
különösen a hulladéklerakók bezárását és utógondozását illetően.
A települési szilárdhulladék lerakókkal kapcsolatos jogi szabályozás gyakorlatilag a
hulladékgazdálkodási törvény előtt nem volt hazánkban. Valószínűleg ebből adódóan
alakult ki az a kedvezőtlen helyzet, hogy ahány település, annyi hulladéklerakó
üzemelt. A megfelelő jogi és gazdasági szabályozás hiánya miatt a régi lerakók
rekultiválásának a kötelezettsége nem volt előírás.
Mérföldkőnek számít a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet, valamint ennek módosított
változata a 20/2006. ((IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései között fogalmazta meg, hogy a
nem megfelelően kialakított hulladéklerakók legkésőbb 2009-ig bezárásra,
felszámolásra, illetve előírásoknak megfelelően felújításra kerüljenek.
Gyula Város kommunális szilárd hulladéklerakója 2004. december 31-én bezárásra
került a Körös vidéki Környezetvédelmi Hatóság előírásai alapján. A lerakó
rekultivációs terve 2006. évben elkészült, melyet az illetékes környezetvédelmi
hatóság 15741-001/2006. ikt. számú határozatával engedélyezet. Az Önkormányzat a
lerakó rekultiválására és a rekultivációt követőn 5 éves fenntartási feladatokra KEOP
pályázaton 835 millió forint támogatást nyert és a hulladéklerakó rekultivációját 2011ben megvalósította.
2.3.5. Zaj és rezgés elleni védelem
A zajterhelés egyre inkább meghatározója a városok környezeti állapotának, és ebben
elsősorban a közlekedés a domináns tényező. Gyula város területén az alábbi
zajforrás-csoportok határozzák meg a környezet zajállapotát:
 ipari és szolgáltató telephelyek
 vendéglátó és szórakozóhelyek
 szabadtéri rendezvények
 közúti járműforgalom
 vasúti forgalom
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Az elmúlt időszak tendenciáit értékelve azt tapasztaljuk, hogy környezeti
zajterhelésen belül az ipari üzemek és a telephelyek, műhelyek szerepe fokozatoson
csökkent. Az idegenforgalom által érintett területen és a városközpontban a
vendéglátáshoz és szórakozáshoz, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó
környezeti zaj viszont továbbra is lényeges környezeti hatás.
A közlekedési eredetű zajoknál - a nagy forgalommal terhelt területeken- a közúti
járműforgalom határozza meg a környezet zajállapotát. A környezeti zaj értékeléséről
és kezelése tárgyában megjelent 280/2004.(X. 20.)Korm. rendelet stratégiai zajtérkép
és intézkedési terv készítésére kötelezte a 100.000-nél több lakosú városokat és a fő
közlekedési létesítményeket. A lakos-szám és a vonalas közlekedési létesítmények
forgalma alapján Gyula város területére nem szükséges a zajtérkép elkészítése. Ennek
ellenére a fejlesztési koncepció és a rendezési terv készítése során lényeges
szempontként kell figyelembe venni, hogy a város fő közlekedési útjai és
csomópontjai mentén a lakó- és más védendő területek zajterhelése határérték alatti
maradjon, vagy legalább ne növekedjen.
Helyhez kötött, ipari és szolgáltató zajforrások
A szolgáltató tevékenységek (pontosabban: a 284/2007.(X.29.)Korm. Rend. 1. sz.
mellékletében felsorol TEÁOR kódok alá tartozó tevékenységek) tekintetében a
jegyző, a termelő tevékenységek esetében az illetékes környezetvédelmi felügyelőség
gyakorolja a zajvédelmi hatáskört.
A vizsgált időszak hatósági eljárásainak adatait az alábbi táblázatban összegeztük.
A magasabb rendű, zajjal kapcsolatos jogszabályok változása miatt a helyi rendelet
alkalmazása több ponton kérdésessé vált. A képviselőtestület ezért a közterületi
rendezvényekkel kapcsolatos szabályokat a közterületekről szóló helyi rendeletében
szabályozva, a helyi zajrendeletet visszavonta. A szolgáltató tevékenységek
tekintetében így az országos rendelet alapján, a jegyző jár el I. fokú zajvédelmi
hatóságként.
A helyi rendelet megszűnése egyben azt is eredményezte, hogy a zajterhelési
határértékek a Szabályozási Terv szerinti övezetekkel összhangba kerültek, ezt az
alábbi táblázatban tájékoztatásul összefoglaltuk, a hatályos 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM
együttes rendelet alapján.
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Sorszám.

1

2

3

4

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges
területek közül az
egészségügyi terület
Lakóterület
(kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű)
Nagyvárosias lakóterület,
vegyes terület
Gazdasági terület

Jellemző példa a
területre

Gyógyhely területe,
kórház, Szanazug,
Városerdő
Lakóterületek általában

Városközpont,
lakótelepek (Törökzug,
Honvéd, Paradicsomi)
Gazdasági-ipari,
Kereskedelmi szolgáltató
Zajtól védendő területek

Határérték az LAM
megítélési szintre
Nappal Éjjel (22-06)
(06-22)
45
35

50

40

55

45

60

50

A szigorú határértéknek köszönhetően, a gyógyhely határán belül lényegében
megszűntek a környezeti zajkibocsátással kapcsolatos problémák. A gyógyhely
területe érinti a Part utcai szállodasort is, így itt alkalomszerűen továbbra is várható
konfliktus. A terület elsődlegesen a gyógyulás, pihenés céljaira szolgál, ezért
szükséges a zajvédelmi követelményeknek érvényt szerezni.
A területi eloszlást tekintve a Várkert - Kossuth L. u. - Városház u. - Kossuth tér
útvonal mentén levő, az idegenforgalom által érintett területen és a városközpontban
jellemző a vendéglátás, zeneszolgáltatás miatti, jelentős környezeti zajterhelés. A
városközponti, vegyes terület magasabb határértéket enged meg, összhangban a
terület magasabb háttérzajával és nagyobb forgalmával.
Esetenként előfordul konfliktus a sporttevékenységből eredően is, ilyen pl. a
repülőmodellező pálya bővítése kapcsán kialakult lakossági tiltakozás. Ennek kapcsán
a modellező pályán zajvédő töltést építettek és zajárnyékoló falat szereltek fel a pálya
köré, és a kontrollmérés lapján teljesült a zajkibocsátási határérték. Ennek ellenére a
tevékenység önkéntes korlátozása vezetett csak a panasz megszűnéséhez. A
kereskedelmi létesítményekkel kapcsolatosan szintén ritkán jelentkezik környezeti zaj
probléma.
Távlatilag is arra számíthatunk, hogy a városközpontban és az idegenforgalom által
érintett területen rendszeresen előfordulnak a vendéglátó és szórakozóhelyekkel
kapcsolatos zajvédelmi problémák. Ezek kezelésére továbbra is szükséges a
zajkibocsátási határértékek kiadása, a panaszok kivizsgálása, az eljárások lefolytatása.
Helyhez kötött zajforrások
Gyula Város Önkormányzata a mód. 27/2004.(V.28.)számú, a zajvédelem helyi
szabályairól szóló rendelete alapján járt el a hatáskörébe tartozó szolgáltató
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tevékenység körében. A tapasztalatok alapján, az eljárások döntően a vendéglátás,
szórakoztatás területén folytak.
A vendéglátó és szórakozóhelyek esetében A Várkert – Kossuth L. u. – Városház u. –
Kossuth tér útvonal mentén levő, az idegenforgalom által érintett területen és a
városközpontban jellemző a vendéglátás, zeneszolgáltatás miatti, jelentős környezeti
zajterhelés. A városközponti, vegyes terület magasabb határértéket enged meg,
összhangban a terület magasabb háttérzajával és nagyobb forgalmával. A szigorú
határértéknek köszönhetően, a gyógyhely határán belül lényegében megszűntek a
környezeti zajkibocsátással kapcsolatos problémák. A gyógyhely területe érinti a Part
utcai szállodasort is, így itt alkalomszerűen továbbra is várható konfliktus. A terület
elsődlegesen a gyógyulás, pihenés céljaira szolgál, ezért szükséges a zajvédelmi
követelményeknek érvényt szerezni.
A szabadtéri és városi rendezvények döntő részének helyszíne a várkert, mely
egyrészt alkalmas a tömegrendezvények lebonyolítására, másrészt a Várfürdő
vendégforgalma, a közelben levő szállodák és parkolóhelyek, és a jelképértékű vár
miatt a városi rendezvények fő színhelyévé vált. A környezet zajterhelése
szempontjából a fesztiválok, rövid idejű, de igen intenzív terhelést jelentenek.
Zajterhelés szempontjából az évi 8-12 db nagyobb, főleg városi szervezésű
rendezvénynek van jelentősége.
Rendezvények
Korábban még kérdéses volt, hogy a termál és gyógyturizmus mellett milyen szerepe
legyen a város idegenforgalmában a fesztiváloknak. Mára kialakult egy, az év nagy
részén végig húzódó rendezvénysorozat, amely úgy tűnik szerves részévé vált az
idegenforgalomnak, nélküle a vendégforgalom és abból szárazó bevétel jóval kisebb
lenne.
A városi rendezvények döntő részének helyszíne a várkert, mely egyrészt alkalmas a
tömegrendezvények lebonyolítására, másrészt a Várfürdő vendégforgalma, a
közelben levő szállodák és parkolóhelyek, és a jelképértékű vár miatt a városi
rendezvények fő színhelyévé vált.
A környezet zajterhelése szempontjából a fesztiválok, rövid idejű, de igen intenzív
terhelést jelentenek. Zajterhelés szempontjából az évi 8-12 db nagyobb, főleg városi
szervezésű rendezvénynek van jelentősége.
A területen több ezer fős tömegrendezvények lebonyolítása is történik. Jelentős
környezeti zajhatást a koncertek okoznak. A zajhatás leginkább a Vár u., Kossuth L. u,
Szt. László u., Part utca területét terheli. Utólagos ellenőrzések során a zajterhelési
határérték túllépés mértéke változó, 0 - 10 dB(A) közötti volt, de nem a terhelés
tényleges nagysága, hanem az éjszakai (22 óra utáni) zavaró hatás a lakossági
panaszok okozója.
Szintén környezeti zajhatást okoznak a Várszínház előadásai. A Várszínház, mint
helyhez kötött, „szabadidős zajforrás" a zajvédelemről szóló 284/2007(X.29)Korm.
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rendelet alapján a kibocsátási határérték megkérése és betartása alapján működik. A
várszínházi előadásokkal kapcsolatban nem fordulnak elő panaszbejelentések.
Göndöcs-kert:
A park területét két oldalról lakóházak határolják. Az Eötvös és a Göndöcs utca
lakóházai a park területéhez nagyon közel vannak, emiatt zenés, hangosított
rendezvények csak a nappali időszakban és csak korlátozott méretben bonyolíthatók
le. A nagy tömeget vonzó rendezvény (pl. Tűzoltó fesztivál) gyakran lakossági
panaszokat eredményezett. Régebbi ellenőrző vizsgálatok jellemzően 5 - 15 dB(A)
határérték-túllépést mutattak.
A tapasztalatok alapján a Várkert területe látszik továbbra is alkalmasabbnak a városi
rendezvények lebonyolítására. A Göndöcs-kert inkább csak a művelődési házban
szervezett rendezvények kiegészítő, külső helyszíneként vagy hangosítást nem
igénylő, kisebb kiterjedésű programokra szolgálhat.
Városi szinten hiányzik a nagyméretű tömegrendezvények (pl. majális, cirkusz és
vándor vidámpark, tűzoltó fesztivál) lebonyolítására alkalmas tér. Erre jelenleg
leginkább a Kétegyházi úti sporttelep és környezete kínálkozik, de a városközponttól
és az idegenforgalmilag fontos helyektől való távolsága miatt ilyen célra nem kedvelt
terület.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről szóló 27/2008.(XIL3.)KvVM
rendelet módosításával a nyári fesztiválokra magasabb zajterhelési határérték
vonatkozik. Ez egyrészt megkönnyíti a szervezők dolgát, másrészt viszont lehetővé
teszi a lakókörnyezet nagyobb terhelését. A tapasztalatok alapján az engedélyezési
eljárás során érvényesülnek a zajvédelmi követelmények, a problémát inkább a
rendezvény során az engedélytől való eltérések, a kontrol hiánya okozza.
Ipar
Az ipari és szolgáltató telephelyek tevékenységének zajhatása a város területén nem
okoz lényeges környezeti problémát, esetenként és helyenként előfordulhat zavaró
hatás, de ismert, tartósan fennálló környezeti zajterhelés nincs, releváns lakossági
panasz nem volt.
Közlekedési eredetű környezeti zajterhelés
A környezet zajterhelésének egyértelműen legjelentősebb forrása a közlekedés. A
város egy kisebb részén a vasúti közlekedés is okoz terhelést, de jelentősebb a közúti
járműforgalomból származó zaj.
Vasúti közlekedés környezeti zajterhelése
A város területét a 128 sz. Békéscsaba-Kötegyán- Vésztő vasútvonal érinti. A vasút
menti lakóterületekre, a 2009. évi forgalmi adatok alapján meghatározott zajterhelést
az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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Megítélési A-hangnyomásszint LAM
dB(A)

128

Zajterhelési
határérték LTH
dB(A)
Nappal Éjjel
(06-22) (22-06)
Pósteleki u. 1-4. tömbház lakásai 65
55

Nappal
(06-22)
49

Éjjel
(22-06)
38

128

Ajtósfalva, Hódi u 2 lakóház

60

50

51

40

128

Vasút u. 4 - 22 lakóházak

60

50

55

44

128

Vajda u. 1 -33 lakóházak

60

50

51

40

Vasút- Vizsgált hely
vonal

A vasúti közlekedés nem okoz határérték feletti zajterhelést. Jentősebb terhelés csak a
vasútállomás közelében van, de a jelenlegi forgalom mellett ez is határérték alatti.
Közúti közlekedés környezeti zajterhelése
Gyula város zajhelyzetéről készült eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy a bevezető
főutak és a városközpont nagyobb forgalmú útja mentén jelentős a közúti közlekedés
okozta zajterhelés. A 44. sz. főút Gyula elkerülő szakaszának, 1998 és 2000 évben
történő forgalomba helyezése jelentősen csökkentette az átmenő nehézjárművek
forgalmát és a zajterhelés szintje is 2-3 dB-el kisebb lett, de ma is több útvonal
mentén jelentős a zajterhelés.
Vizsgált helyszínek

Kossuth tér (társasházak)
Karácsony J. u. kétirányú sz.
Béke sgt. 1-25
Kossuth L. u. 20Szt. István út
Schriffert-Dürer-Ajtóssy

Mértékadó
A- Zajterhelési
hangnyomásszint határérték LTH
LAM, dBA
dBA
nappal
éjjel
nappal éjjel
61,8
51,5
65
55
65,2
55,8
65
55
69,2
58,3
65
55
63,3
53,4
65
55
65,0
61,0
65
55
69,0
61,4
65/60 55/50

A városközpontot érintő legfontosabb változás a Városház utca lezárása és a Kossuth
tér átépítése volt. Ez a városközpont forgalmi rendjét megváltoztatatta, a
járműforgalmat egyes utcákra átterelte (Megyeház-Árpád, Karácsony J. u.) és ott
helyileg zajterhelés-növekedést eredményezett.
Az átépítést követő vizsgálat azt mutatta, hogy a Kossuth tér védendő épületeinél a
forgalmi viszonyok változása nem okozott értékelhető mértékű növekedést a
zajterhelésben. A tér átépítése miatt a Karácsonyi J. utca kétirányú szakaszának
zajterhelése 1,2-1,7 dB-el növekedett. Határérték túllépés itt az éjszakai időszakban
jelentkezik, mértéke T = 1 dB(A).
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A Béke sugárút érintett szakaszán, az úttesthez közel levő lakóházak esetében a
zajterhelés a forgalmi rend megváltozása előtt is határérték feletti volt. A forgalmi
viszonyok változása miatt ez a nappali időszakban kb. + 0,8 dB-el növekedett. Az
éjszakai időszakban a forgalom, és ebből eredően a zajterhelés növekedése nem
mutatkozott.
Közlekedési zajjal erősen terheltek a Bartók - K. Schriffert - Dürer - Ajtóssy utca
lakóházai, itt a nyugati irányban levő, kertvárosias besorolás alá tartozó lakóházakra a
városközpontinál szigorúbb (60/50 dB) határértéknek kellene teljesülni, de a terhelés
ettől jóval magasabb.
Vizsgált helyszínek

Csabai út
Temesvári út
Botond u.
jelzett)

(2023-ra

Mértékadó
A- Zajterhelési
hangnyomásszint
határérték
LTH
LAM, dBA
dBA
nappal
éjjel
nappal éjjel
64,4
55,3
60
50
65,0
54,3
60
50
előre 68,6
61,9
60
50

