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Bevezetés
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a város középtávú fejlesztési
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét.
Előzmények

Gyula Városa 2007-ben dolgozta ki és a 146/2008 (V.15.) képviselő-testületi határozattal fogadta
el első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amely tulajdonképpen jelen dokumentum
előzményének tekinthető.

Stratégia
felülvizsgálat indokai

A Stratégia kidolgozása óta eltelt 5 évben számos külső és belső tényező együttes változása
indokolttá teszik annak felülvizsgálatát.
Belső tényezők változásai:
az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.:
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban,
tendenciákban érzékelhető változások),
a korábbi IVS-ben foglalt fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai,
fejlesztések eredményei
Külső tényezők változásai:
A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 20142020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések
megfogalmazása. Különös tekintettel:
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a
Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a
korábbiakhoz képest bővült, változott.
Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 1/2014 (I.3) OGy. határozattal (a továbbiakban: OFTK) történő elfogadására;
valamint az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) 2014. február
1-től hatályos módosításaira.
Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra
vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének
alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával.
Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi,
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja,
hogy a vidéki települések népességmegtartó erejének erősödését, az agrár- és
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító
további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi
gazdaság megerősítését.
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A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés
eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a megyei
jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések összehangolására,
a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő hatásainak kihasználására.
Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó
jogszabályok:
Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt
tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás
és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani a
kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika megvalósítását
célzó un. közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus
célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU 2020
céljaihoz.
Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a
városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi
környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló
beruházási prioritásokat is meghatároz.
az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került
hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a
2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony
felhasználásának hazai feltételeit.
a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő
támogatási időszak Operatív Programjai.
Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat
tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan
a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált Területi Programok
(ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések
összegyűjtése, rendszerezése.
A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015
során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében.
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata.
Az ITS helye a
tervezési
rendszerben

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja
össze.
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A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését:
a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;
Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti.
A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző
és helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési
Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzi meg.
Jelen dokumentum, a Megalapozó vizsgálati munkarészeket tartalmazza a jogszabályi előírások
szerinti tartalommal. A megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű
adatokra, tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és
gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a
város és városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A jogszabály
által megengedett tartalmi összevonás – és részbeni átcsoportosítást – lehetőségével a
dokumentum készítése során éltek a tervezők. Ezek alapvetően a település sajátosságainak jobb
kiemelése érdekében történtek, ill. a rövid határidő miatt – pl.: 1.14.3 és 5 fejezetek – vált
szükségessé.
A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi
Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára.
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A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a
Gyula város önkormányzatának információszolgáltatásra:
a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra,
ágazati koncepciókra, dokumentumokra;
a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben foglaltakra
és megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és
programokra, így a 2015-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági Ciklusprogramban
foglaltakra,
a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint
a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk,
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit
tartalmazó „soft” információkra.
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1 Helyzetfeltáró munkarész
1.1 Településhálózati összefüggések és térségi
kapcsolatok, a város helye a településhálózatban
1.1.1 A település térségi szerepe
1. térkép: Gyula és környezete elhelyezkedése Magyarország dél-keleti határa mellett

Forrás: terkepcentrum.hu

Gyula város a Dél-alföldi régióban, Békés megye keleti szélén található. A régió az ország
legritkább településhálózatával rendelkezik, 54 városával ugyanakkor a Dél-Alföld az ÉszakAlföldet követően a legvárosiasabb régiója az országnak. A békési megyeszékhelyen csak minden
hatodik megyei lakos él, de a Közép-békési centrum (továbbiakban KBC) – Békéscsaba, Békés
és Gyula – együttesen már a megye lakosságának 30%-át adja.
Gyula népességszámát tekintve a második legnagyobb város Békés megyében. A központi
funkciók csaknem teljes számban (a 25-ből több mint 20) megtalálható a városban, így a település
lakossága szinte valamennyi ellátáshoz hozzájut a városon belül.
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2. térkép: Gyula város belterületi térképe és közvetlen külterületi környezete jelenleg

Forrás: terkepcentrum.hu

Nemzetközi
kapcsolatok

Gyula részben történeti adottságai – Magyargyula, Németgyula egyesülésével jött létre – , részben
jelenlegi elhelyezkedése – a román országhatár a város határában húzódik – miatt kiterjedt
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Testvérvárosi kapcsolatokat épített ki Németország
(Ditzingen), Ausztria (Krumpendorf, Schenkenfelden a kapcsolatok nem „élőek”), Lengyelország
(Wągrowiec), Románia (Arad, Kovászna, Csíkszereda, Nagybánya) és nem utolsó sorban több
mint ötven éve Olaszország (Budrio) irányába. Az ausztriai kapcsolatok kivételével a többi
együttműködés igen aktív; Araddal annak közelsége és mindkét város határmentisége miatt a
legszorosabb az együttműködés.
A település nemzetközi határátkelő központ igen jelentős teherforgalommal Románia – és ezen
keresztül Törökország, Bulgária – irányába. Országos és nemzetközi szempontból is jelentős
turisztikai vonzerővel rendelkezik a város gyógyfürdője.