A bevezető utak tekintetében a Csabai út - Kétegyházi út csomópontnál létesült
bevásárlóközpontok hatását emelhetjük ki. A bevásárlóközpontok a kapcsolódó utak
személygépkocsi forgalmát növelték meg jelentősen: A Kétegyházi út
személygépkocsi forgalma 70 jármű/h, a Csabai út forgalma 200 jármű/h mértékben
emelkedett.
Az előzetes mérések és az ellenőrző vizsgálatok alapján, a Csabai úton 0,4-0,8 dB-el, a
Kétegyházi út mentén 0,2 dB-el emelkedett a zajterhelés. Összességében a zajterhelés
növekedése nem jelentős, de a Csabai úti lakóházaknál a korábban is határérték
feletti terhelési szint megmaradt. Az idegenforgalmi fejlesztésekhez is kapcsolódóan
megvalósult, a Botond utcán átvezető feltáró út építésének zajterhelését a
hosszútávra előre jelzett forgalom (ÁNF 2470 jmű/nap) alapján vizsgáltuk. A várható
zajterhelés határérték feletti, de az útépítéssel egyidejűleg passzív akusztikai védelem
is megvalósult a lakóházaknál.
Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a közlekedési zajterhelés a városközpont
nagy forgalmú főútjai és néhány, erős forgalommal terhelt, de kis keresztmetszetű
utca esetében határérték feletti. A főbb útvonalak közül leginkább a Csabai út, a
Bartók - K.Schriffert - Dürer - Ajtóssy útvonal, a Szt. István - Temesvári út és a Béke
sgt. emelhető ki.
A helyzetet leginkább a városközpontot elkerülő közlekedési folyosók kialakítása
javíthatja, ami a Településrendezési Tervben szerepel is. Ezenkívül a kritikus
szakaszokon forgalomcsillapító intézkedésekre és utólagos passzív védelemre van
lehetőség.
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2.3.6. Környezetbiztonság
A környezetbiztonság fogalma: minden olyan esemény vagy eseménysorozat, amely
természeti és/vagy emberi (társadalmi, ipari) eredetű, s amely megjelenése,
lejátszódása, megtörténése negatív hatással van az adott földrajzi egység
(esetünkben egy város) környezetének állapotára, és természetesen ezáltal a lakosság
mindennapjaira, életére. A veszély érinthet egy vagy több környezeti elemet, lehet
egyszerű vagy komplex lefolyású, baleseti vagy természetes eredetű. A skála széles: az
ár- és belvízi eseményektől az ipari haváriákon át a közlekedési balesetek miatt
kialakulókig (sőt már a baleset is az). Az események bekövetkeztének valószínűsége
és az általuk okozott kár jellemzi őket, ezek együttesét hívjuk kockázatnak. Fontos
továbbá tudni, hogy a konkrét veszélyek milyen gyakran ismétlődhetnek, milyen a
nagyságuk, lefolyásuk mennyire hosszú és milyen sebességű, mekkora területet
érintenek és mennyire véletlenszerű előfordulásuk. Ezek a jellemzők a korábbi
veszélyhelyzetek tanulságainak levonásakor megállapíthatok, a további szóba jöhető
helyek, potenciális veszélyforrások pedig feltérképezhetők, a bekövetkező események
modellezhetők. Mindezek alapján tervezhetők - természetesen kisebb-nagyobb
bizonytalansággal terhelve - az ellenintézkedések, a megelőzés vagy rosszabb
esetben a kárelhárítás lépései, elkészíthetők a védelmi tervek. Minden gondosság
ellenére természetesen történhetnek és történnek is olyan események, amelyekre
csak elhanyagolható mértékben lehet számítani.
Alapvető fontosságú, hogy a megismert, feltérképezett, kielemzett és részleteiben
ismert veszélyek elhárítása gördülékeny legyen. Ennek kulcsa részben a megelőzés,
részben az elhárítás szakszerűsége és szervezettsége. Magyarországon törvények és
rendeletek szabályozzák mind a szervezeti kérdéseket, mind a beavatkozás
lehetőségeit és módozatait, ez pedig az esetek többségében hatékony munkát tesz
lehetővé. Az irányítás, a különböző szakmai szervezetek együttműködése, az emberi,
eszköz és anyagi keretek ismerete és szervezése lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet
elhárítása hatékony, a környezet biztonsága stabil legyen.
Gyula környezetének és az ott élők egészségének-életének megóvása veszélyhelyzetben a városi védelmi bizottság feladata. A bizottság - melynek vezetője a
mindenkori polgármester - koordinálja az ilyen helyzetekben a katasztrófa-elhárítás
egységeinek munkáját, elsősorban a Tűzoltóság, Katasztrófa Védelem és a Polgári
Védelem munkatársait. Súlyosabb, illetve speciális esetekben a munkába
kapcsolódnak továbbiak is: a rendőrség, a mentők, a vízügyi igazgatóság, a
környezet- és természetvédelem illetékesei, a húsipari beavatkozó egység vagy éppen
a tisztiorvosi szolgálat. A tapasztalatok szerint az együttműködés példásan jó,
hatékony, és ez kulcsa a mindennapi élet nyugalmának. A település - a törvényi
előírásoknak megfelelően - rendelkezik 1999 óta évente megújított (utoljára 2001.
márciusában) összesített veszély elhárítási és árvízvédelmi tervvel, illetve 2000 óta
katasztrófa elhárítási terv is létezik. A Békés Megyei Védelmi Bizottság - mely az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak van alárendelve - Gyulai
Kirendeltsége a felelős mindezek elkészítésért, karbantartásáért, az adminisztrációért
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és a koordinálásáért. A végrehajtás főként a Tűzoltóság feladata, a Polgári Védelem
szaksegítséget nyújt.
Ha megnézzük a város veszély-kataszterét, akkor az első helyre egyértelműen az árvíz
kerül. A Körösökön évente néhány alkalommal levonuló nagyvíz eddig a legtöbbször
megkímélte a várost, veszélyhelyzetekben a vízügyi igazgatóság által irányított
védekezés eddig sikeresnek bizonyult. A belvíz elleni védekezés nehezebb,
alkalmanként áttekinthetetlenebb: az alattomosabb, a főként csapadékosabb
időjárásnak köszönhető esemény komplex elhárítási feladatot kíván. Külön kell
megemlíteni a nem példa nélkül álló, részben a határon túlról érkező
vízszennyezéseket. 1995 februárjában két alkalommal a Fehér-Körösön történt ilyen.
Ilyen esetekben mindenképpen a különböző szervek összefogásával lehet
eredményesen védekezni, hisz a megelőzés szóba sem jöhet.
Az mindenképpen fontos tény, hogy a Körösök vizének használata korlátozott, sem a
folyók mentén lévő üdülőterületek, sem a városon keresztül folyó Élővíz-csatorna
vízutánpótlásának szempontjából nem szabad erről megfeledkezni.
A vasúti és közúti közlekedés és szállítás is lehet veszélyes a környezetre nézve, bár
nem gyakori eset, hogy veszélyes anyag transzportja közben és miatt történik havária.
A kockázatot fokozza a tény, hogy Gyula nemzetközi határátkelő is egyben, ami
értelemszerűen a forgalom növekedésével jár (különösen azokban az időszakokban,
amikor az országon valamilyen irányban áthalad a keleti vendégmunkások hada). A
várost elkerülő út megépítése ugyanakkor komoly mértékben csökkentette az ilyen
események megtörténtének valószínűségét.
Meg kell továbbá említeni a Húsüzembe szállított ammónia, illetve a más üzemekbe
és a kórházakba kerülő oxigén vagy a tartályos gáz transzportját is.
A városi környezeti biztonság egyik alapeleme a Gyulahús Kft. tevékenysége. Az ipari
eredetű haváriák esetében kerülhet látóterünkbe az üzem: a Kétegyházi úti
egységben mintegy 40, a Béke sgrt. úti szárazáru üzemben pedig körülbelül 8 tonna,
a hűtőrendszerhez használatos ammónia található az üzemterületen. 1999 óta létezik
veszély-elhárítási alapterv, melyet az üzem Biztonságtechnikai Osztálya készített, s
amelyet évente újítanak meg. Ebben riasztási és beavatkozási programok éppúgy
megtalálhatók részleteikben, ahogy az esetleges gyárterületi kiürítésre vonatkozók. A
veszélyes anyagot tároló rendszer is úgy van kialakítva, hogy haváriás esemény
bekövetkeztének valószínűsége minimális legyen, ezért a vezetékrendszer
szakaszolható, az esetlegesen kiszabaduló gáz mennyisége gyakorlatilag
minimalizálható ezáltal.
Nehéz az ipari szóval jellemezni, mégis ebbe a kategóriába sorolható a Kórház és a
Tüdőkórház cseppfolyós oxigén készlete, mely bizonyos speciális esetekben komoly
veszélyforrásokká válhat, a robbanás ereje komoly károkat okozhatna. A gyakorlat és
tapasztalat azt mutatja, hogy ez csak egészen kivételes és ritka eset: többek között a
folyamatos ellenőrzésnek - ezt a gázt szállító cég rendszeresen elvégzi - és az
elővigyázatosságnak köszönhető. A Polgári Védelem azonban egy korábbi gyakorlat
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során felkészült erre is, ennek eredményeképpen biztonságosnak mondható a
helyzet.
A környezet biztonságát veszélyeztető további, klasszikus ipari szennyezés is
előfordult már Gyulán. A 90-es évek közepén a galván üzemből fél év alatt 172060
tonna veszélyes hulladéknak minősülő, fémsókat tartalmazó galván öblítő- és
mosóvíz jutott ki a szomszédos csapadékvíz-elvezető földmedrű árokba. Ennek
eredményeképpen nikkel-, cink-, króm-, réz- és ónszennyezés történt, ezért a
környezetvédelmi felügyelőség több mint 30 millió Ft bírságot szabott ki és kötelezte
az Austrotech Kft.-t a szennyezett talaj ártalmatlanítására. Mindezek ellenére az ilyen
típusú veszélyhelyzet nem gyakori, ez köszönhető annak is, hogy nem sok olyan
vállalkozás üzemel a településen, amely hasonló nagyságú szennyezésre képes.
A környezet állapotában negatív irányú változások okozására lehet képes a tűz, amely
rövid idő alatt képes intenzív pusztításra. Több befolyásoló tényezője van mind a
keletkezésnek, mind a terjedésnek: időjárási viszonyok, vegetációs ciklus, de főleg
emberi tevékenység (szándékosság, gondatlanság, stb.). A környezetre főleg az
égetésből felszabaduló korom, gázok és egyéb égéstermékek károsak, valamint a
levegő minőségét befolyásolja önmagában a füst és az égetés szaghatása is.
A leggyakoribb eset általában az avar valamint hulladék égetése. Hasonló hatással
van a környezetre a kampányszerű tarlóégetés, valamint a kiszáradt rétek és legelők
égése is, amelyek többnyire jelentős kiterjedésűek. Az erdőtüzek minden esetben
figyelmet érdemelnek még akkor is, ha láthatóan viszonylag kevés van belőlük,
elsősorban a természeti értékek pusztulása számottevő. A nagyobb tüzek
mindemellett terjedésükkel komolyabb veszélyeket is jelenthetnének, de erre eddig
nem volt még példa, ez többek között a szakemberek felkészültségének és a
technikának köszönhető.
A problémák közül egy a fóliasátrak esetében jelentkezők csoportja. A város
területén, főleg a belterület külső részein, a családi házas övezetekben igen népszerű
módja ez a háztáji gazdálkodásnak. A sátrak fűtésénél a legtöbb esetben
gyakorlatilag bármit felhasználnak a tulajdonosok, általában föld- vagy PB-gázt,
gyakori a fűtőolajjal való tüzelés, illetve gyakorlatilag minden éghető is szóba jön,
gyakran a hulladék is. Ez pedig egy kertes, családi házas övezetben mindenképpen
komoly levegőminőségbeli romlást jelent. A fóliázás okozta gond továbbá az is, hogy
használat után a fóliák elhelyezése nem megoldott, vagy csak illegális úton, illetve
megsemmisítésük égetéssel történik, ami a korábbiakban vázoltak miatt
semmiképpen nem megoldás. Évente komoly mennyiségű használt műanyag megy
veszendőbe egyrészt, másrészt bármilyen formában is történik a tőlük való
megszabadulás, az mindenképpen ártalmas a környezetre nézve.
Szót kell ejteni a földrengések okozta gondokról, szerencsére jelentős (ill. nem
jelentős) földmozgás a városban és környékén a vizsgált időszakban nem volt. A város
szeizmológiai szempontból olyan süllyedő területen fekszik, ahol a földmozgások
kipattanásának relatív gyakorisága nagyobb az országos átlagnál. Ilyen esetben maga
a rengés, illetve annak következményei: ipari balesetek, gázvezetékek törése,
elektromos távvezetékek szakadása, stb., jelentik azokat a gondokat, amelyek
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önmagukban is, de áttételes módon is a környezet állapotának romlását idézhetik elő.
A védelmi terv kiterjed ezekre az eshetőségekre is.

2.4. Települési környezet
2.4.1. Társadalmi környezet
Demográfiai szerkezet
Egy város demográfiai helyzetének és tendenciáinak vizsgálata egy
településfejlesztési stratégia kidolgozása során kiemelten fontos. Csak a népesség
számbéli alakulásának, szerkezeti sajátosságainak figyelembevétele mellett, azokra
reflektálva alakítható ki olyan fejlesztési irány, ami a város lakóinak igényeit szolgálja,
és életkörülményeit kedvezően alakítja. Különösen igaz ez Gyulára, ahol Békés megye
legtöbb településéhez hasonlóan jelentős demográfiai változások mentek végbe, és
olyan jelenségek váltak jellemzővé, mint a népességszám csökkenése és az
időskorúak arányának növekedése.
Adattípus

Állandó
népesség
(város)
Lakónépesség
(város)
Állandó
népesség
(megye)
Lakónépesség
(megye)
Állandó
népesség
(ország)
Lakónépesség
(ország)

2001

2011

32 000

30 727

33 041

31 067

39 9302

367 722

397 791

359 948

10 078
138

9 773
777

Lakónépesség
2011/2001
(%)

Lakónépesség
/ állandó
népesség
2001
1,033

Lakónépesség /
állandó
népesség
2011
1,011

0,996

0,977

1,012

1,017

94,03%

90,49%

10 198
9 937
97,44%
315
628
Gyula város népességszám változása 2001-2011
Forrás: Népszámlálás 2011

Gyula Békés megye második legnépesebb városa; csupán a megyeszékhely,
Békéscsaba lélekszáma nagyobb a megye települései közül. 2011-ben Gyula
lakónépessége 31 067 fő volt, ami a 2001-ben tapasztalt értéknek (33 041 fő) 94%-át
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jelentette. A fogyás üteme Békés megyei összehasonlításban kedvezőnek tekinthető,
hiszen a fogyás üteme megyei szinten 3,5%-ponttal gyorsabb volt. Az országos
népesség fogyásának üteme is hasonló mértékben tért el, azonban az még kisebb
volt. Gyula kedvező helyzetére, népességvonzó és népességmegtartó erejére utal,
hogy – ellentétben a megye legtöbb településével – a lakónépesség meghaladja az
állandó népességet.
A 2000. és 2013. közötti időszakot a népességfogyás mértéke alapján három részre
lehet osztani. 2000 és 2004. között közepesen nagy mértékben, évente 0,3-0,9%-kal
csökkent a népesség. 2005-ben ugyanakkor ellenkező irányú változás volt
tapasztalható; közel háromszáz fővel növekedett az állandó népesség száma. 2005-öt
követően a város népessége gyakorlatilag stagnált, majd 2009-től kezdődően újra
jellemzővé vált a népességfogyás. Összességében megállapítható, hogy az
ezredforduló utáni időszak egészét tekintve a népességfogyás – kisebb
ingadozásokkal – jellemző folyamat volt. Bár a rendkívül kedvezőtlen megyei trendnél
lassabb ütemű fogyás mutatkozott Gyulán, azonban a tendencia folytatódása esetén
előfordulhat, hogy a következő népszámlálás alkalmával 30 ezer főnél kisebb lesz a
város állandó népessége.
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Gyula állandó népességszámának alakulása (2000-2013)
Forrás: KSH T-STAR / Gyula ITS 2015
Népsűrűség
A népességszám csökkenésének következtében a város népsűrűsége is csökkent,
visszafogott mértékben. 2011. évi népszámlálási adatok alapján 120fő/km2, míg 2001ben 125fő/km2 volt jellemző. Összehasonlítva a megye hasonló méretű városaival
(Orosháza, Békés), valamint Békéscsabával Gyula népsűrűsége alacsony, ami annak
köszönhető, hogy közigazgatási területe kiterjedt külterületeket is magában foglal.
Ugyanakkor a kisebb városokhoz, valamint a községekhez képest jóval magasabb
népsűrűség jellemzi Gyulát.
Népmozgalom
A népességváltozás mértékét és irányát a természetes szaporodás és a vándorlási
különbözet határozzák meg. Békés megye egészét tekintve mindkét tényező a
népesség csökkenését mozdítja elő, viszont Gyula esetében némileg kedvezőbb
helyzet mutatkozott.
Adattípus

1990-2001
fő
3521
5794
-2273

%*
10,45
17,20
-6,75

2001-2011
fő
2953
5200
-2247

Élve születések (előző népszámlálás óta)
Halálozások (előző népszámlálás óta)
Természetes fogyás (előző népszámlálás
óta)
Vándorlási
különbözet
(előző
983
2,92
273
népszámlálás óta)
Teljes népmozgalom (tényleges fogyás) -1290
3,83
-1974
(előző népszámlálás óta)
*időszak közepi népességre vetítve
Gyula város népmozgalmi adatai (1990-2001-2011)
Forrás: Népszámlálás 2011 / Gyula ITS 2015