A település
regionális szerepe

A határátkelő és a gyógyfürdő országos (és nemzetközi) jelentőségű létesítmények. Nemzetközi
jelentőségű a vár, mint turisztikai célpont a rendezvényeivel együtt. A Szent István Egyetem
városban működő Egészségtudományi Kara regionális jelentőségű, a felsőfokú oktatáshoz való
könnyebb hozzáférést biztosítja a térségben élők számára.

A település megyei
és térségi
szerepköre

A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Békés megye területfejlesztési koncepciója a települést
a KBC meghatározó városaként definiálja, és a megyén belül Békéscsaba, mint megyeszékhely
után Gyulán található meg a legtöbb városi funkció. Ugyanakkor a városok eltérő érdekei, sajátos
fejlődési pályája és rivalizálása következtében a három város ereje, lehetősége nem adódik össze,
a térség nem egy szereplőként jelenik meg a hazai és nemzetközi szereplők szemében, hanem
különálló elemekként.
A gyulai járásba tartozó települések megegyeznek a legutóbbi lehatárolású, gyulai kistérségbe
tartozó településekkel. A járás lakosságának 75,06%-át a város népessége adja, a járás
urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 86,73%.
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1. táblázat: A gyulai járás települései, 2015
Település

jogállás

terület (ha)

népesség (fő)

Gyula

város

25.580

30.865

Elek

város

5.491

4.797

Kétegyháza

nagyközség

5.049

3.622

Lőkösháza

község

5.202

1.834

Forrás: jaras.info.hu

A város járásközpont státuszából adódóan igazgatási, oktatási, egészségügyi, turisztikai,
gazdasági, közlekedési és kereskedelmi központ. Ugyanakkor a kereskedelmen kívül valamennyi
területen a járáson túlmutató vonzással is rendelkezik Gyula városa.
1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása,
elemzése

Funkcionális vonzáskörzet
A járásszékhely szerepkörből adódóan a járás településeivel – melyek azonosak a kistérség
településeivel – napi együttműködés jellemző igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális és
közszolgáltatási (elsősorban vízellátás) területeken egyaránt. Ugyanakkor jellemző, hogy
elsősorban a sarkadi járásból – részben az ottani hiányos funkciók, részben a hagyományok,
részben egyéni döntések miatt – az előzőekben ismertetett funkciókat Gyulán veszik igénybe az
ellátásra jogosultak.
Gazdasági területen a napi szintű együttműködés, ill. vonzás mértéke jelentősen csökkent a járás
települései és a sarkadi térség irányába egyaránt a gyulai hagyományos iparágak – húsipar,
textilipar – teljes megszűnése, ill. a foglalkoztatottak számának drasztikus csökkentése miatt.
A járáson belül Elekkel van folyamatos és hosszú távra szóló együttműködése a városnak az
ivóvízminőség-javító program keretében. Itt Gyula központtal működő vízmű van, de az
arzénmentesítéshez szükséges új kutak fúrása Elek igazgatási területén történt. Ennek a
programnak a végrehajtása folyamatban van. E mellett a szociális szakellátás történik kistérségi
együttműködés keretein belül.
A Közép-békési
centrum (KBC)

Ugyanakkor itt is beszélnünk kell arról a sajátos Békés megyei helyzetről, amely a BékéscsabaGyula-Békés városhármas esetében alakult ki. A történelmi előzmények – Gyula 1950-ig volt
megyeszékhely, Békés még az 1700-as években – a települések nagysága miatt részben
együttműködés – amely adott esetekben kényszerű – részben rivalizálás alakult ki. A KBC
esetében a városok kölcsönös vonzással is rendelkeznek egymás irányába – a megyei szintű
ellátási funkciók részben Békéscsabán, mint megyeszékhelyen, részben Gyulán, mint volt
megyeszékhelyen találhatók meg – formálisan folyamatos együttműködés létezik a három
település között, ugyanakkor a három város folyamatos rivalizálása is jelen van.
Ugyanakkor mindhárom város, de egész Békés megye számára is problémát jelent, hogy a három
város csak együttesen jelenthetne akkora potenciált – akár népességszám, akár gazdasági erő,
akár egyéb területek vonatkozásában – mint pl. Szeged. Ez azért probléma, mert elsősorban a
külföldiek szemében nem együtt, hanem különálló szereplőként jelenik meg a három város.
Települési funkciók

Igazgatás

A város igazgatási szerepe túlmutat a járási feladatokon, a járásközpontból adódó feladatokat a
Kormányhivatal itt levő járási hivatala látja el. Ugyanakkor egyes szakigazgatási szerveknek –
igazságügy: ügyészség, bíróság – a megyei központja is Gyulán található. E mellett a
Népegészségügyi Intézet a gyulain túl a sarkadi és a szeghalmi járás, az Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Hivatal a sarkadi járás, az Építésügyi Hivatal a sarkadi és a mezőkovácsházi
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járás ellátását is végzi. Ez az igazgatási területen egyrészt magasabb szintű ellátást eredményez
helyben, ugyanakkor túlterheltté is tesz egyes hivatalokat. A tűzoltóság is ellátja a sarkadi járás
feladatait.
Oktatás

Az alapfokú oktatási intézményeken túl Gyulán több gimnázium, szakképző iskola és
szakközépiskola működik. Ezen túl a Szent István Egyetem Egészségtudományi Kara is
megtalálható a városban, így az oktatási szintek teljes skálája helyben igénybe vehető. Ez
értelemszerűen a járáson túl a megye egész lakossága számára is vonzással bír.

Kultúra

A mozi kivételével a kulturális létesítmények széles skálája (közösségi ház, színház, könyvtár, stb.)
található meg a városban, és ezekben egész évben országos és sok esetben nemzetközi
érdeklődésre is számot tartó rendezvények zajlanak. Ez jelenti a város egyik kiemelkedő vonzerejét
a turizmus területén.

Egészségügy

Az alapfokú egészségügyi ellátás Önkormányzati keretek között működik. Ezen túl a városban van
a megyei kórház és annak szakrendelői, amely a sürgősségi ellátástól kezdve az onkológiai
ellátásig helyben nyújt ellátást a város és a járás lakosain túl a megye lakossága számára is.

Szociális ellátás

A szociális szakosított ellátás intézményi (bentlakásos intézmények, házi gondozás, stb.) kereteit
kistérségi társulás biztosítja a járás lakossága számára. Egyéb alapellátási formákat az
önkormányzat közvetlenül vagy saját intézményein, kht-in keresztül biztosítja.

Kereskedelem

A városban ez az a terület, ahol a többi ellátási területhez képest gyengébb az ellátás.
Megtalálhatók ugyan a városban a nagy kereskedelmi láncok üzletei olyan formában, hogy
azokhoz szaküzletek is tartoznak, de ezen a területen inkább Békéscsaba jelenti a vonzást a járás
többi települése számára, és a város lakossága számára is. A kereskedelmi szolgáltatásokat itt
csak akkor veszik igénybe, ha egyéb szolgáltatásért is jönnek Gyulára. Ugyanakkor még ma is
jelentősek a romániai lakosság itteni bevásárlásai.

Foglalkoztatási
szerepkör

Gyula esetében kétszer akkora a városba bejárók létszáma, mint az innen eljáróké. Elsősorban
déli irányból a járás településeinek lakossága számára céltelepülés a város, de jelentős a vonzása
Sarkad irányába is. A Gyulán foglalkoztatottak létszámán belül az alábbi területek dominálnak:
egészségügy,
igazságszolgáltatás,
szállodaipar,
vendéglátás,
oktatás,
húsipar (a Húskombinát megszűnésével mintegy negyedére esett vissza a létszám),
bútoripar.

1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való
összefüggések vizsgálata
1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK)

Az OFTK funkciója
és időtávja

Az OFTK az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből
kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz
meg. Ezek alapján kijelöli a 2014–2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai
súlypontjait. Emellett fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014–2020-as programidőszak
fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a
kapcsolódó, 2014–2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik.
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Az OFTK-t az Országgyűlés fogadta el a az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal. Ezt követően nyílt
meg a lehetőség arra vonatkozóan, hogy a készülő megyei dokumentumokban ezeket a célokat
és irányelveket figyelembe vegyék és érvényesítsék.
Az OFTK Gyula
városát közvetlenül
érintő megállapításai