%*
9,21
16,22
-7,01
0,85
-6,16
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A születések számának csökkenése hosszabb távon jelentkező probléma, ami a
fiatalkorú lakosság számának és arányának mérséklődését eredményezi. A
halálozások száma, noha 2001 után kisebb értéket mutatott, továbbra is meghaladta
a születések számát, aminek eredményeképp a természetes szaporodás negatív
előjelű, azaz természetes fogyás mutatkozott. A természetes fogyás mértéke a
kilencvenes évekhez képest érdemben nem változott az ezredfordulót követően; a
születések száma hasonló mértékben csökkent, mint a halálozások száma. Az élve
születések aránya mind megyei, mind térségi szinten elmarad az országos átlagtól,
ami a fertilis korú fiatalok elvándorlásának köszönhető. A természetes fogyás aránya 7% volt, ami a megyei átlagtól (-7,1%) kissé elmarad. A járásközpontok közül
Békéscsabán, Orosházán, Békésen, Sarkadon és Szeghalmon is kisebb volt a
természetes fogyás aránya. Ugyanakkor több város esetében azonban a kedvezőbb
mutató a szegény, deprivált társadalmi csoportok magasabb arányú jelenlétével függ
össze, ahol a gyermekvállalási hajlandóság magasabb, az átlagéletkor pedig
alacsonyabb.
A város migrációs mutatói meglehetősen kedvező képet mutatnak, mind a 1991 és
2001 közötti, mind a 2001 és 2011 közötti időszakban felülmúlta a bevándorlók
száma az elvándorlókét. Igaz, a vándorlási különbözet csökkent a korábbi időszakhoz
képest, de az ezredfordulót követően is pozitív előjelű maradt hosszabb időtávra
aggregálva. Békés megye járásközpontjait tekintve csak Gyulán mutatkozott
vándorlási nyereség a két legutóbbi népszámlálás között, sőt, Békés megyében
Gyulán kívül csak 7 másik községbe költöztek többen, mint ahányan elhagyták a
települést. A beköltözők döntően a környékbeli településekről érkeznek, ehhez
kapcsolódóan konfliktusok nincsenek. Aggasztó azonban, hogy az éves adatok szerint
2011-et követő 3 évben negatívvá vált az egyenleg. Számos, főként kvalifikált fiatal
prosperálóbb vidékeken, főleg a fővárosban keresi boldogulását, valamint a külföldi
munkavállalás is gyakoribbá vált.
Összességében megállapítható, hogy a város népességének csökkenése a
természetes fogyásnak volt köszönhető. A fogyás mértékét a pozitív migrációs
egyenleg ellensúlyozni nem tudta, de jelentősen mérsékelte. Megyei viszonylatban a
természetes fogyás mértéke inkább kedvezőtlennek, évtizednyi időtávra aggregálva a
migrációs nyereség viszont a városok között unikálisnak tekinthető, ami a város
relatíve jó népességmegtartó és –vonzó képességére utal.
Korösszetétel
A demográfiai viszonyok egyik legfontosabb jellemzője és a népmozgalmi dinamikák
lényeges hatótényezője a népesség korösszetétele. Magyarországot az időskorú
lakosság arányának növekedése jellemzi, azonban ez a folyamat eltérő módon
jelentkezik az ország egyes megyéiben. Békés megye esetében az alacsony
születésszám, valamint az aktív korú lakosság elvándorlása miatt az elöregedés
előrehaladottabb. A megyében 187 fő 60 év feletti jut száz 14 évnél fiatalabbra, míg
országosan csupán 160. Az időskorúak arányának gyors növekedését mutatja, hogy
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tíz évvel ezelőtt a megye öregedési mutatója alig haladta meg az országos átlagot;
míg Békés megyében 136, addig országos szinten 124 idős jutott száz 14 évnél
fiatalabbra.
Bár a megye adatai átlag feletti mértékben elöregedő népességről tanúskodnak,
Gyula esetében az elöregedés még előrehaladottabb. 2011-ben a 60 évnél idősebbek
száma 8152 fő, a 14 évnél fiatalabbak száma pedig 3987 fő volt. A két csoport
viszonyszáma, azaz az öregségi mutató értéke 2,04 volt 2011-ben. Eszerint
hozzávetőleg minden 14 éven alulira jut két 60 éven felüli. 2001-ben is a megyei
átlagot meghaladó öregségi mutató jellemezte a várost, ám a két korcsoport
viszonyszáma jóval alacsonyabb volt; 142 időskorú jutott száz 14 évnél fiatalabbra.
Gyula korszerkezete Békés megye városaival összehasonlítva is erősen idősödött. A
járásszékhelyek közül csak Mezőkovácsházán mutatkozott nagyobb öregségi mutató.
A megye más városaiban, beleértve Békéscsabát is, fiatalosabb a korstruktúra a
legutóbbi népszámlálási adatok szerint. Az elöregedés viszonylag gyors ütemét
ragadja meg, hogy 2011-ben az öregségi mutató számos város – köztük Szarvas,
Szeghalom vagy Békés – esetében magasabb volt, mint Gyulán.

A lakónépesség korösszetétele Gyulán, 2001, 2011
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011 / Gyula ITS 2015.
A fenti diagramok Gyula lakosságának megoszlását mutatják korcsoportok szerint. Az
elöregedésre utal a 60 évnél idősebb korosztály csaknem 5%-pontos bővülése, amivel
párhuzamosan a 14 évnél fiatalabbak aránya 2,3%-ponttal mérséklődött. Növekedett
a 30 és 60 év közötti korosztályok súlya is a népességen belül.
Gyula népessége jelentősen elöregedett és a jövőben a tendencia várhatóan erősödni
fog. Az idősek magas aránya magyarázatot ad a város átlagosnál picit magasabb
halálozási rátájára. Egyúttal szükségessé teszi, hogy megerősítsék az önkormányzat
szociális ellátórendszerének az időseket célzó szolgáltatásait.
A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben 2001-hez képest érdemben nem
változott: a népesség 53%-a nő 47%-a férfi volt. A nők magasabb aránya az idősödés
következménye, mivel az idősebb korosztályokra jellemző a nők népességen belüli
nagyobb aránya.
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Foglalkoztatási viszonyok
A 2011. évi népszámlálás alkalmával Békés megyében a foglalkoztatottak aránya a
teljes népességhez viszonyítva 36,2% volt. Ezt az arányszámot a megye kedvezőbb
foglalkoztatottsági helyzetű városai 3-5%-kal múlják felül. Utóbbi csoportba
sorolható Gyula városa is.
Gyulán a legutóbbi népszámlálás szerint 12 161 fő állt foglalkoztatásban a város
lakosságából. A város teljes lakosságára vetítve a foglalkoztatottak aránya 39,1%, ami
mintegy három százalékponttal múlja felül a megyei átlagot, ugyanakkor egy
százalékponttal elmarad az országos átlagértéktől. Gyula szűkebb környezetében
fekvő városokban (pl. Sarkad, Elek), valamint a magyar-román államhatárhoz közel
fekvő néhány városban (pl. Battonya) ugyanakkor még ennél 8-10%-ponttal
alacsonyabb foglalkoztatási viszonyszámok voltak jellemzőek. Megállapítható, hogy
Gyula foglalkoztatási helyzete jóval kedvezőbb a határ mentén fekvő más
településekhez képest.
A foglalkoztatottaknak 17%-a ingázik napi rendszerességgel más településre. Ez
jelentősen kisebb arány a tíz évvel korábban tapasztaltnál, amikor a foglalkoztatottak
22,5%-a járt más településre munkát vállalni. Az ingázók arányának csökkenése azért
meglepő, mivel megyei, illetve országos szinten ellentétes irányú tendencia
jelentkezett; Békés megyében 17,9%-ról 26,3%-ra, országos szinten pedig 24,8%-ról
34,5%-ra nőtt az ingázók aránya. A legnépszerűbb ingázási célpont a szomszédos
Békéscsaba, mind munkavállalás, mind iskolalátogatás céljából. Békés megye néhány
további városába is irányul napi rendszerességű ingázás, ám ezeken a viszonylatokon
jellemzőbb a Gyula felé irányuló mozgás. A Gyulai és a Sarkadi járás számos
településéről érkeznek munkavállalók Gyulára.
A munkanélküliek arányát nézve Gyula helyzete kedvezőbb Békés megye legtöbb
településénél. 2011. évi adatok szerint 1389 fő keresett állást a városban, ami a teljes
lakosságnak mindössze a 4,5%-a. A munkanélküliségi ráta, vagyis a munkanélküliek
aktív népességre vetített aránya 10,3%, ami kedvezőbb mind az országos (12,6%),
mind a megyei adatnál (14,4%), sőt, a ráta értéke a megye számos városában, köztük
Békéscsaba, Orosháza és Békés esetében is magasabb volt. A megye térségi
központjai közül csupán Szarvason alacsonyabb egy picit a munkanélküliségi
arányszám. Az elmúlt húsz évben a regisztrált álláskeresők száma az országos
tendenciáknak megfelelően változott. A kilencvenes évek elejétől fokozatos
csökkenés mutatkozott; a 2000. és 2004. közötti időszakban volt a város a
legkedvezőbb foglalkoztatási helyzetben, ekkor mindössze 7-800 fő kereset állást.
Azonban 2004-től kezdődően növekedni kezdett, a 2008. évi globális recesszió
hatására pedig drasztikusan megugrott a regisztráltak létszáma: egy év alatt ötszázzal
több lett az álláskereső. A 2009-es csúcsév után csökkenő tendencia érvényesült,
összefüggésben a kormányzati szándékok szerint a közmunkaprogramok
felfuttatásával. A legnagyobb visszaesés 2012 és 2013 között jelentkezett. A csökkenő
tendencia 2014-ben is folytatódott, csupán az egy évvel korábbihoz képest kisebb
ütemben.
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A munkanélküliek (álláskeresők) számának alakulása Gyulán 1993-2012 között
Forrás: NFSZ (TeIR) / Gyula ITS 2015.
Gyula megyén belül kiemelkedően kedvező foglalkoztatási helyzetében fontos
szerepet játszik a közszféra. Több megyei intézmény, köztük a megye egyik
legnagyobb foglalkoztatója, a megyei kórház is a városban működik.
Humánkapacitások
Mivel Gyula számos megyei intézménynek (kórház, levéltár, bíróság, ügyészség) is
otthont ad, így az értelmiségiek jelenléte, közéleti szerepe is meghatározó. A hasonló
városokhoz képest Gyulán magas a felsőfokú (egyetemi) végzettségűek száma és
aránya, ezen belül különösen az orvosok, jogászok, pedagógusok, egyes műszaki
(vízügyi-építő, építész) mérnökök száma. Sajnálatosan kevés viszont humán
erőforrásaink között a közgazdász, a külkereskedelmi, az idegenforgalmi, a
kutatásban és fejlesztésben érdekelt, innovatív, menedzseri adottságokkal és
ismeretekkel bíró szakemberek száma.
A város egyes szakmákban (hagyományos építőipari kőműves, ács, kertész, kötő,
burkoló, szabó, bútorasztalos, kárpitos, húsipari és tejipari szakmunkás, hajtatásos
növénytermesztő) évszázados hagyományokkal rendelkezik. De ezt a lehetőséget a
gazdaságfejlesztésben nem tudta realizálni.
2.4.2. Gazdasági helyzetelemzés
Gyula város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően említésre kerül a megyei
területfejlesztési program helyzetfeltáró részében. A gazdasági rangsorban Gyula a
megyeszékhelyet követi. Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost
cégközpontként jellemzi. A városban a regisztrált vállalkozások száma 5395 (2013), a működő
vállalkozások száma 2054 (2012). Ez 164-gyel kisebb, mint 2010-ben.
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Vállalkozások száma szerinti súly
A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 47 (működő
vállalkozás/ 1000 lakos). Gyula város értéke: 66, ami a megye 8 járásközpontja közül az első.
Csupán a megyeszékhely Békéscsaba előzi meg a 74-es értékével. A város e tekintetben jobb
helyzetben van a megye egészéhez képest.
Működő vállalkozások jellemzői szerinti súly
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét az alkalmazottak létszáma szerint is. A vállalkozások nettó árbevétel alapján
történő csoportosítása, illetve vizsgálata nem célravezető, mert az árbevétel nem fejezi ki
minden esetben a vállalkozás gazdasági súlyát, szerepét. A vizsgálatokat torzítja az a tény is,
hogy nem jelennek meg a statisztikában a nem gyulai székhelyű vállalkozások, pedig gyulai
telephelyük révén esetleg nagyban hozzájárulnak pl. a helyi foglalkoztatottsághoz. Továbbá a
Gyulán bejegyzett vállalkozások városon kívüli telephelyeikkel sem a helyi gazdasági élet
szereplői.
Területi egység

Gyula város
Békés megye
Gyula
város
részesedése a megyei
összesen adatból (%)

működő vállalkozások száma – alkalmazotti
létszám alapján
1-9 fő
10-49 fő
50-249 fő
249- X fő
mikro

kis

közép

nagy

1978
16139
12,3

63
747
8,4

9
110
8,2

4
15
26,7

Gyulán működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
Forrás: Gyula ITS 2015.
Következtetések
Valószínűleg a nagyobb vállalkozói kedvnek és magasabb képzettségnek tudható be, hogy a
megyei átlaghoz képest arányaiban több mikro vállalkozás működik Gyulán, mint kis és
közepes vállalkozás. A nagyvállalkozások gyulai jelenléte és aránya igazolja a város
meghatározó súlyát és szerepét a megye gazdaságában. (A KSH által kimutatott 4
nagyvállalat: az Élésker Kft., a Gyulai Fafém Bútor Zrt, a Gyulahús Kft., a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. A gyulai székhelyű Élésker Kft-nek a megyében számos „telephelye”, azaz
üzlete van, a foglalkoztatotti létszámába nemcsak a Gyulán foglalkoztatottakat számítják be.
Ha csak a város gazdaságában betöltött szerepét vizsgáljuk, akkor az Élésker Kft. nem esik a
nagyvállalati kategóriába.)
Ágazati szerkezet szerinti súly
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a
megyei jellemzőkkel.

2.4.2.1. Ipar
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Az iparban, építőiparban működő vállalkozások száma összesen 285, ebből 263 (92,3
%) a mikro, 19 (6,6 %) a kis és 3 (1 %) középvállalkozás. Összesen 3 nagyvállalkozás
működik az ágazatban (Gyulahús Kft., Gyulai Fafém Bútor Zrt., Gyulai Közüzemi Kft.).
Méret és árbevétel szerint igen jelentős különbségek vannak. A külföldi tulajdon
egyáltalán nem jellemző. A foglalkoztattak 20 %-a dolgozik az ipar különféle
alágazataiban (2011). Domináns iparágnak számít a foglalkoztatotti létszám és
árbevétel alapján az élelmiszeripar és a bútorgyártás. A rendszerváltást követően
számos ipari nagyvállalat megszűnt, elsősorban a budapesti központú vállalatok
áldozták fel a jól működő vidéki vállalataikat, a gyulai gyárak privatizációjának célja
pedig a konkurens gyártó megszüntetése volt. Ma is találhatóak üresen álló, illetve
alulhasznosított gyárépületek a városban. Az egykor virágzó textilipar, ruhaipar
(harisnyagyár, kötöttárugyár, szabó ktsz, háziipari szövetkezet) a múlté. A ma már
Hungaricumnak számító Gyulai Kolbászt, Csabai Kolbászt is gyártó, nagy múltú Gyulai
Húskombinátot 2012-ben csak kormányzati támogatással sikerült megmenteni,
jelenleg Gyulahús Kft. néven működik és önkormányzati tulajdonban van.
Ipari vállalkozások megoszlása alágazatok szerint
(összes működő vállalkozás)

1%

Feldolgozó ipar

46%

51%

Vízellátás
Építőipar

2%

Bányászat, kőfejtés

Az ipari tevékenység ágazati megoszlása(2013)
Az iparban foglalkoztatottak megoszlása alágazatok
szerint (összes létszám)