Az OFTK Gyula városáról is említést tesz. A 3.1.4.5 A külső városgyűrű kiemelt várostérségi
fejlesztései című fejezetben Békéscsabát, mint az ország éléskamráját nevesíti a szöveg, amely
az élelmiszertermelés- és feldolgozás valamint a gasztroturizmus fellegvára pozíciót célozza meg.
Az OFTK szerint „A megyeszékhely szorosabb vonzáskörzetébe esik: Békés, Sarkad és Gyula és
az általuk körbezárt Körös-menti vidék.”
Funkcionális szempontból Gyula a túlnyomóan a települési funkciójú területen helyezkedik el. A
városhálózatot bemutató térképen is megjelenik Gyula, mint a külső gyűrű városa, amely
agglomerációt alkot a KSH szerint Békéscsabával és Békéssel, a TK szerint ezen túl még
Orosházával is.
3. térkép: Magyarország városhálózatának ábrája

Forrás: OFTK 39. ábra

Az OFTK 4.4. pontjában is szerepel a város, ahol Békés megye bővebb ismertetésénél említésre
kerül, hogy a megye lakosságának 40%-a ezen már ismertetett három városba tömörül.
Térségi besorolás

Az OFTK szerint a gyulai járás tanyás vidékies térség, de nem tartozik az elmaradott térségek
közé. Jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező terület, ahol az erdősültség aránya Békés
megyén belül a legmagasabb, ám országos viszonylatban a második legalacsonyabb. A
klímaváltozás szempontjából a legsérülékenyebb térségek közé tartozik, ám megfelelő
fejlesztésekkel a vízgazdálkodás egyensúlya fenntartható.
Gyula (Elekkel együtt) kulturális örökség szempontjából kiemelt jelentőségű térség.
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4. térkép: Magyarország vidéki térségei

Forrás: OFTK 40. ábra

5. térkép: Magyarország védendő kulturális örökségei

Forrás: OFTK 53. ábra
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6. térkép: Magyarország közlekedési hálózatának térszerkezete

Forrás: OFTK 46. ábra

Közlekedés

Említést kell tenni még arról is, hogy a közlekedési hálózatok térszerkezetét bemutató ábrán Gyula
a 2030-ig megépítendő Kecskemét-Békéscsaba országhatár gyorsforgalmi hálózati tengelyen, ill.
térszerkezeti vonalon helyezkedik el. A közlekedés térségi szintű fejlesztése kiemelt fontosságú a
város számára, hiszen most közlekedési „szélárnyékban” helyezkedik el a megyével együtt.
1.2.2 Kapcsolódás Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához

Területfejlesztési
koncepció

Békés Megye Területfejlesztési Koncepcióját (BMTK) 2014. II. 14-én fogadta el a Közgyűlés a
3/2014. (II. 14.) KGY határozatával.
A Koncepció Gyula városát összesen három esetben említi (csak a helyzetelemző munkarész
tartalmaz részletes települési adatokat, információkat):
arzénnal szennyezett ivóvizű település,
a megye 5 magyar-román határátkelőhelyeinek egyike,
tervezett a Szeged-Békéscsaba-Gyula vasútvonal villamosítása.
Meg kell említeni ugyanakkor azt is, hogy maga a koncepció más megyei településekről sem beszél
részletesebben úgy, hogy nevesítené azokat. A megye célrendszerét mutatja be az alábbi ábra,
melyet a koncepcióból idézünk:
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2. táblázat: Békés megye jövőképe, fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai,ill. prioritásai

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja

A Területfejlesztési Programot a Közgyűlés 2014. IX. 9-én a 81/2014. (IX. 9.) KGY határozatával
fogadta el. Ez sem tartalmaz települési utalásokat. A Területfejlesztési Program átvette a
Koncepció stratégiai célok ismertetésére vonatkozó táblázatának elemeit. A következőkben, a
Programban szereplő táblázatot mutatjuk be.

Stratégiai cél

3. táblázat: Békés megye stratégiai céljainak lebontása

Részcélok

Területfejlesztési
program

Értékalapú
gazdaságfejlesztés

Térség specifikus
brandek kialakítása a
periférián

Társadalmi, gazdasági kohézió
erősítése a megye perifériális
helyzetű településein

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

aktivitási ráta növelése

foglalkoztatás javítása

helyi gazdaságfejlesztés

energiafelhasználás
hatékonyságának javítása

munkanélküliségi ráta
csökkenése

eltartó képesség javítása

humán fejlettségi index javítása

energiafogyasztás
csökkentése

hozzáadott érték növelése

képzettség javítása

szegénység és a társadalmi
kirekesztettség által
veszélyeztetettek arányának
csökkentése

megújuló energia felhasználási
arányának növelése

tőkeállomány növelése

hungarikumok
kifejlesztése

elérhetőség javítása

széndioxid kibocsátás
csökkenése

beruházási ráta növelése

gasztroturizmus
fejlesztése

munkaerő ingázás feltételeinek
javítása

ökológiai funkciójú területek
arányának megtartása

K+F ráfordítás növelése

kulturális turizmus
fejlesztése

települések közötti szolidaritás
erősítése
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Értékalapú
gazdaságfejlesztés