1%
22%

Bányászat, kőfejtés
Feldolgozó ipar

17%

60%

Vízellátás
Építőipar

Az iparban foglalkoztatottak megoszlása alágazatok szerint
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A város ipari hasznosítású területei (vágat)
Forrás: Gyula ITS 2015
2.4.2.2. Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban a működő vállalkozások száma 67. Ebből 61 (91 %) mikro, 4 (6
%) kis és 2 (3 %) középvállalkozás. Nagyvállalkozás nem működik az ágazatban.
Méret és árbevétel szerint jelentős különbségek vannak. A két középvállalkozás
(Gyulai Agrár Zrt. és a Körös-Maros Biofarm Kft.) együttesen több személyt
foglalkoztat, mint a vállalkozások több mint 90 %-át kitevő mikro vállalkozások
összesen. Az említett két középvállalkozás a hozzáadott érték tekintetében is előkelő
helyet foglal el a város gazdasági életében. A külföldi tulajdon nem jellemző. A
foglalkoztattak 4 %-a dolgozik az agráriumban (2011).
Békés megyét régen az ország éléskamrájának is hívták, ez a mezőgazdaságban
betöltött fontos szerepét is jelentette. Földrajzi adottsága révén ma is az ország egyik
legnagyobb gabonatermő vidéke. Gyula gazdasági életében a mezőgazdaság szerepe
a megyei átlag alatt marad. Kedvező viszont a magasabb erdősültségi arány. A
termőföld hektáronkénti aranykorona értéke 20-25. Jellemző a szántóföldi
növénytermesztés (zömében gabona), ami a több mint 13 ezer hektáros
szántóterületre épül. Jelen van a fóliás primőr zöldség termesztés és a szabadföldi
zöldségtermesztés is. Jellemző tevékenység a sertéstartás, ám többnyire kedvezőtlen
formában, kisüzemi körülmények között. Nagyüzemi körülmények között folyik a
tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés a már említett két középvállalkozásnál. A KörösMaros Biofarm Kft. a biogazdaságot honosította meg, jellemző terméke a biotej.
Az agrárvertikumok hiányoznak a városban, megszűnt a tejporgyár, a Gyulahús Kft. a
szükséges alapanyagot pedig – vágósertés hiányában – nem tudja a helyi termelőktől
beszerezni. A hazai mezőgazdaság nem tudja felvenni a versenyt a takarmányt jobban
hasznosító, olcsóbb, minőségi húst előállító nyugat-európai állattenyésztőkkel, emiatt
a helyi húsipar 180-200 db sertés kapacitású vágóvonala szétesett és a Gyulahús Kft.
a szükséges sertéshús alapanyag kb. 60 %-át külföldi EU-s, 40 %-át pedig hazai
beszállítóktól szerzi be. A malomipar jelen van ugyan a városban, de viszonylag kis
kapacitással. Az agrárvertikumnak jó példája az Önkormányzatnak azon
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közfoglalkoztatási programja, amelynek keretében az önkormányzat fűszerpaprikát
termeszt, a paprikát a saját tulajdonú és üzemeltetésű paprikamalmában feldolgozza,
a fűszert pedig a helyi közétkeztetésben illetve a kolbászgyártásban (Gyulahús Kft.)
használják fel. A gyulai közétkeztetés a helyben megtermelt alapanyagokra épít. A
közfoglalkoztatási programban nemcsak megtermelik a zöldséget, hanem az
önkormányzat kb. 50 rakathely kapacitású hűtőházában tárolni is tudják. A Gyulahús
Kft. egy 1100 tonna (2500 rakathely) kapacitású fagyasztóházzal rendelkezik, amit
jellemzően más hazai húsipari cégek alapanyagainak és késztermékeinek (pl. baromfi)
bérfagyasztására használnak. Az Önkormányzat jó hatékonysággal működteti a helyi
termelői piacot (piaci napok vasárnap, kedd, péntek), melyet fokozatosan fejleszt. A
korszerű elárusítópadok telepítését 2014-ben egy vásárcsarnok megépítése követte.
2.4.2.3. Turisztika
A turizmus a nemzetgazdaság szolgáltató szektorának egyik fontos, multiplikátor
hatást is kifejtő ága, amely az elmúlt évtizedekben, a világgazdaságban és
Magyarországon is az egyik
Legdinamikusabban fejlődő gazdasági szektor. Gazdasági hatásai mellett jelentősek a
turizmus társadalmi és kulturális hatásai is, melyek a társadalmi mobilitás
növelésében, a helyi és nemzeti értékek megbecsülésében, megőrzésében is
kifejezésre jutnak. Egy terület idegenforgalmi értékét elsősorban a meglévő
adottságok határozzák meg.
Dél-alföld kulturális vonzerői között megemlíthetők ismert egyházi és világi emlékei
(Szegeden a Dóm, Közművelődési Palota, Szegedi Nemzeti Színház, Kecskeméten a
Nagytemplom, Cifrapalota), a kongresszusi és kulturális rendezvények (pl.: Gyulai
Várszínház előadásai vagy a Szegedi Szabadtéri Játékok), az Ópusztaszeri Történeti
Emlékpark, a kézműves hagyományok, számos képtár, múzeum, valamint lovas
kultúra és a hozzá kapcsolódó programlehetőségek (Mezőhegyes királyi ménesbirtok).
A magyar népművészet és néphagyományok mellett, Közép-Békés településein igen
gazdag szlovák, német, román és roma folklórkinccsel is megismerkedhetnek a
kulturális turizmus hívei. A régió településszerkezetéből adódóan sok tanyás térség
van, melyek a falusi turizmusnak kínálnak jó lehetőségeket. Dél-Alföld természeti
kincseit nemzeti parkok és természetvédelmi területek keretein belül védik és
mutatják be az érdeklődőknek (Gemenc (a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik területe),
Kiskunsági Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park területei, Kiskunság homokdűnéi
(fülöpházi buckavidék), Szarvasi Arborétum (Pepi-kert)).
Mindemellett a folyók és tavak (Duna, "szőke" Tisza, Körösök, Fehér-tó, Kolon-tó),
ezek változatos állat- és növényvilága számos lehetőséget kínálnak az öko- és az aktív
turizmus szerelmeseinek (természetjárás, vadászat, madármegfigyelés, vizi- és
horgászturizmus, kerékpáros turizmus).
A Dél-alföldi Régió természeti kincsei között a legnagyobb turisztikai vonzerőt a
termálvíz képviseli (becslések szerint a Dél-Alföldön található a hazai hévízkészlet kb.
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39%-a), így az egészségturizmus a régió kiemelt jelentőségű és nagy fejlődési
potenciállal rendelkező területe. A régióban több település vonatkozásában jelentős
vonzerőt képviselnek az egészségturizmust szolgáló, a termálvízkincsre épülő gyógyés termálfürdők (Gyula, Gyopárosfürdő, Gyomaendrőd, Békés, Szarvas, Makó,
Mórahalom, Csongrád …).
2.4.2.4. Közlekedés, infrastruktúra
Gyula regionális közúti kapcsolatának legfontosabb eleme a Kecskemét-Gyula 44-es
számú elsőrendű főút. A kistérségi közúti kapcsolatokat biztosítja az újkígyósi,
kétegyházi, eleki, illetve a dobozi valamint a sarkadi út.
Gyulát messze elkerülik az autópályák, a település forgalmi árnyékhelyzete vélhetően
még hosszú távon megmarad.
Gyulát a 135-ös számú, Szeged – Kötegyán „országos törzshálózati vasúti pálya”
besorolású vasútvonal érinti. A vonal Kötegyánnál csatlakozik a román
vasúthálózathoz.
Gyula közigazgatási területe 25.600 hektár (a megyében egyedül csak Gyomaendrőd
területe nagyobb), melyből 1.700 hektár a központi belterület.
A 146 km-es úthálózatának 98 %-a szilárd burkolatú útból áll.
Gyula a közel 100 hektárnyi belterületi parkjaival abszolút értékben valamennyi Békés
megyei várost megelőzi.
A város lakásállománya 13.660 lakóegységből áll. A vezetékes gázellátásba bekapcsolt
háztartások számaránya 84 %.
A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 62 %-át, 2005-ben 71%-át,
2013-ban 92%-át 2015-re 94%-át bekapcsolták.
Nem csak ezer lakosra vetítve, hanem abszolút értelemben is a megyéből Gyulán épül
a legtöbb lakás.
Teljes körűnek mondható a város ivóvíz-ellátottsága és elektromos energiaellátása.
A közterületek rendjét, tisztaságát, az önkormányzat városüzemeltetési feladatait a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. felügyeli, illetve látja el. A Társaság a megközelítőleg
35 ha területű önkormányzati tulajdonú erdőterületen felül, közel 80 ha közterületen
gondozza a zöldfelületet. A fűnyíráson, parlagfű-mentesítésen túl, ápolja a városi
virágágyásokat, valamint az utcai sorfákat is. A Társaság kezelésébe tartozik a közel
300 km belterületi, valamint a közel 200 km külterületi belvízelvezető csatorna, a 12
db belvíztározó tó, valamint 9 db kiépített átemelő szivattyú.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 241 db lakás és 46 db üzlethelyiség
kezelése, szükséges felújítása is a Társaság feladata. A lakások szociális, garzon,
átmeneti, valamint szolgálati jelleggel kerülnek bérbeadásra.
A Közüzemi Kft. szolgáltatja az ivóvizet, elvezeti és megtisztítja a keletkező
szennyvizet és szállítja a keletkező települési szilárd és folyékony hulladékot.
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3. SWOT- analízis
A SWOT elemzés segítségével feltérképeztük azokat az erősségeket, gyengeségeket,
lehetőségeket és veszélyeket, amelyek jellemzik jelenlegi helyzetünket, és amelyek
pozitív, vagy negatív szempontból befolyással lehetnek a meghatározott jövőkép
elérésére, a kialakítandó stratégiai terv megvalósítására. A következőkben bemutatjuk
a csoport által kialakított pillanatnyi helyzetképet, amely a stratégiai célok
megvalósítása során, újabb szereplőknek a végrehajtásba történő bevonása, valamint
az időközben bekövetkező változások hatására átalakulhat, kiegészülhet, módosulhat.
A konszenzussal meghozott döntések kialakították azt a prioritási erőteret, amelyet a
stratégia felállításánál figyelembe lehet majd venni. A munkacsoport tagjai a SWOT
elemzési tényezők szerint összegyűjtött és rangsorba rendezték azokat a problémákat,
problémaforrásokat is, amelyekkel számolni kell a kitűzendő célok megvalósításakor.
Az egyes betűk jelentése:
S - erősségek (strengths)
W - gyengeségek (weaknesses)
O - lehetőségek (opportunities)
T - fenyegetések (threats)

Erősségek














Gazdag termálvíz készlet
Kiépített egészségügyi háttér (a településen a termálvízre épülő gyógyturizmus
több évtizedes hagyományokkal rendelkezik - a fürdő 1959 óta üzemel, 1985ben gyógyhely minősítést kapott).
Gyula városának legnagyobb vonzereje a Várfürdő, a Dél-alföldi Régió
legkedveltebb fürdője. (A legújabb beruházásoknak köszönhetően a fürdő
európai színvonalú szolgáltatásokat tud nyújtani minden korosztály számára.)
Kiváló hatású gyógyvíz, mely többféle betegség kezelésére is alkalmas.
Üdülésnek kedvező éghajlati tényezők: magas a napsütéses órák száma, kevés
az éves csapadékmennyiség
Gyógyhelyi státusz
Turisztikai animátorok
A településen és környékén sok természeti érték lelhető fel: természetes vizek,
erdősített, nagy zöld területek, pihenést szolgáló környezet, valamint gazdag
állatvilág.
Épített örökség gazdagsága, több műemléki látnivaló (Vár, Százéves
Cukrászda, barokk kápolna, volt megyeháza, törvényszéki palota stb.)
Több évtizedes hagyományok és bővülő, sokszínű kulturális rendezvények
jelenléte a településen (Várszínházi előadások, Végvári Esték, Fesztiválok, Erkel
Diákünnepek, Gyula Napok, Végvári Pünkösd, Borünnep)

Gyengeségek
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A Várfürdő egész évben üzemelő medencéi elsősorban gyógyászati célokat
szolgálnak, ezért a többi részleg működtetése szezonális, időjárásfüggő.
A magasabb költésű vendégek megnyerésére hiányoznak a magasabb
kategóriájú szálláshelyek.
Külföldi vendégérkezések számának visszaesése.
Gyula nemzetközi viszonylatban kevésbé ismert.
A közlekedési infrastruktúra hiányosságaiból adódóan rossz a város
megközelíthetősége (Az autópályák és az elsőrendű főútvonalak elkerülik a
várost, vasútja csak szárnyvonallal rendelkezik, relatív nagy távolságra van
Budapesttől).
Az országon belül előnytelen a település elhelyezkedése (a keleti, Romániához
és Szerbia-Montenegróhoz közeli országrész rossz imázsa miatt).
A régió kedvezőtlen turisztikai imázsából adódóan alacsony a látogatói szám.
A külföldi vendégek és vendégéjszakák számának visszaesése
Kulturális és természeti értékek kevéssé hozzáférhetőek és bemutathatóak
Kihasználatlan Almássy- kastély
A turisztikai infrastruktúra hiánya (természeti értékek bemutathatósága,
kerékpárutak hiánya, stb.)
Összehangolatlan marketing
Idegenforgalomban érdekeltek összefogásának hiánya
A nyelvtudás nem általános
A város tőkevonzó képessége gyenge, így a fejlesztési beruházásokra nehéz
megnyerni a befektetőket.
Egyet nem értés a Várfürdő az Önkormányzat és a Megyei Korház között a
város és a fürdő fejlesztésének megfelelő irányáról, a fejlesztések helyéről
A város népességmegtartó ereje gyenge, negatív migrációs egyenleg főleg a
fiatal diplomások körében

Lehetőségek












A Várfürdő ismertsége, látogatottsága, valamint a nyújtott szolgáltatáscsomag
minősége folyamatosan növekszik.
Gyógyászati szolgáltatások fejlesztése, bővítése
Osteoporózis Centrum (specializáció) kialakításának lehetősége.
A település kijelölt országos gyógyhelyi központ.
Balneológiai kutatási és oktatási centrum létrehozásának lehetősége.
Természeti értékek feltárása, bemutatása
Egészségturizmus értékeinek összekapcsolása
Növekvő hazai és nemzetközi érdeklődés az egészséges életmód,
így az ezzel kapcsolatos kínálati elemek iránt.
Újabb, igényes vendégek nyerhetőek meg a megelőzés iránti igény
növekedésével.
Az egészségturizmus a magyar turizmus egyik stratégiai fontosságú területe és
annak továbbfejlesztése kézenfekvő irány marad.
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Új közvetítő és „befolyásoló” médiumok lesznek jelen a magyar
egészségbiztosítók és nyugdíjpénztárak megerősödésével.
Szabad fejlesztési területek a városban és környékén
A Dél-alföldi Termál Klaszter egy hatékony és termékeny együttműködéssé
növi ki magát.
Turisztikai szakképzés
A város határ menti elhelyezkedéséből adódóan a határos, fejlődő gazdaságú
országokból is lehet erősödő turistaérkezésre számítani (Románia EU tagsága)
Nagy tranzitforgalom: a határátkelő miatt a város nemzetközi megálló és
pihenőhely
Hagyományos kelet-európai országok (pl. lengyel, szerb, román) vendégek
megjelenése
Helyi élelmiszeriparon alapuló gasztronómiai kínálat (pl.: Gyulai kolbász és a
Mangalica termékcsalád; pálinka stb.)

Veszélyek















Tervezési szintek összhangjának hiánya (régió-megye-kistérség-település)
Összefogásban mutatkozó hiányosságok
Turisztikai értékek kihasználatlansága
Versenyhelyzet erősödése (régióban lévő fürdők fejlesztése, belföldi és külföldi
fürdők specializálódása, a régió egyéb településeinek turisztikai fejlesztése és
megerősödése)
Románia turisztikai fejlesztései
Békéscsaba turisztikai fejlesztései
Az egészségturisztikai kereslet növekedési ütemének stabilizálódása, esetleges
csökkenése a klasszikus külföldi vendégkör lassú kiöregedésével.
A minőségi fejlesztések ellenére a beruházások nagyságrendjét nem követi a
fajlagos költés növekedése.
A különböző vendégkörök zavarhatják egymást (fiatalok zajosabb
kikapcsolódási igénye és az idősebbek, betegek csendesebb pihenési igénye),
a magasabb fizetőképességű fürdőzők más desztinációkat választanak.
Nem alakul ki középtávon egységes, konzisztens minőség.
Regionális infrastrukturális fejlesztések elmaradása
Az erdélyi autópálya vonalvezetése nem Gyula környezetében halad majd
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4. KÉRDŐÍVEK
A város a lakosságának környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól,
igényeiről, hogy világos képet kapjunk egy kérdőívet állítottunk össze. A kérdőív 3 fő
részre bontható: statisztikai-, környezetvédelmi- valamint a település értékekre
vonatkozó
kérdésekre
A kérdőívet eljuttattuk a település önkormányzatára akik, továbbították azt a lakosság
számára.
E fejezetben a visszaérkezett kérdőíveket érkeljük ki.
Statisztikai jellegű kérdések a kitöltők személyéről
A Gyulai lakosok közül összesen 71 fő töltötte ki a kérdőívet. Ennek a kitöltök nemek
között megoszlása 51%-a nő, 49% pedig férfi. A válassz adók több döntő többsége
középkorú volt, 30 év alatti személy 11fő volt, a 65év feletti kitöltők aránya a
legkisebb.

Életkor szerinti megoszlás
65 év feletti
6%

30 év alatti
15%

30 év alatti

31-64 év
között
79%

31-64 év között
65 év feletti

Iskolai végzettség szerinti megoszlásában, azt tapasztaljuk, hogy 79%-ban főiskolai
végzettségűek töltötték ki, míg a válaszadók 1/5-e középfokú végzettséggel
rendelkezik.
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ISKOLA VÉGZETTSÉG
SZERINTI MEGOSZLÁS
Szakmun
8
Egyetem
Érettségi
általános
kás
0%
21%
0%
Főiskola
79%

Települési értékek
A kitöltök nagy többsége már több évtizede él a településen. A válaszadók 10%-a az
aki csupán a elmúlt 10 évben költözött a településre.

Gyula tartózkodási idő szerinti megoszlás
0-5 év
6%

6-10 év
4%
11-20 év
13%
0-5 év
6-10 év

20 évnél
régebben
77%

11-20 év
20 évnél régebben

A foglalkozás szerint vizsgálva a kérdőíveket, látjuk, hogy a válaszadók közül a
legtöbben , ügyintézők , köztisztviselek valamint könyvtárosok voltak.
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Foglalkozások szerinti megoszlás
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A következő kérdés arra irányult, hogy a válaszadók mennyire elégedettek (1:
egyáltalán nem;...5: nagyon) az alábbi tényezőkkel országos és helyi szinten;














a levegő tisztaságával
a közellátással
a helyi közlekedési lehetőségekkel
a szórakozási lehetőségekkel
az iskolai oktatással
a közbiztonsággal
a vállalkozások sikerességével
az idősebbekkel való törődéssel
a fiatalok helyzetével
az egészségügyi helyzettel
a lakáshelyzettel
az utcák, terek, parkok állapotával
a hivatalos ügyek intézésével

Az első országos szintű kérdésekre egyértelműen látszik, hogy a többség minden
esetben közepesen elégedett választ adott.
A leginkább a szórakozási
lehetőségekkel, az utcák, terek állapotával, az iskolai oktatással és a közellátással. De
még a levegő tisztaságára, a hivatalos ügyek intézésére és az idősebbekkel való
törődésre is jó értékelést adtak. Amivel nem elégedettek a Gyulai lakosok országos
viszonylatban az a fiatalok helyzet és az egészségügy helyzete.
Helyi szinten értelmezve, azaz Gyula területére, ugyan ezt a kérdést azt tapasztaljuk,
hogy leginkább megelégedve az utcák, terek állapotával, a levegő tisztaságával,
hivatalos ügyek intézésével és a közbiztonsággal vannak.
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Továbbá jól szerepelt idősebbekkel való törődés és a közellátás is.
A legelégedetlenebbek a lakosok Gyulán a vállalkozások- és a fiatalok helyzetével.
Továbbá megfigyelhető, hogy a Gyulai lakosok helyi szinten elégedettebbek, mint
országos viszonylatban. Ez alól kivétel a szórakozási lehetőségek területe.

A Gyulai lakosok elégedettsége országos illetve helyi
viszonylatban
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,5

4,5
4,1

3,5

3,3

3,3

4,0

3,9

3,1

3,9
3,7
3,4
3,3
3,1

Helyi szinten

3,6

3,7
3,2
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
2,8

3,2
2,9

Országosn szinten

A diagramon átlagolva látjuk az adott válasz lehetőségre adott pontszámokat

A negyedik kérdés a gazdasági helyzetre vonatkozik, a válaszadók véleménye alapján
látjuk, hogy a többség itt is minden esetben közepesen elégedett vagy elégedett
értékelést adott. A négy válasz lehetőség, közül a szolgáltatások fejlettségével és az
emberek képzettségével elégedettek. A legelmaradottabbnak az iparfejlettségét
tartják
Összességében elmondható, hogy a felsorolt válasz lehetőségek közül egyet se
tartják nagyon jól fejlettnek.
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Gyula gazdasági helyzetének megítélése
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FEJLETTSÉG

IPARI FEJLETTSÉG

A diagramon átlagolva látjuk az adott válasz lehetőségre adott pontszámokat

Az ötödik kérdés, hogy milyen terület fejlődését szeretnék leginkább elérni Gyula
város területén.
A válaszadók leginkább azt szeretnék, hogy fejlődjön az oktatás, a mezőgazdaság és
a szolgáltatások területe.
Továbbá fontosnak tartják a turizmus, közlekedés, és az ipartelepítés fejlesztését is.
Amit legkevésbé szeretnének fejleszteni az hagyományőrzés és a lakásépítés területe.
A felsorolt lehetőségeken kívül lehetőség nyílt „egyéb” megnevezésére is. Itt a
válaszadók maguk adhattak meg olyan területet, ami szerintünk fejlesztésre szorul.
Így merült fel a sport, a megújuló energia, a drogmegelőzés, a szórakozás, kultúra és
az egészségügy területének fejlesztése is.
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Fejleszteni kívánt területek Gyulán
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A diagramon átlagolva látjuk az adott válasz lehetőségre adott pontszámokat

Környezetvédelmi témájú kérdések
A fenntartható fejlődés kifejezéssel a válaszadók többsége még nem találkozott
(83%), akik viszont találkoztak leginkább a televízióból hallhatták, valamint interneten
olvasták. Rádióból, újságból és szóban már kisebb százalékban találkoztak-e
kifejezéssel.
A következő kérdés a lakások energetikájának állapota volt, ebből kiderül, hogy a
válaszadók fele elégedett a lakásának energetikai állapotával. Mindenképpen
pozitívumnak mondható, hogy a válaszadók szinte egybehangzóan (97%) hajlandóak
arra, hogy a jövőben jobban takarékoskodjanak az energiával.
A 10. kérdés egy rangsorolás, hogy melyik környezetvédelmi és társadalmi feladatot
találják fontosnak, illetve mennyire (1: egyáltalán nem fontos;...5: nagyon fontos) az
alábbiak közül;
 Ivóvíztartalék védelme
 Levegőszennyezés csökkentése
 Zajterhelés csökkentése
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Környezettudatos életvitel elterjesztése a lakosság körében
 Megújuló energiaforrások (pl. nap- és, szélenergia) alkalmazása
 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
 Illegális szemétlerakók felszámolása
 Tudatos vásárlói magatartás megismertetése
 Közterületek tisztántartása
 A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése
 A klímaváltozás hatásaira (pl. viharok, hőség) való felkészülés
 A kulturális örökség védelme
 Oktatás, képzés fejlesztése
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Egyenlő lehetőségek, a szegregáció csökkentése
Az egészség védelme
Kulturális szolgáltatások és lehetőségek növelése
A társadalom nagyobb részvétele a közügyekben
A tájképi értékek védelme (természeti környezet és épített elemek)
Erdők védelme

Amit nagyon fontosnak ítélnek az az ivóvíztartalék védelme, az egészségvédelme, az
erdők védelme, a környezettudatos életvitel elterjesztése a lakosság körében, és a
keletkező hulladék csökkentése.
Fontosnak tartják még a közterületek tisztántartását, az illegális hulladék lerakok
felszámolását levegő szennyezés csökkentését, a megújuló energiák alkalmazását, és
az oktatás, képzés fejlesztését.
A kérdőívet kitöltő Gyulai lakosok számára a zajterhelés csökkentés és a társadalom
nagyobb részvétele a közügyekben a legkevésbé fontosabb területek.

Általános környezetvédelmi és trásadalmi-gazdasági
feladatok rangsorolása
5,0
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3,5
3,0
2,5
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4,9 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6
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4,2 4,1 4,1 4,1 4,0
3,9

A diagramon átlagolva látjuk az adott válasz lehetőségre adott pontszámokat
A közlekedési fejlesztésre adott válaszok alapján a lakosság a kerékpár közlekedés
fejlesztését tartja a legfontosabbnak, a válaszadók majd fele gondolja így. A
közösségi közlekedés fejlesztése és parkolok kialakítása is fontos a lakosság számára,
míg a gyalogos közlekedés fejlesztését tartják kevésbé fontosnak.
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KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK
RANGSOROLÁSA
kerékpáros
közlekedés
fejlesztése
51%

parkolók
kialakítása
17%
tömegjközle
kedés
fejlesztése
19%

gyalogos
közlekedés
fejlesztése
13%

Az utolsó kérdésben arra kérdeztünk rá, h alábbi lakóközösségi vagy önkormányzati
kezdeményezésekben részt venne-e vagy sem; az alábbi lehetőségek közül:


Közterületek takarítása



Fa- és virágültetés közterületen



Vitafórumokon részvétel



Hulladékok szelektív gyűjtése



Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatáson való részvétel



Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel

A legtöbben a szelektív hulladékgyűjtést támogatnák. E mellette még a fa és
virágültetésben vennének részt a legtöbben.
A környezetvédelmi rendezvényen való részvételt több mint a válaszadók fele jelölte
meg. Amit a nagy többség nem vállalna az a vitafórumokon való részvétel.
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Önkormányzati kezdeményezések
KÖRNYEZETVÉDELMI
RENDEZVÉNYEN VALÓ
RÉSZVÉTEL
FENNTARTHATÓSÁGRÓL
SZÓLÓ RENDEZVÉNYEN
VALÓ RÉSZVÉTEL

57,75%

49,30%

HULLADÉKOK SZELEKTÍV
GYŰJTÉSE

84,51%

VITAFÓRUMON VALÓ
RÉSZVÉTEL

19,72%

FA ÉS VIRÁGÜLTETÉS
KÖZTERÜLETEN
KÖZTERÜLETEK
TAKARÍTÁSA

66,20%

45,07%

közterületek takarítása

fa és virágültetés
közterületen
vitafórumon való részvétel

hulladékok szelektív
gyűjtése
fenntarthatóságról szóló
rendezvényen való
részvétel
környezetvédelmi
rendezvényen való
részvétel
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5. A FENNTARTHATÓSÁG FEJLŐDÉSI PROGRAM
CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI
Jelen fejezetben a fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához
szükséges részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra, részletesen tárgyalva a
várható eredményeket és a megvalósítás körülményeit, feltételeit (cél, célcsoport,
ütemezés, partnerek, beruházási költség, megvalósítási keretek). Az egyes
intézkedések kijelölésénél forrásként szolgáltak Gyula Város Polgármesteri
Hivatalának pályázati anyagai; a folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett
pályázatokon kívül a tervi hierarchiában felsőbb szinten lévő tervek, programok,
koncepciók, stratégiák által megjelölt fejlesztési irányokat vettük figyelembe.
A megjelölt fejlesztési programok ajánlások, melyek a fenntarthatósági szempontok
érvényesülését célozzák, irányt mutatva a további feladatok kitűzéséhez. Az
alábbiakban felsorolt projektek között szerepelnek az Önkormányzat által már
beadott, vagy beadásra tervezett pályázatok, későbbi tervek között szereplő
fejlesztési irányok és új javaslatok a következő évekre/évtizedekre vonatkozóan.
Ugyanez vonatkozik a beruházási költségre: a későbbi lehetséges fejlesztések
költsége jelenleg – pontos tervek hiányában – csak becsülhető, a tényleges
projektméret függvénye. Önkormányzati hatáskörön kívül eső célkitűzések is
bekerültek a programokba, hiszen a fenntarthatóság csak a teljes közösség
részvételével valósítható meg.

6.1. Társadalmi pillér
A Fenntartható Fejlődés társadalmi pillére a jelenlegi és a jövő generációinak
szükséges társadalmi feltételek biztosítása az egészséges, biztonságot nyújtó élettér
kialakításához.
5.1.1. Társadalmi szemléletformálás
Az intézkedés célja: a jelen és a jövő generációk számára a fenntarthatósági
szempontok megismertetése.
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Projekt neve

Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média
bevonásával

Projekt célja

Rendszeres, a környezettudatos társadalmi magatartást
(komposztálás, szelektív gyűjtés, tudatos vásárlás, hatékony
energiagazdálkodás) és a helyi értékek (közösségi, kulturális,
épített és természeti értékek) megőrzését elősegítő társadalmi
fórumok szervezése, melyről a helyi média is rendszeresen és
kiemelten tudósít.

Célcsoport

Lakosság
 helyi értékek

Érintett terület

 védett értékek
 Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

az első Local Agenda 21 fórum
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 meghívott előadók

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 pályázati forrás
 saját forrás

5.1.2.Intézményi működés hatékonyságának növelése
Az intézkedés célja: a Városban működő intézmények, közintézmények, szervezetek
vizsgálata, fejlesztése, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést és a lakossággal
való kapcsolat fejlesztését, könnyebb és gyorsabb ügyintézést.
Projekt neve

Eszközbeszerzés a hatékonyabb intézményi működés
érdekében

Projekt célja

Eszközbeszerzés a zöld beszerzés szempontjainak figyelembe
vételével.

Célcsoport

a Gyulai Polgármesteri Hivatal alkalmazottai

Érintett terület

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Javasolt ütemezés

rövid- és középtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 pályázati forrás
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 saját forrás

Projekt neve

A civil társadalom és a helyi közigazgatás szereplői közötti
együttműködés fejlesztése

Projekt célja

A hatékonyabb közösségi részvétel elősegítése, párbeszédprogramok, fórumok (akár interneten keresztül) révén a
lakosság és a hivatalok, hatóságok közötti együttműködés
hatékonyságának növelése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 pályázati forrás
 saját forrás

5.1.3. Egészségügyi helyzet fejlesztése
Az intézkedés célja: Egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények
biztosítása, életminőség javítása. Prioritása az önkormányzatok alapvető feladatai
közé tartozik az egészségügyi és szociális ellátás biztosítása.
Projekt neve

A Város optimális környezet―egészségügyi helyzetének
biztosítása

Projekt célja

Egészséges és kulturált környezet biztosítása, a környezetegészségügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és
értékelése, szükség esetén az illetékes hatóságok bevonása és a
megfelelő intézkedések megtétele. Települési egészségterv
készítése, kidolgozása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség projektmérettől függően
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Megvalósítási
keret

Projekt neve

 pályázati forrás
 saját forrás

Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az egészségügyben

Projekt célja

Primer prevenció megvalósítása, melyen keresztül szűrésekkel,
az életmód és az egészségügyi szemlélet formálásával,
tanácsadással a betegségek bekövetkezésének gyakorisága
csökkenthető - ez pedig jóval olcsóbb, mint az adott betegség
ellátása. Szekunder prevenció során - ha már kialakult
valamilyen betegség - arra kell törekedni, hogy ne alakuljon ki
további szövődmény, ill. irreverzibilis folyamat - megfelelő
orvosi ellátás biztosítása. Ha mégis kialakul károsodás, akkor a
tercier prevenció keretén belül törekedni kell arra, hogy mindez
ne okozzon zavart a társadalmi életben történő részvételkor, ill.
ne alakuljon ki rokkantság. Amennyiben a rokkantság nem
elkerülhető, fontos, hogy a beteg a maradék képességeinek
maximális felhasználásával képes legyen minimálisan az
önellátásra, és ha lehetséges, az újbóli társadalmi
beilleszkedésre - ez a rehabilitáció megvalósításának esete,
amikor szakképzett szociális munkások, ápolók alkalmazását kell
biztosítani.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – feltételek megteremtése rövidtávon
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Körzeti orvosok
 Egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 pályázati források
 saját forrás

Rendelők, eszközök, épületek felújításának biztosítása
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Projekt célja

Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása
(az orvosi rendelők akadálymentesítése, rendelők korszerűsítése,
gépkocsipark fejlesztése).

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2016.

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 pályázati források
 saját forrás

Egészségügyi rendszer kialakítása

Projekt célja

Szakorvosok
és
háziorvosok
egészségügyi,
beteg
nyilvántartásának egyesítése, melynek célja a tartósan beteg
(magas egészségügyi kockázatú) emberek segítése, számukra
könnyebb időpont egyeztetés és hely biztosítása, valamint
szűrővizsgálatokra történő felhívás. A projekt megvalósításának
alapja számítástechnikai rendszer fejlesztése, valamint
szakképzett egészségügyi dolgozókból álló létszámnövelés.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula egészségügyi intézményei

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2016.

Partnerek

Önkormányzat, egészségügyi ellátást biztosító intézmények a
Város területén

Beruházási költség projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 pályázati források
 saját forrás

5.1.4. Szociális helyzet fejlesztése
Az intézkedés célja: korszerű infrastrukturális keretek között működő, a lakosság
igényeit kielégítő szociális ellátás biztosítása
Projekt neve

Projekt célja

Szociális szolgáltatások fejlesztése
A szociális szolgáltatások körének szélesítése, a természetbeni
szolgáltatások színvonalának javítása, a házi gondozás
minőségének javítása, az ellátás elhelyezésére szolgáló épület
felújítása. Hosszútávon önkormányzat által üzemeltetett
bentlakásos intézmény kialakítása.
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Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – Önkormányzat hosszútávon
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Alapítványok
 Városban jelenleg is működő szociális intézmények

Beruházási költség projektmérettől függően
 pályázati forrás
Megvalósítási
keret

 saját forrás
 magántőke

5.1.5.Oktatás, képzés fejlesztése
Az intézkedés célja: a Városban található oktatási intézményekben fellelhető képzés,
oktatás fejlesztése, továbbképzések, tanfolyamok indítása a versenyképes munkaerő
biztosítása érdekében. Prioritás a lakosság környezettudatosságának növelése.
Projekt neve

Projekt célja

„ÖKO iskola” programban való részvétel
Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű
állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája
kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés,
a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.
Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A
fenntarthatóságra oktatás" 2005 - 2014. évtizedének
programjához.
Az Ökoiskola egyfajta szempontrendszer, mely irányt mutat: Egy
Ökoiskolában nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az
iskolai élet minden területén.
Az oktatásban szerepet kap a környezeti nevelés, a diákok
ötleteikkel, munkájukkal segítik az iskola környezettudatos
működését. Iskolánk működtetése környezetkímélő, a szülőkkel
és a helyi közösséggel együttműködve a helyi környezeti
problémák megoldásában.
 Iskolások

Célcsoport

 Oktatók
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 Tanárok

Érintett terület

Gyulai iskolák

Javasolt ütemezés

Rövid- és középtáv
 Önkormányzat

Partnerek

 Iskolák

Beruházási költség projekt méretétől függ
Megvalósítás
helye
Megvalósítási
keret

Általános és középfokú oktatási intézmények Gyulán
Pályázati forrás, saját forrás
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Projekt neve

Projekt célja

Egészségnap/hét és környezetvédelmi nap/hét
Az egészségnap olyan projekt, amelyben helyet kaptak a testi és
lelki egészséggel kapcsolatos tevékenységek, a fizikai
állapotfelméréstől a különböző sporttevékenységeken, az
egészséggel kapcsolatos tesztfeladatok megoldásán, az
önértékelésen át az önismereti játékokig. A nap programja
kiterjedt a családvédelem, az élelem- és kémiai biztonság, a
szájhigiénia, a fogápolás, a testhigiénia, a környezetegészség és
az egészséges táplálkozás problémáira.
Környezetvédelmi nap szervezéssel a diákok környezettudatos
életre nevelésének programja, veszélyes hulladékgyűjtési
akciókkal (pl. elem, használaton kívüli mobiltelefon,
papírgyűjtés…)
 Iskolások

Célcsoport

 Oktatók
 Tanárok

Érintett terület

Gyulai iskolák

Javasolt ütemezés

Rövid- és középtáv
 Önkormányzat

Partnerek

 Iskolák

Beruházási költség projekt méretétől függ
Megvalósítás
helye
Megvalósítási
keret

Általános és középfokú oktatási intézmények Gyulán
Pályázati forrás, saját forrás

5.1.6.Kulturális élet fellendítése
Az intézkedés célja: a Város különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára
szervezett programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése
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Projekt neve
Projekt célja

Hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása
Gyula hagyományainak megismertetése, helytörténeti anyagok
gyűjtése, dokumentálása és kiállítása.
 Lakosság
 Turisták

Célcsoport

 Testvérvárosok
 Könyvtárhasználók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 pályázati források
 saját forrás
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Projekt neve

Rendszeres szabadtéri nyári programok

Projekt célja

Hagyományteremtő céllal
programok szervezése.

Célcsoport

Lakosság

nyári

szórakoztató,

szabadtéri

 Városközpont
 Közparkok
Érintett terület

 Iskolák
 Közintézmények udvarai

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv – éves rendszerességgel
 Gyula Város Önkormányzata kulturális és művelődési
intézményei

Partnerek

 Civil szervezetek
 Felajánlók

Beruházási költség Projektmérettől függően
 Önkormányzati és intézményi önerő
 Nemzeti Kulturális Alap
Megvalósítási
keret

 Egyéb kulturális pályázati források
 Vállalkozói támogatások
 Felajánlások
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Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport

Sportrendezvények
Sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek megszerettetése,
közösségformálás, egészséges életmódra nevelés.
Lakosság
 Sportpálya
 Sportcsarnok

Érintett terület

 Közparkok
 Iskolaudvar
 Tornaterem

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzata
 Iskolák

Partnerek

 Sportot támogató civil szervezetek
 Sport Egyesületek

Beruházási költség Projektmérettől függően
 Civil szervezetek önereje
 Önkormányzati önerő
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Tagdíjak
 Felajánlások

5.1.7 Esélyegyenlőségi jogok biztosítása
Az intézkedés célja: a Városban élő kisebbség és fogyatékos személyek a helyi
közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek
lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt az őket megillető jogok
biztosításával.
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Projekt neve

A fogyatékkal élők jogainak biztosítása

Projekt célja

Az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a fogyatékos
személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos
személyek hátrányait kompenzáló akadálymentesítésről a Város
intézményeinél.

Célcsoport

Gyula Városban fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Gyula Városában működő szervezetek

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 Saját forrás
 Pályázati forrás

Fogyatékkal élők integrálása és aktív foglalkoztatása

Projekt célja

Olyan
munkahelyek
teremtése,
ahol
a
csökkent
munkaképességű, fogyatékkal élő Gyulai lakosoknak is
biztosítani tudnak munkalehetőséget. Egy jól működő
alapítvány, vagy egyesület sokat segíthet abban, hogy ők is
teljes életet élhessenek.

Célcsoport

Fogyatékkal élők

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – hosszútáv
 Önkormányzat

Partnerek

 Vállalkozások
 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyulai
Kirendeltsége

Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
keret

Pályázati lehetőségek
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Projekt neve

Akadálymentesítés

Projekt célja

Az intézmények felújításánál, új épületek létesítésénél biztosítani
kell az akadálymentes közlekedés feltételeit.

Célcsoport

Fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Saját forrás
 Pályázati forrás

5.1. 8.Közösségi közlekedés fellendítése
Az intézkedés célja: A munkaerő mobilitásának biztosításához építeni kell a régió
erősségeire, így például a közösségi közlekedés hálózatának, illetve kerékpárutak
fejlesztésével, kiterjesztésével.
Projekt neve

A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása

Projekt célja

A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és
biztonságossá kell tenni a lakosság számára ahhoz, hogy
valóban növekedjen e közlekedési mód részaránya a városi
közlekedésben. Összefüggő kerékpárút hálózatot kell kialakítani
a Városban, amely kifelé csatlakozik a fontosabb
pihenőterületekhez, biztosítani kell a belvárosban a
pihenőterületeken és az intézmények környezetében megfelelő
számú fedett, támasztós kerékpártároló kiépítést. El kell végezni
a meglévő kerékpár utak burkolatának felújítását, új
kerékpárutak kialakítását a kerékpárút hálózat bővítésével. A
kerékpárutak és a közlekedési utak kereszteződéseit úgy kell
kialakítani, hogy az a kerékpárosok számára biztonságosan
használható legyen, az autósok számára külön figyelmeztető
jelzéseket kell kialakítani, hogy a kereszteződésben kerékpárút
keresztezése is történik.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövid és középtáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek
 Kerékpáros egyesület
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Beruházási költség Beruházás méretétől függően
Megvalósítási
keret

pályázati forrás

5.2. Környezeti pillér
A helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások
hatékony hasznosításával járul hozzá a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a
növény- és állatvilág életkörülményeinek fenntartásához és sokféleségének
megőrzéséhez.
5.2.1 Környezet ismerete, környezettudatosság
Az intézkedések célja: Az oktatás minden szintjén a környezetvédelmi tudatformálás
integrált megjelenítése. Az oktatás pedagógiai célrendszerében helyet kell adni az
aktív állampolgárrá nevelésnek, a környezettudatos gondolkodás kialakításának, a
fenntartható fejlődés előmozdításának. Rendkívül fontos a helyi környezeti értékek és
problémák megismertetése, illetve ezek kezelése.
Cél egy olyan társadalom kialakítása, mely „úgy elégíti ki a jelenben élők
szükségleteit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk szükségleteinek
kielégítését”. A környezeti tudatosság társadalmi beágyazódásának elősegítése a
szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás kialakítása, az ismeretközvetítés, a
környezeti információk terjesztése, aktív állampolgárrá nevelés és közösség fejlesztés
révén
Olyan mindenki számára elérhető környezeti adatbázist kell létrehozni, mely
biztosítja, hogy a Város polgárai naprakész adatokkal rendelkezzenek a Város
környezeti állapotára vonatkozóan és értesülhessenek a Városban előkészítés alatt áll
környezeti állapotát esetlegesen befolyásoló beruházások, fejlesztések várható
környezeti hatásairól.
Projekt neve

Projekt célja

Helyi hulladékgazdálkodás jogi szabályozása
Az országos jogi szabályozás és a hulladékgazdálkodási
tervezés folyamatos módosulása, illetve a helyi igények nyomán
szükséges a helyi rendelet jogi szempontú folyamatos nyomon
követése és amennyiben szükséges azok módosítása illetve
újabb rendeletek megalkotása a hulladékgazdálkodás területén.
 Lakosság

Célcsoport
Érintett terület

 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Gyula Város közigazgatási területe
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Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Megvalósítási
keret

-
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Projekt neve

Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása

Projekt célja

A társadalom környezeti tudatossága csak úgy javítható, ha
folyamatosan tájékozott környezetének állapotáról, ismeri a
gazdaság, társadalom és a környezet összefüggéseit, azok
egymásra hatását. Tudatosan törekedni kell arra, hogy a
fenntartható fejlődés a mindennapi nyilvánosság részét
képezze, beépüljön a hétköznapok világába. A kommunikációs
terv alkalmat ad arra, hogy az internetes eszközök, az oktatási
rendszer, munkahelyek, a médiumok, tanácsadás, rendezvények
és egyéb területeken folyó környezeti kommunikációáramlás
egymást erősítse, hatásuk megsokszorozódjon. Összehangolt
kommunikációs terv készítésére van szükség, melyben
megtörténik
az
eddigi
gyakorlat
helyzetelemzése,
meghatározásra kerül a kommunikáció cél- és eszközrendszere,
a partnerek, a kommunikációs célok és üzenetek
célcsoportonként
meghatározása,
konkrét
kampányok
kijelölése és e tevékenységek ütemezése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata
Civil szervezetek
PR szakértők

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Pályázati forrás, önerő
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Projekt neve

Nyilvánosság a Város környezeti ügyeivel kapcsolatban
A környezeti tudatosság növelése mellett a környezeti ügyek
nyilvánosságának garanciája is lehet a már javasolt
kommunikációs terv és annak megvalósítása, melyben helyet
kell adni a társadalmi részvételt biztosító tevékenységeknek.
Biztosítani kell a nyilvánosság részvételét az egyes
tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Ennek
érdekében:
 a nyilvánosságot közzététel, hirdetmény formájában
tájékoztatni kell a javasolt tevékenységről a döntéshozás
legkorábbi fázisában, (tervek, tervpályázatok közzététele,
bemutatása)
 meg kell ismertetni a közvéleményt a biztosított részvételi
formákról (kereshető személyek a hely és időpont
megjelölésével, közmeghallgatás helye, ideje, címek stb.),

Projekt célja

 tájékoztatni kell a szükséges környezeti információk
rendelkezésre állásáról, a betekintés módjáról, a
nyilvánosságot meg kell ismertetni a várható környezeti
hatásokkal és azok csökkentésére tett javaslatokkal,
intézkedésekkel,
 be kell mutatni a rendelkezésre álló alternatívákat,
 lehetővé kell tenni a nyilvánosság számára a
közmeghallgatást, vagy írásbeli bejelentés formájában a
véleménynyilvánítást,
 a nyilvánossággal meg kell ismertetni a döntést és annak
szövegét, a fő okokat és megfontolásokat.
 elő kell segíteni az Interneten a közérdekű adatok
nyilvánosságát, éves jelentéseket, környezeti információkat,

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata
Civil szervezetek

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Pályázati forrás, önerő
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5.2.2 Települési és épített környezet védelme
Az intézkedés célja: A környezeti konfliktusok kialakulását megelőző mechanizmusok
érvényesítése a városi fejlesztési, tervezési és engedélyezési folyamatokban. A
településszerkezetből és területhasználatból adódó környezeti konfliktusok
megelőzése. A jó lakókörnyezet és életminőség hosszú távú biztosítása a városlakók
számára.
Projekt neve

Természet közeli élőhelyek védelme

Projekt célja

Megvédeni és megőrizni a természet közeli élőhelyeket
hozzájárulva a biodiverzitás sokszínűségéhez. Természet közeli
élőhelyeknek tekinthetők azok a területek, ahol az emberi
beavatkozás, emberi tevékenységek (pl. gazdálkodás) mértéke
elhanyagolható. Szükség esetén a védelem biztosítása
jogszabályi úton (városi rendelettel).
 Lakosság

Célcsoport

 Városba látogatók
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület

 helyi védetté nyilvánításra javasolt területek
 már védettség alatt álló területek

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzata
 Civil szervezetek

Partnerek

 Nemzeti Park
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati forrás
 Saját forrás
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Projekt neve

Projekt célja

Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a
védelemre tervezett területek védetté nyilvánításának
lefolytatása
Helyi jelentőséggel bíró természeti területek, zöldfelületek,
kulturális szempontból kiemelkedő fontosságú különleges
területek, egyedi tájértékek védettségének biztosítása
jogszabályi úton (városi rendeletekkel).
A védettség érvényesítése a helyi tervek, programok
tartalmában.
 Lakosság

Célcsoport

 Városba látogatók
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület

 természeti területek
 védetté nyilvánításra javasolt területek

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata
Civil szervezetek

Beruházási költség Megvalósítási
keret

-

Projekt neve

Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti
lelőhelyek védelme, a Város építészeti emlékeinek felújítása

Projekt célja

A Város műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és
építményeinek, továbbá a helyi szempontból védelemre méltó,
értékes épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai
szempontból is fontos.

Célcsoport

Lakosság, turisták, ide látogatók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Beruházási költség Megvalósítási

Saját forrás, pályázat
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keret
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Projekt neve

Tájvédelmi tevékenység

Projekt célja

A településrendezési terv módosításakor a természet közeli
tájállapot érvényre jutatása. Megfelelő zöldfelület arány
kialakítása, természet közeli területek beépítési arányának és
módjának szigorú szabályozása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

folyamatos

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Megvalósítási
keret

-

5.2.3 A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj)
Az intézkedés célja: az emisszió kibocsátási értékeinek csökkentésére való intézkedési
program megfogalmazása
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Projekt neve

Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi
környezet kialakítása
Az élhető, vonzó városi környezet megteremtéséhez
mindenekelőtt az egészségre veszélyes környezeti ártalmak
csökkentésére (a levegő, a víz, a talaj szennyezésének
visszaszorítására, valamint a zajterhelés korlátozására) van
szükség.

Projekt célja

-

Levegőtisztaság védelem,

-

Talajvédelem,

-

Vízvédelem,

-

Élővilág, természetvédelem,

-

Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés,

-

Környezeti ismeretek környezettudatosság közvetítése a
lakosság részére,

-

Zajvédelem,

-

Települési és épített környezet védelme,

-

Energiagazdálkodás,

-

Környezetbiztonság.

Célcsoport

Lakosság, turisták, ide látogatók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe és térsége

Javasolt ütemezés

Rövidtáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Saját forrás, pályázati lehetőségek
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Projekt neve

Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések
Az allergén növények egészségkárosító hatásának mérséklése
érdekében:
 Részletesen fel kell térképezni a Város területén előforduló
allergén növények elterjedését, tényleges és potenciális
élőhelyeit.
 Meg kell határozni azon növények körét, amelyek pollenje
ténylegesen jelentős egészségügyi veszélyforrást jelent.

Projekt célja

 Az elterjedési térkép alapján intézkedési programot kell
kidolgozni, amely meghatározza a különböző területtípusok
kezelési feladatait az allergén növények terjedésének
visszaszorítása érdekében. A kezelési feladatoknak
elsődlegesen az élőhelyi körülmények természetes
módszerekkel történő megváltoztatására kell irányulniuk,
amely az allergén növény terjedését akadályozza meg.
 Az intézkedési program megvalósítása. A programot
megfelelően kommunikálni kell, megvalósításába be kell
vonni a területhasználókat, tulajdonosokat
 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény előírja,
hogy minden földtulajdonos és földhasználó köteles az
ingatlanán és az ingatlan előtti területen a gyommentesítést
június 30.-ig elvégezni. Ezt követően a fertőzött területen
közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elrendelésére is sor
kerülhet.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Megvalósítási
keret

-
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Projekt neve

Utak pormentesítése

Projekt célja

A Város útjai okozta diffúz porszennyezés csökkentésének
leghatékonyabb módja a burkolatlan utak szilárd burkolattal
történő ellátása, illetve szilárd burkolatú utakon a rendszeres
utcaseprés elvégzése illetve nyáron az utak locsolása.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság, turisták, ide látogatók
Gyula Város közigazgatási területe
folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata
Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
Pályázati forrás és saját költség
keret
Projekt neve
Projekt célja

Levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv készítése
Uniós elvárásoknak és a jogszabályokban előírt
határértékeknek való megfelelés.

Célcsoport

Lakosság, turisták, ide látogatók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe és térsége

Javasolt ütemezés

Rövidtáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Saját forrás
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Projekt neve

A felszíni vizekbe történő illegális szennyvízbevezetések
feltárása és visszaszorítása

Projekt célja

Fel kell tárni és meg kell szüntetni a Város felszíni vizeibe
történő közvetlen szennyvízbevezetéseket. Szükséges
azonosítani azokat a szennyező forrásokat is, amelyek a
csapadékcsatornákon keresztül terhelik ezeket a vizeket.
Illegális folyékonyhulladék leürítő helyek és illegális szennyvíz
és csapadékvíz bevezetések megszüntetése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság, turisták, ide látogatók
Gyula Város közigazgatási területe
folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek
 Víz és csatornamű szolgáltató

Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
Pályázati forrás és saját költség
keret
Projekt neve

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális
hulladékleürítő helyek felszámolása

Projekt célja

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális
hulladéklerakók felszámolása különös tekintettel a felszíni
vizek parti sávjában és azon mély fekvésű területekre, ahol a
hulladék és a talajvíz közvetlenül érintkezhet. Illegális
hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek megszüntetése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
keret

Pályázati forrás és saját költség
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Projekt neve

Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása

Projekt célja

Csapadékvíz rendezés, lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz
elvezetése.
 Lakosság

Célcsoport

 Intézmények

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
 Önkormányzat

Partnerek

 Szolgáltató

Beruházási költség Beruházás méretétől függően
Megvalósítási
keret

Pályázati forrás, önerő

Projekt neve

Zajterhelés megelőzése

Projekt célja

A településrendezési tervekben a zajvédelmi követelmények
érvényre juttatása (pl. zajvédelmi távolságok). Telephely
engedélyezése során műszeres méréssel kell ellenőrizni, illetve
igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését.
Közlekedési eredetű fokozott zajterhelés csökkentése
érdekében forgalomszervezési, járműkorszerűsítési és
útminőségi fejlesztések elvégzése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság, turisták, ide látogatók
Gyula Város közigazgatási területe
folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
Pályázati forrás és saját költség
keret
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Projekt neve

Lakóövezeti zajforrások megszüntetése

Projekt célja

A lakóterületek közé ékelődött zajt okozó létesítmények
áttelepítése, megszüntetése (pl. hulladék gyűjtősziget).

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság
Gyula Város közigazgatási területe
folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség Projektmérettől függ
Megvalósítási
Pályázati forrás és saját költség
keret

5.2.4 Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése
Az intézkedés célja: a városi infrastruktúra fejlesztése, egyben a szennyvíz- és
ivóvízhálózat korszerűsítése, mivel a megfelelő infrastrukturális kiépítettség
nagymértékben hozzájárul a beruházások, tőke idevonzásához és a környezeti
elemek, ill. rendszerek védelméhez.
Projekt neve

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Projekt célja

A felszíni vízelvezetés problémájának megoldása

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

Lakosság
A Város közigazgatási területe
Középtáv
Gyula Város Önkormányzata
Pályázati lehetőségek

Projekt neve

Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak
fejlesztése, földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése

Projekt célja

A meglévő útburkolat minőségének javítása, aszfalt burkolatú
kül- és belterületi utak építése a jelenleg még burkolatlan
utcákban.

Célcsoport

Lakosság
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Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

Gyula Város közigazgatási területe
Minőségjavítás folyamatos, építés hosszútáv
Gyula Város Önkormányzata
Projektmérettől függően
Pályázati forrás

Projekt neve

Lakossági Járdaépítési Program

Projekt célja

Ahol nincs kiépítve, ill. a nem megfelelően kialakított járdák
helyett biztonságosan használható járdák építése, a lakosság
bevonásával.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság
Gyula Város területe – ahol szükséges
Folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Lakosság

Beruházási költség Költségvetésben elkülönített összeg
Megvalósítási
Önkormányzati és lakossági önerő
keret
Projekt neve

A városközpont járdáinak egységesítése

Projekt célja

Biztonságosan használható, kiselemes térburkolóval kialakított
járdák építése a városkép szempontjából hangsúlyos
területeken, attraktívabbá, egységessé téve ezáltal a
városközpontot.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

Lakosság
Városközpont még fel nem újított járdái
Közép- és hosszútáv
Gyula Város Önkormányzata
Projektmérettől függően
Pályázati források

Projekt neve

A kerékpárút bel és külterületi szakaszának felújítása, bővítése

Projekt célja

Kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeinek kialakítása,
útminőség javítása, bővítése.

Célcsoport

 Lakosság

114 / 152

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21)

 Ide látogató kerékpáros turisták
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

Városközpont még fel nem újított járdái
Közép- és hosszútáv
Gyula Város Önkormányzata
Projektmérettől függően
Pályázati források

5.2.5 Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása
Az intézkedés célja: a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése,
környezetbarát technológiák bevezetése a Városban, törekedni kell az
energiatakarékosságra, melyhez szükség van a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére. Az Önkormányzat a saját energiafogyasztását csökkenti
és segítségnyújtás a lakosság saját energia felhasználásának csökkentéséhez.
Projekt neve

Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek
vizsgálata (napelemek, napkohó)

Projekt célja

A napsütéses órák száma a Város területén megközelíti a 2000
órát, mely kedvező mennyiségű hőenergia átalakítására, ill.
áram termelésére nyújt lehetőséget.
 Lakosság

Célcsoport

 Intézmények
 Közintézmények

Érintett terület

 Iparterületek
 Lakóházak
 Megvalósíthatósági vizsgálat - Középtáv

Javasolt ütemezés

 Létesítés - hosszútáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Non-profit szervezetek
 Vállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
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 Magántőke

Projekt neve

„Megújuló energia, megújuló közösség” előadások

Projekt célja

Környezetvédelmi előadások keretében a lakosság
ismereteinek bővítése, szemléletváltás elősegítése,
vállalkozásösztönzés. Ökológiai lábnyom számításával
kapcsolatos ismeret átadás.
 Lakosság

Célcsoport

 Vállalkozók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
Pályázati források
keret
Projekt neve

Geotermikus energia, szélenergia alkalmazási lehetőségeinek
vizsgálata

Projekt célja

A fosszilis energiahordozók helyett megújuló energiák
alkalmazása, csökkentve ezzel a környezetterhelést, és
hosszútávon az energiaköltségeket.

Célcsoport

Lakosság
 Közintézmények

Érintett terület

 Iparterületek
 Lakóházak

Javasolt ütemezés

Megvalósíthatósági vizsgálat – középtáv; Létesítés - hosszútáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Non-profit szervezetek
 Vállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Magántőke
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Projekt neve

Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten

Projekt célja

Kedvezőbb feltételek biztosítása, ill. támogatás nyújtása
azoknak, akik meghatározott típusú és meghatározott
mennyiségben megújuló energiaforrásokat használnak,
támogatás, vagy kedvezmények nyújtása azon lakosság
számára, akik energiatakarékos eszközöket használnak
(energiatakarékos izzó).

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv

Partnerek
Megvalósítási
keret

Gyula Város Önkormányzata
Pályázati források

5.2.6 Zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása
Az intézkedés célja: a városi környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték
növelése, a megfelelően kialakított városi zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét
szolgálja, javítja a városi klímát, jótékonyan befolyásolja a városképet
Projekt neve

Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi
terek kialakítása zöldterületeken

Projekt célja

A lakosság számára rekreációs területként szolgáló rendezett
közparkok kialakítása, ezáltal a Város összképének javítása,
turistabaráttá tétele.
 Lakosság

Célcsoport

 Városba látogatók, turisták
 Közparkok

Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

 Játszóterek
Közép- vagy hosszútáv
Gyula Város Önkormányzata
Projektmérettől függően
Pályázati források
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Projekt neve

Szabványos játszótér kialakítása

Projekt célja

Új szabványos játszótér kialakítása a városközpontban lévő
zöldterületeken, lakóövezetekben, lakóparkokba hozzájárulva
a családbarát városképhez.
 Lakosság

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási
keret

 Városba látogatók, turisták
Gyula Város közigazgatási területe.
Középtáv
Gyula Város Önkormányzata
Projektmérettől függően
 Pályázati forrás
 Saját forrás

5.2.7 Hulladékgazdálkodás
Az intézkedés célja: az országos, regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek
prioritásainak érvényesítése, a megelőzés szempontú hulladékgazdálkodás
kialakítása. Környezetbarát és „a szennyező fizet” elven alapuló rendszer kialakítása. A
termelési és a lakossági hulladékcsökkentés ösztönzése. Lakossági veszélyes
hulladékmennyiség csökkentése és szervezett begyűjtés megvalósítása.
Projekt neve

Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
rekultivációja

Projekt célja

A Város bel-és külterületén található illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása. Cél önkéntesek, illetve civil szervezetek és
a városi közszolgáltató segítségével felmérni az illegális
hulladéklerakó helyeket és közös összefogással megszüntetni.

Célcsoport

Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek

Érintett terület

A Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv, folyamatos

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Megvalósítási
keret

Saját forrás
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Projekt neve

Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás ösztönzése,
tájékoztató kampányok

Projekt célja

A családi házas ingatlanok esetén az ingatlantulajdonosok
tájékoztatási és meggyőzése e tevékenységek előnyeiről mind
közösségi szinten, mind háztartás szintjén. A drága és
fenntarthatatlan zöldhulladék-szállítás helyett gazdálkodást,
valamint az ingatlanon való ésszerű vízgazdálkodást
ösztönözni.

Célcsoport

Lakosság, intézménytulajdonosok

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2015-től kezdődően

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Önerő
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Projekt neve

Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves
szennyvízcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken

Projekt célja

A különböző előírások vagy terepviszonyok miatt közműves
csatornával el nem látható területeken a szennyvíztisztítás és
kezelés korszerűbb, fenntarthatóbb módjának elterjesztése,
bevezetése

Célcsoport

 Lakosság, ingatlantulajdonosok

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2015- től kezdődően.

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Ingatlantulajdonosok

Projekt neve

Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása

Projekt célja

A hulladékok szelektív gyűjtésének elősegítésére, valamint a
nem kívánatos gyűjtőszigetek megszüntetésére a Város több
pontján célszerű hulladékgyűjtő udvarokat kialakítani.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

 Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Tervezéstől függően
Megvalósítási
keret

Pályázati lehetőségek és saját forrás
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Projekt neve

Építési és bontási hulladékok hasznosítása

Projekt célja

A lakosság megfelelő tájékoztatásával el kell érni, hogy a
Városban keletkező építési és bontási hulladékokat a
hulladékkezelő telepre szállítsák, ne pedig illegális
hulladéklerakások keletkezzenek belőlük a Város külterületein.
Szükséges a hulladékszállítást végző vállalkozások rendszeres
ellenőrzése. Ösztönözni szükséges az építési hulladékok
újrahasznosítását pl. a városi utak, épületek felújítása során
keletkező nem veszélyes bontási hulladékokból a szilárd
burkolattal nem ellátott utak útalapját is elkészíthetik.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Lakosság, építési vállalkozók
Gyula Város közigazgatási területe
Rövidtáv, folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Helyi építési vállalkozók

Beruházási költség Megvalósítási
Saját forrás
keret
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Projekt neve

Projekt célja

Oktatás, szemléletformálás
Fogyasztói magatartás befolyásolása: közterületi és
önkormányzati médiában szereplő reklámok környezettudatos
kezelése. Intézményi hulladékcsökkentő megoldások
bevezetése. Alternatívák alkalmazása. Az önkormányzati
oktatási és kulturális intézményi hálózaton keresztül lehetőség
van a keletkező hulladékmennyiség csökkentését szolgáló, a
helyi hulladékgazdálkodási tervben részletezett nevelési és
szemléletformálási programok teljesítésére. Az Önkormányzat
és a közszolgáltató közös hulladékgazdálkodási akciók
megvalósítása:
Iskolákban és óvodákban szelektív hulladékgyűjtést
népszerűsítő oktatóprogram,
A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő Hulladékért virágot
akció,
Karácsonyfagyűjtő akció,
Általános iskolások számára vetélkedősorozat szervezése a
szelektív hulladékgyűjtés témakörében,
A környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos szelektív
hulladékgyűjtést szorgalmazó akció

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Civil szervezetek

Beruházási költség Beruházás méretétől függően
Megvalósítási
keret

Pályázati forrás, önerő

5.3. Gazdasági pillér
A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket,
adottságokat és erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok
érvényesítése, a környezetet érő terhelések minimalizálása.
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5.3.1 Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez
szükséges gazdasági feltételek megteremtése
Az intézkedés célja: a városi kötelező és a vállalt feladatok ellátása az önkormányzat
Feladata, így az intézkedés célja a városi önkormányzati feladatok ellátásához
szükséges tőke előteremtése, biztosítása, biztosítva ezzel a lakosság megfelelő
életminőségét és elősegítve a Város és az ott található intézmények fejlődését.
Projekt neve

Önkormányzati bevételek növelése

Projekt célja

A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a
költségvetési arányok jelenlegi helyzetének felmérése, a
közpénzek gazdaságos és hatékony elosztása, a bevételek
növelése pályázatok és vissza nem térítendő támogatások
révén.

Célcsoport

Gyula Város Önkormányzata

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Megvalósítási
keret
Megvalósítási
keret

Projekttől függ
 Pályázati források
 Adók, egyéb támogatások

Projekt neve

Hatékony intézményi struktúra kialakítása

Projekt célja

Városi intézményekben optimálisan kialakítható munkakörök
meghatározása, tényleges igényeknek megfelelő
feladatmegoldások alkalmazása, intézmények személyi
állományának, az optimális létszámszükségletnek biztosítása a
kialakított munkakörök és foglalkoztatottság alapján.
Szervezetek közötti együttműködés hatékonyságának
növelése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Gyula Város Önkormányzata
Városi Intézmények
Folyamatosan
 Intézmények

Partnerek

 Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Megvalósítási
 Pályázati források
keret
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 Saját forrás
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Projekt neve

Pályázatokkal kapcsolatos monitoring

Pályázatok horizontális (esélyegyenlőségi és környezeti
Projekt célja
fenntarthatósági) vállalásaihoz kapcsolódó monitoring rendszer
kialakítása, működtetése a Polgármesteri Hivatalban.
Célcsoport
Gyula Város Önkormányzata
Érintett terület
Polgármesteri Hivatal
Javasolt ütemezés Folyamatosan
Partnerek
Beruházási költség Megvalósítási
keret

5.3.2 Ipar fejlesztése
Az intézkedés célja : a Gyula Városában olyan ipari termelő egységek letelepedésének
elősegítése, melyek alacsony környezeti terhelés mellett nagy hozzáadott értékű
termékeket állítanak elő. Az ipar fejlesztésének további célja a Városban képzett
szakemberek számára helyi munkalehetőség biztosítása.
Projekt neve

Befektetési projekt-portfólió összeállítása, népszerűsítése

Projekt célja

A Városban található befektetési lehetőségek feltérképezése,
népszerűsítése által sikeres magánberuházások generálása,
gyulai munkahelyek létrehozása érdekében.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Potenciális befektetők
Gyula Város közigazgatási területe
2015-től folyamatosan, hosszútávra
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Nemzetgazdasági Minisztérium

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás
keret
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Projekt neve

Helyi vállalkozás-támogatási program kidolgozása és
működtetése

Projekt célja

A Városban beruházni kívánó vállalkozások megtelepedésének
elősegítése, ügyintézésének előmozdítása, ezáltal sikeres
magánberuházások generálása, gyulai munkahelyek
létrehozása érdekében.

Célcsoport

Potenciális befektetők

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2015-től folyamatosan, hosszútávra
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Nemzetgazdasági Minisztérium

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Projekt neve

Szakképzett munkaerőt foglalkoztató vállalatok
letelepedésének kiemelt támogatása

Projekt célja

Gyula Városában rendelkezésre álló szakképzett munkaerő
részére helyi munkahelyek létrehozásának segítése, mely
nagyban csökkentené a helyi lakosság fővárosi munkahelyre
való utazásának időigényét.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Munkavállalók
Gyula Város közigazgatási területe
Közép- és hosszútáv
 Termelők

Partnerek

 Vállalkozók

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Magántőke

126 / 152

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21)

Projekt neve

Környezetbarát technológiák alkalmazása

Projekt célja

A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat
biztosítanak, amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény,
visszaszorítható az energia-felhasználás és a károsanyag
kibocsátás, valamint minimalizálhatók a
hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát csökkenek a
környezetet ért károk, terhelések, hosszú távon elősegítve a
fenntartható fejlődést.
 Vállalkozók

Célcsoport

 Termelők
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület

 Vállalkozások

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

Vállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve
Projekt célja

 Pályázati források
 Magántőke

Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése
Olyan ipari üzemek letelepedésének kiemelt támogatása,
melyek a megújuló energiát hasznosító berendezéseket állítanak
elő (pl. napkollektor, szélturbina…)
 Vállalkozók

Célcsoport

 Termelők
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület
Javasolt ütemezés

 Iparterület
Közép- és hosszútáv
 Befektetők

Partnerek

 Önkormányzat

Beruházási költség Projektmérettől függően
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Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Magántőke

5.3.3 Mezőgazdaság fejlesztése
Az intézkedés célja: az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és
fenntartható mezőgazdaság kialakítása, mely megélhetési forrást biztosít és segít
fenntartani a természeti, környezeti értékeket.
Projekt neve

Biotermékek előállítása – biotermesztés, biotermelés

Káros szermaradványoktól mentes, kiváló minőségű élelmiszer
előállítása.
Célcsoport
Lakosság – mint vásárló.
Érintett terület
Biotermelésre bejelentett területek.
Javasolt ütemezés Folyamatosan.
Partnerek
Gazdálkodók
A biotermelés magasabb költségeket eredményez a szigorított
termelési
feltételek
következtében,
azonban
mégis
Beruházási költség tisztességesebb jövedelemre tesznek szert, termékeikkel
(túlvegyszerezett, érésgyorsítóval kezelt) nem verik át a
vásárlókat.
Megvalósítási
Pályázati források
keret
Projekt célja

Projekt neve

Vegyszermentes háztáji termékek előállítása

Projekt célja

Háztáji keretek között, műtrágyák és növény védőszerek
felhasználása nélkül előállított, biztonságosan fogyasztható
élelmiszerek termelése.

Célcsoport

Társadalom – mint hatásviselő.

Érintett terület

Gazdálkodók földterületei.

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók
 Termelői költség

Beruházási költség
Megvalósítási
keret

 Vetőmag költség
Saját forrás
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Projekt neve

Helyi kistermelők piaca

Projekt célja

A helyi kistermelők
megteremtése

Célcsoport

Lakosság – mint vásárló, kistermelők – mint értékesítők

Érintett terület

Piaci árusok, kistermelők

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók

Beruházási költség Megvalósítási
Saját területek
keret
bevonásával

helyi

lakóknak

felhasználásával,

az

való

értékesítésének

érintett

termelők

5.3.4 Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése
Az intézkedés célja: a gazdaság fejlesztésekor nem kerülhetnek háttérbe a
környezetvédelmi szempontok és a környezettudatos magatartás. A gazdaság
dinamikus fejlesztéséhez, a beruházások, a tőke Városba vonzásához szükség van a
gazdasági kockázatok csökkentésére.
Projekt neve

Marketingstratégia kidolgozása

Projekt célja

Megfelelő marketingstratégia kidolgozásával, a célcsoportok,
arculati
elemek,
reklámanyagok
meghatározásával
az
értékesítési lehetőségek javulnak, a piaci pozíció megszilárdul.

Célcsoport

Vállalkozók

Érintett terület

 Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
 Gyula Város Önkormányzata

Partnerek

 Kistérségi társulás
 Vállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve
Projekt célja

 Pályázati források
 Magántőke

Önkormányzati támogatás és koordináció a
gazdaságfejlesztési / munkahelyteremtő folyamatokban
Kedvező

feltételek

biztosítása

a

gazdasági

fejlesztések
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támogatásához.
 Lakosság
Célcsoport

 Vállalkozók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
 Pályázati források
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 Saját forrás
 Magántőke

Fórumok, kiállítások szervezése a helyi vállalkozások számára

Célcsoport

Információszolgáltatás és gyűjtés, kapcsolati tőke kiépítésének
céljából tájékoztató előadások, fórumok, kiállítások szervezése.
Vállalkozók

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Projekt célja

 Gyula Város Önkormányzata
Partnerek

 Meghívott előadók

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
Pályázati források
keret
Projekt neve

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Projekt célja

Vállalkozások technológiai, infrastrukturális és ingatlan jellegű
fejlesztéseinek támogatása, együttműködésének és piacra
jutásának
segítése,
javítva
ezzel
munkahelyteremtő
képességüket és jövedelmezőségüket.

Célcsoport

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Érintett terület

Gyula Város közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
 Gyula Város Önkormányzat

Partnerek

 Állami szervek
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 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Magántőke
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Projekt neve

Projekt célja

Környezetbarát technológiák alkalmazása
A
környezetbarát
technológiák
olyan
megoldásokat
biztosítanak, amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény,
visszaszorítható az energia-felhasználás és a károsanyag
kibocsátás, valamint minimalizálhatók a hulladékártalmatlanítási
problémák. Tehát csökkenek a környezetet ért károk, terhelések,
hosszú távon elősegítve a fenntartható fejlődést.
 Vállalkozók

Célcsoport

 Termelők
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület

 Vállalkozások

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Vállalkozások

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Magántőke

5.3.5 Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése
Az intézkedés célja: alternatív jövedelemforrás teremtése.
Projekt neve
Projekt célja

Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése
Vendéglátóhelyek, éttermek, szállodák, panziók, hotelek,
camping és magánszálláshelyek létrehozása, fejlesztése.
 Gyula Város Önkormányzata
 Családok

Célcsoport

 Kisebb csoportok
 Befektetők
 Gyula Város közigazgatási területe

Érintett terület
Javasolt ütemezés

 Magántulajdonban lévő telkek, épületek
Közép- és hosszútáv
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 Gyula Város Önkormányzata
Partnerek

 Befektetők
 Utazási irodák

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 Pályázati források
 Magántőke

Komplex turisztikai tájékoztatórendszer kialakítása

Projekt célja

Tájékoztatás szórólapokon, kiadványokon és az internet
segítségével, a tájékozódás, egységes arculat kialakítása,
internetes honlap készítése, korszerűsítése.

Célcsoport

Gyula Városába látogató turisták
 Meglévő utazási irodák,
 Közintézmények

Érintett terület

 Város forgalmasabb pontjai, útkereszteződései – táblák
kihelyezése
 Sajtó
 Internet

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Befektetők
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Projekt neve

Lovas turizmus fejlesztése

Projekt célja

Város külterületén, esetleg látványosságaihoz vezető lovas
ösvény kijelölése.

Célcsoport

Gyula Városába látogató turisták, lakosság

Érintett terület

 Gyula közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata, befektetők

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

Projekt neve

 Pályázati források
 Befektetők

Sport turizmus fejlesztése

Projekt célja

A Város külterületén, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan
területen Kalandpark és sportpályák (tenisz, golf) kialakításának
lehetősége.
Helyi túraútvonalak megtervezése

Célcsoport

Gyula Városába látogató turisták, lakosság

Érintett terület

 Gyula közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Gyula Város Önkormányzata, sportegyesület, befektetők

Beruházási költség Projektmérettől függően
Megvalósítási
keret

 Pályázati források
 Befektetők
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7. MONITORING JAVASLAT
A monitoring célja
A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv végrehajtása
közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről, a szolgáltatásokban és a rendszerekben
bekövetkezett változásokról.







Az erőforrásigények és források meghatározása.
Kivitelezési ütemterv.
Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti „híd”megteremtése.
A programok kivitelezése.
A tevékenységek és eredmények dokumentálása.
A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés.

A visszacsatolás és értékelés célja
Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése célközpontú mutatók
segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről. A
konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése meghatározott
küszöböknél.







Értékelő csoportok létrehozása.
Értékelés időbeosztásának meghatározása.
Célokon alapuló mutatók kidolgozása.
A jelentés kereteinek definiálása.
Értékelés elvégzése.
A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről.

7.1. Cselekvési terv
1.

Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoportok kijelölése
A fenntarthatósági tervben leírtakkal, valamint a Város környezeti
fenntartásával kapcsolatos feladatok koordinálására, a fenti tervben leírt
feladatok betartásának figyelemmel kísérésére, a fenntarthatósági terv
felülvizsgálatához szükséges lakossági véleménygyűjtéshez fenntarthatósági
megbízott kijelölése szükséges.

2.

Fenntarthatósági terv felülvizsgálata
Jelen Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente 1 alkalommal
felül kell vizsgálni, a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és
intézményi vélemények figyelembe vételével, ennek megfelelően a szükséges
módosításokat el kell végezni.
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3.

Tudatformálás, konzultációk, gyűlések tartása
Évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – konzultáció szervezése a
környezeti fenntarthatósági tervben foglaltak megvalósításáról, valamint az
elhangzott vélemények, ajánlatok kiértékelése és a fenntarthatósági terv ennek
alapján történő felülvizsgálata.

Monitoring rendszer szereplői
Polgármester
Alpolgármesterek
Bizottsági elnökök
Humán- és Társadalompolitikai Bizottság
Gazdasági Erőforrások Bizottsága
Oktatási és Kulturális Bizottság
Gyulavári Részönkormányzat
Az önkormányzat által fenntartott közintézmények vezetői
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Mogyoróssy János Városi könyvtár
Társulások
Gyula-Elek Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Közműszolgáltatók
Polgármesteri Hivatal munkatársai
A Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III. 5.) határozatával
elfogadott „A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata” szerinti
egységek, és főleg:
Jegyző
Aljegyző
Városi főkertész
Városi főépítész
Pénzügyi osztály vezetője
Önkormányzati és kulturális osztály vezetője
Mérnöki osztály vezetője
Igazgatási osztály vezetője
Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési osztály vezetője
Építéshatósági osztály vezetője
Egyéb közreműködők
civil szervezetek
helyi közösségek
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A fenti vezetőkkel történt egyeztetések alapján a monitoring csoportban – az LA21ben – az vezetők kerülnének megjelölésre, akik, adott esetben kijelölik azon
munkatársukat vagy munkatársaikat, akik a konkrét monitoring feladatot ellátják.
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7.2. Indikátorok
A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a
bekövetkezett változások, a teljesítmény értékelésére. Az egyes részek
előrehaladásának méréséhez olyan mutatószámok (INDIKÁTOROK) szükségesek,
amelyek segítségével értékelhetőek a bekövetkezett változások. Az indikátorok a
környezeti, társadalmi-, gazdasági folyamatok elemzéséhez, teljesítményértékeléshez
nyújtanak segítséget és az információkat közérthető formában juttatják el a
célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek tudatossága és
viselkedése közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok koordinációját
- mindezt a fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében.
Az indikátorok meghatározásánál jól mérhető, a KSH adatbázisában és a
helyzetelemzés fejezeteiben is szereplő és alkalmazott statisztikai paramétereket
választottunk, melyeket táblázatos formában foglaltunk össze. Ezen fenntarthatósági
pillérenként készített táblázatok évenkénti kitöltésével és kiértékelésével hosszú távon
is nyomon követhetők az időközben bekövetkezett változások, folyamatok.
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot
leírására törekednek, hanem a LA21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos
változásokat mutatják be, és alkalmasak a közösségi teljesítmény mérésére, vagy akár
az országos, ill. nemzetközi trendekkel való összehasonlításra.
A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az
Önkormányzat feladatkörébe tartozik. Továbbá biztosítania kell a szolgáltatók, a
lakosság tájékoztatását az eredményekről és a bekövetkezett változásokról.
Az indikátorok összegyűjtése pillérenként és célonként más-más intézmény feladata.
Az oktatással kapcsolatos indikátorok és adatok összegyűjtése az oktatási
intézmények feladata, melyből éves adatszolgáltatást kell adjon az Önkormányzat
részére. A demográfiai adatok összegyűjtéséért az Önkormányzat illetékes osztálya a
felelős. Az infrastruktúra adatait a szolgáltatók kötelessége szolgáltatni. A
hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat a közszolgáltatóknak kell
összegyűjteni adott évre vonatkozóan. Az egészségügyi, szociális és közbiztonsággal
kapcsolatos indikátorok összegyűjtése szintén az Önkormányzat feladata segítséget
kérve az érintett intézmények vezetőitől. A gazdasági pillérrel kapcsolatos összes adat
összegyűjtése, kiértékelése az Önkormányzat feladata, csakúgy, mint a kitűzött célok
megfogalmazása. A kulturális adatok szolgáltatásáért a Város kulturális intézményei a
felelősek.
Az indikátorok összegyűjtésére segítségül szolgálnak az alább látható táblázatok,
amelyeket 3 részre tagoltunk:
•
Társadalmi pillér
•
Gazdasági pillér
•
Környezeti pillér

138 / 152

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21)

139 / 152

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21)

TÁRSADALMI PILLÉR
Részcélok
Általános
adatok
Egészségügyi
helyzet
fejlesztése

Szociális
helyzet
fejlesztése

Indikátorok
állandó népesség száma (fő)
elvándorlások száma (eset)
Odavándorlások száma (eset)
Működő háziorvosok száma
(fő)
Működő házi
gyermekorvosok száma (fő)
A háziorvosok által ellátott
szolgálatok száma (szolgálat)
A házi gyerekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(szolgálat)
A háziorvosi ellátásban a
megjelentek és a
meglátogatottak száma
összesen (eset)
A házi gyermekorvosi
ellátásban a rendelésen
megjelentek száma (eset)
A házi gyermekorvosi
ellátásban a látogatások
száma összesen (eset)
A háziorvosi ellátásban a
rendelésen megjelentek
száma (eset)
A háziorvosi ellátásban a
lakáson történt
beteglátogatás (eset)
Megjelenési esetek száma a
járóbeteg szakellátásban
(székhely szerinti adat (eset)
Beavatkozások száma a
járóbeteg szakellátásban
(székhely szerinti adatok)
(db)
Gyógyszertárak száma
(humán) (db)
Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen (fő)
Éven túl nyilvántartott
álláskeresők száma
Járadék típusú ellátásban
részesülők
Segély típusú ellátásban
részesülők

2015

2016

2017

2018
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Rendszeres szociális
segélyben részesülők
Munkavállaló korú népesség
Rendszeres
munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya

Oktatás, képzés
fejlesztése

Óvodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel
együtt) (fő)
Az általános iskolai osztályok
száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással
együtt) (db)
Általános iskolai tanulók száma a
nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással
együtt) (fő)
A napközis tanulók száma a
nappali oktatásban az általános
iskolákban (iskolaotthonos
tanulókkal együtt) (fő)
Általános iskolai főállású
pedagógusok száma
(gyógypedagógiai oktatással
együtt) (fő)
Naponta bejáró általános iskolai
tanulók száma a nappali
oktatásban (fő)
Számítógépek száma az
általános iskolai feladat ellátási
helyeken (db)
Középiskolai osztályok száma a
nappali oktatásban (db)
Középiskolai tanulók száma a
nappali oktatásban (a hat-,
nyolc évfolyamos gimnáziumok
megfelelő évfolyamaival együtt)
(fő)
Gimnáziumi tanulók száma a
nappali oktatásban (a hat-,
nyolc évfolyamos gimnáziumok
megfelelő évfolyamaival együtt)
(fő)
Szakközépiskolai tanulók száma
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Közbiztonság
fejlesztése
Kulturális élet
fellendítése

a nappali oktatásban (szakmai
képzéssel együtt) (fő)
Középiskolai főállású
pedagógusok száma (fő)
Szakiskolai és speciális
szakiskolai osztályok száma a
nappali oktatásban (db)
Szakiskolai és speciális
szakiskolai tanulók száma a
nappali oktatásban (fő)
Főállású pedagógusok száma a
szakiskolákban és a speciális
szakiskolában (fő)
Nemzetiségi, etnikai oktatásban
tanulók száma a nappali
oktatásban a középiskolában (fő)
Településőrök száma (fő)
Bűncselekmények száma (db)
A települési könyvtárak
beiratkozott olvasóinak száma
(fő)
Múzeumi kiállítások száma (db)
Múzeumi látogatók száma (fő)
Rendszeres művelődési
foglalkozások száma (db)
Rendszeres művelődési
formákban résztvevők száma
(fő)
Kulturális rendezvények száma
(db)
Kulturális rendezvényeken részt
vevők száma (fő)
Alkotó művelődési közösségek
száma (db)
Alkotó művelődési közösségek
tagjainak száma (fő)
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GAZDASÁGI PILLÉR
Részcélok
Indikátorok
Nemzetközi
Pályázati lehetőségek
együttműködés
Az
önkormányzati bevételek
Önkormányzat
összesen (Ft)
és
az önkormányzati kiadások
önkormányzati
összesen (Ft)
intézmények
adóbevételek (Ft)
hatékony
összes felvett támogatás
működéséhez
(Ft)
szükséges
összes elnyert pályázati
gazdasági
forrás (Ft)
feltételek
összes kifizetett pályázati
megteremtése
önerő (Ft)
Mezőgazdaság
összes mezőgazdasági
fejlesztése
használatú földterület (ha)
egyéni gazdaságok száma
(db)
kistermelői gazdaságok
száma (db)
mezőgazdasági
tevékenységet folytató
gazdasági szervezetek
száma (db)
biotermesztés alatt álló
földterület (ha)
Gazdasági
ipari szektorban
szektor
foglalkoztatottak száma
(kereskedelem,
(fő)
szolgáltatás)
ipartelepek száma (db)
fejlesztése
bejegyzett vállalkozások
száma (db)
környezetbarát
technológiák alkalmazása
(%)
Vendéglátás,
szálláshelyek száma (db)
idegenforgalom, összes szállásférőhelyek
turizmus
száma (db)
fellendítése
vendégéjszakák száma az
összes szálláshelyen
(vendégéjszaka)
külföldiek által eltöltött
vendégéjszakák száma az
összes szálláshelyen
(vendégéjszaka)
vendéglátóhelyek száma

2015

2016

2017

2018
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(db)
turisztikai információs
pontok, irodák száma (db)
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KÖRNYEZETI PILLÉR
Részcélok
Környezeti elemek
és rendszerek
állapotának
javítása, védelme

A lakókörnyezet
védelme a káros
emisszió
kibocsátásoktól
(levegő, zaj)
Infrastrukturális
helyzet javítása,
fejlesztése

Indikátorok
összes elszállított
települési szilárd hulladék
mennyisége (t)
a lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben
elszállított települési
szilárd hulladék
mennyisége (t)
komposztáló háztartások
száma (db)
biohulladék mennyisége
(t)
helyi védettség alatt álló
területek (m2)
helyi védettségű épített
objektumok száma (db)
felújításra szoruló
középületek száma (db)
zajszennyezés mértéke
(dB)
szén-dioxid (CO2)
koncentráció (ppm)

2015

2016

2017

2018

Lakásállomány (db)
Közüzemi ivóvízvezetékhálózat hossza (km)
Közüzemi ívóvízvezetékhálózatba bekapcsolt
lakások száma (db)
Közüzemi
szennyvízcsatorna-hálózat
hossza (km)
Közcsatornahálózatba
bekapcsolt lakások száma
(db)
Villamosenergiafogyasztók száma (db)
Az összes gázcsőhálózat
hossza (km)
Összes gázfogyasztók
száma (db)
Távfűtésbe bekapcsolt
lakások száma (db)
Melegvízhálózatba
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bekapcsolt lakások száma
(db)
Rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont
lakások száma (db)
Önkormányzati kiépített út
és köztér hossza (km)
Állami közutak hossza
(km)
Összes szolgáltatott víz
mennyisége (1000 m3)
Szolgáltatott összes
villamosenergia
mennyisége (1000 kWh)
Az összes szolgáltatott
vezetékes gáz mennyisége
(átszámítás nélkül) (1000
m3)
Összes elszállított
települési szilárd hulladék
(tonna)
Összes elvezetett
szennyvíz mennyisége
(1000 m3)
Energiafelhasználás fenntartható
hatékony és
energiahasználat témájú
megújuló
előadások résztvevőinek
lehetőségeinek
száma (fő)
kihasználása
megújuló energiaforrást
alkalmazó középületek
száma (db)
megújuló energiaforrást
alkalmazó háztartások
száma (db)
egy főre jutó összes
energiafogyasztás (fő/MJ)
Zöldterületek
Erdőművelési ág aránya a
védelme,
területhasználatban (%)
fenntartása –
biológiai aktivitás mértéke
növény és
(%)
állatvilág
összes zöldterület a
fenntartása
településszerkezetben (m2)
egy főre jutó zöldterület
(fő/m2)
szabványos játszóterek
száma (db)
a zöldfelületek
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fenntartásra szánt költség
(Ft/ha)
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8. MEGVALÓSÍTÁS
A város fejlesztése, versenyképességének növelése csak akkor lehet hosszú távon
eredményes és fenntartható, ha széles társadalmi bázison nyugszik, minél több ember
vesz részt a javak környezetkímélő előállításában, és élvezi azok előnyeit.
Alapvető fontosságú, hogy a Gyula Fenntartható Fejlődésének Programjában szereplő
célok eléréséhez vezető úton a társadalmi szereplők folyamatosan tisztában legyenek
azzal, hogy milyen célért milyen befektetéseket és erőfeszítéseket kell megtenni. A
célok elérése ugyanakkor – egyes esetekben a konfliktust is vállaló – reformok, és a
helyi társadalom minden tagjának tudatos tevékenysége által mehet végbe.
A Fenntartható Fejlődés Program meghatározza a fenntartható fejlődés elérésének
folyamatát, szervezeti hátterét és eszközeit. A fenntarthatóság felé való elmozdulás
csak egységes rendszerszemlélet alapján képzelhető el. E szemlélet alapján –
folyamatosan (kétévente) felülvizsgálva és szükség esetén megújítva a program
tartalmát – meghatározhatók azok a követelmények, megoldási módok, amelyek
biztosítják az egyes intézkedések összhangját, kapcsolódásait és hatásosságát.

7.1 Az önkormányzat szerepe a helyi fenntarthatóság
megvalósításában
A Fenntartható Fejlődés Program megvalósításához az önkormányzat részéről olyan
politikai kultúra megteremtése szükséges, mely:
párbeszédet folytat a jövőképről, a fejlődés lehetséges irányairól, a közösség
jövőjének értékeiről és alapvető döntéseiről,
a párbeszédbe bevonja a társadalom minden csoportját,
az általános megegyezés (konszenzus) elven alapszik.
Az önkormányzatnak a program megvalósításában kapott központi szerepét a
következő jellemzők indokolják:
Az önkormányzat a helyi közösséghez „közel van”, így érzékenyebb a helyi
problémákra (szubszidiaritás elve)
Kiterjedt szolgáltató-rendszer működtetője
Az erőforrások egyik jelentős felhasználója. A legtöbb közösségben az
önkormányzat számottevő munkáltató és erőforrás-felhasználó, ezért a
fenntarthatósági célok megvalósítása
A piacot befolyásoló erő. Mint az áruk és szolgáltatások egyik legnagyobb
fogyasztója helyi szinten, az önkormányzat jelentős befolyást gyakorolhat
beszállítóira.
Példakép más szervezetek számára. A környezetmenedzsment javuló
gyakorlatával kapcsolatban szükség van a megfelelően tanulmányozott és jól
dokumentált példákra
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Az önkormányzat saját tapasztalatainak továbbadása ösztönzőleg hathat mások
számára. A legnehezebb feladat az, hogy a magasabb szintű környezeti
teljesítményt egy szervezet integráns részévé tegyük, ezért az ezen a téren elért
sikerek továbbadása felbecsülhetetlen értékkel bír és ritkán követel nagy
tőkebefektetést.
Információszolgáltató. Egyre több helyen felismerik, hogy az információ könnyű
elérésének lehetővé tétele nagyban támogatja a helyi közösséget.
Támogató. Az önkormányzat kezében számos eszköz van arra, hogy stratégiai
keretet biztosítson a polgárok személyes környezeti teljesítményének javításához.
Sőt, számos nagy szervezet hagyatkozhat meg a központi gondoskodásra:
tömegközlekedés, hulladékfeldolgozás, oktatás stb.
Hálózatműködtető. Amennyiben egy közösség teljes erőforrásbázisát mozgósítani
akarjuk, akkor az üzleti, a társadalmi és az állami szektor erőit egyesíteni kell és
ebben fontos szerepe van a helyi önkormányzatnak. Képesnek kell lennie arra,
hogy az együttműködések és társulások különböző formáin keresztül bevonja az
említett csoportokat a folyamatba, ezzel biztosítva a nagyobb fenntarthatóságot.
Lobbizó és az általános megegyezést segítő fél. Az önkormányzat szócsőként is
kell, hogy működjön, ami eljuttatja a közösség céljait és törekvéseit régiós,
nemzeti és nemzetközi szintre.

7.2. A fenntartható fejlődés érvényesítésének lépései
A.) Partnerségi kapcsolatok kiépítése
Szervezeti struktúra kialakítása, a szolgáltatások nyújtói és felhasználói a közös
tervezésről partnerségi megállapodásokat kötnek.
Lehetséges partnerek azonosítása.
A partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározása.
A tervezés területének meghatározása.
A tervezésre létrejött partnerkapcsolatok hatáskörének körülírása.
A partnerkapcsolat-tervezés szervezeti kereteinek létrehozása.
B.) Közösségközpontú problémaelemzés
1.

Közösségi prioritások kijelölése.

A szolgáltatási igények és problémák felfedése és rangsorolása közösségi
konzultációkon keresztül.
Célközösségek” definiálása.
Konzultáció módszerének kiválasztása.
A közösségi ügyek felismerésének elősegítése.
Az ügyek konkretizálásának elősegítése: a problémák pontos
meghatározása.
A közösségi prioritások kijelölésének elősegítése.
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A folyamat dokumentálása és értékelése.
2.

Helyzetfelmérés, auditálás

A kiemelt szolgáltatási igenyékhez és problémákhoz kapcsolódó szolgáltató
rendszerek felülvizsgálatának elvégzése.
A felülvizsgálat(ok) hatáskörének meghatározása.
A felülvizsgálandó szolgáltató rendszer jellemzőinek meghatározása.
A szolgáltató rendszer térképének elkészítése.
Az adatszükséglet és források azonosítása.
Az adatfeldolgozás es elemzés normáinak megalkotása.
Adatgyűjtés és feldolgozás.
A szolgáltató rendszer állapotának felülvizsgálata és adatbázis létrehozása.
A kapacitás és teljesítmény határainak, trendjeinek meghatározása az
aktuális rendszerre vonatkozóan.
Felülvizsgálati jelentés készítése.
C.) Stratégiai akciótervezés
Akciófeladatok és cselekvési lehetőségek meghatározása. Korlátok kijelölése a
rendszerfeltételeket illetően, amelyek további problémaelemzést és tervezést vonnak
maguk után.
A közösségi prioritások és rendszer-felülvizsgálat áttekintése.
A fenntartható szolgáltató rendszer jövőképének megalkotása.
Akciófeladatok meghatározása.
Cselekvési lehetőségek felismerése.
Rendszerfejlesztési és teljesítménybeli célok meghatározása.
A célok elérésére létrehozott partnerkapcsolatok és programok
meghatározása.
Ösztönzés a jövőbeni elemzésre és tervezésre.
Az akciótervről szóló jelentés elkészítése.
D.) Megvalósítás és monitoring
A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A tervek végrehajtása
közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről és a szolgáltatásokban, illetve a
rendszerekben bekövetkezett változásokról.
Az erőforrásigények és a források meghatározása.
Kivitelezési ütemterv.
Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti összhang
megteremtése.
A programok kivitelezése.
A tevékenységek és eredmények dokumentálása.
A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés.
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E.)

Értékelés (audit) és visszacsatolás

Az előrehaladás és teljesítmény értékelése célközpontú mutatók (indikátorok)
segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről
(visszacsatolás). A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése
meghatározott küszöböknél.
Értékelő csoportok létrehozása.
Értékelés időbeosztásának meghatározása.
Célokon alapuló mutatók kidolgozása.
A jelentés kereteinek definiálása.
Értékelés elvégzése.
A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről.
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9. IRODALOMJEGYZÉK
-

Gyula Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014)
Gyula Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2009-2014)
Gyula Város Egészségturizmus Fejlesztési Koncepciója (2006)
Gyula Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010)
Gyula Város hivatalos honlapja: www.gyula.hu
https://www.google.hu/maps/place/Gyula/