Térség specifikus
brandek kialakítása a
periférián

Társadalmi, gazdasági kohézió
erősítése a megye perifériális
helyzetű településein

szakképzés
hatékonyságának javítása

perifériális helyzetű térségek
megtartó erejének megteremtése

technológiai transzfer
fogadókészségének
megteremtése

szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása

logisztikai feltételek
javítása

közösség építés

megye elérhetőségének
javítása

helyi piacok működtetése
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Természeti és épített
értékek, a szellemi és
kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív
fenntartható
továbbfejlesztése

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való
kapcsolódás

Ágazati koncepciók

A létező megyei ágazati koncepciók mindegyike 2014-ig volt hatályos vagy legfeljebb 2015-ig
hatályos, így azokat a jelenlegi dokumentum készítésénél nem lehetett figyelembe venni. Ezen
megyei ágazati koncepciók megújítása a 2014-2020-as tervezési időszakra hasznos, szükséges
lenne a települési koncepciók kidolgozása szempontjából.

Részdokumentumok
hoz és részcélokhoz
való kapcsolódás

Békés megye Területfejlesztési Koncepciójához kapcsolódóan készült járási részdokumentum
2014-ben. Ez azonban a TOP időközben bekövetkezett változásai miatt jelenleg nem hatályos.
Ugyanakkor a járási részdokumentum egyes elemeit az Önkormányzat fenntartaná, mivel azokhoz
illeszkedik egy-egy városi fejlesztési irány.
Gyula esetében a városfejlesztési program Békés megye Területfejlesztési Koncepciójának
„Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritásához kapcsolódik. A fenntartható turisztikai
fejlesztési program a fejlesztési elképzelései illeszkednek a „Természeti és épített értékek, a
szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése”
stratégiai célhoz, valamint a megyei koncepció a „Fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése” prioritáshoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak védelmére is
hangsúlyt kíván fektetni. A közlekedésfejlesztési program alapvetően a megyei szintű átfogó
célhoz, továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is kapcsolódik, mely
utóbbi markánsan előtérbe helyezi a közúti infrastruktúra fejlesztését.
Az energiahatékonysági program a közintézmények energetikai megújítására fekteti a hangsúlyt.
Az intézkedés a megyei átfogó cél mellett illeszkedést mutat a „Fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése” prioritáshoz is, mely többek között az alternatív energiaforrások hasznosítására az
energiatakarékos, környezetbarát termelés, fűtés, közlekedés ösztönzésére, valamint a települési
szolgáltatások fejlesztésére kíván koncentrálni. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése az egészségügyi közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához kíván
hozzájárulni. A program kapcsolódik a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye magés perifériális települései között” stratégiai célhoz, valamint a „Fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése” prioritáshoz is. Emellett az intézkedés illeszkedik továbbá az „Emberi erőforrás
fejlesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. A
szociális alapszolgáltatás fejlesztési program”, illetve az akadálymentesítési program ugyancsak a
„Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között”
stratégiai célhoz, valamint a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz
kapcsolódik.
A helyi identitás erősítése program a „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség
megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz kapcsolódik.
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Emellett a megyei koncepcióban rögzített „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése”
prioritáshoz is illeszkedik, amennyiben a természeti és kulturális javak megóvására fókuszál.
Amint azt az 1.1.2 pontban ismertettük, a járás települései azonosak a kistérség településeivel. Az
érintett települések közötti együttműködés keretein belül a szociális ellátás maradt meg, ennek
központja Gyula. Együttműködésre az oktatási területen is sor került, de az oktatás
átszervezésével ennek jelentősége csökkent, hiszen önkormányzati fenntartásból – az óvodai
ellátást kivéve – a város oktatási intézményei állami kezelésbe kerültek.

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata
1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Az Országos Területrendezési Tervet a legutóbbi módosítást megelőzően legalább 5 évente felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeit, az időközben elkészült országos szintű tervek és
koncepciók, valamint ágazati stratégiák hatását, valamint a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény egyes változásait tükrözik az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) megjelenő módosítások. A 2014.
január 1-től érvényes módosításokat a 2013. évi CCXXIX. törvény állapította meg. Ezekben a
módosításokban a tájképvédelem az a terület, melyek 2014. december 30-al léptek hatályba.
Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a korábbi 5 év helyett – a jelenlegi módosítást követően –
legkésőbb hét év múlva kell felülvizsgálni az OTrT rendelkezéseit [2003. évi XXVI. tv. 29. §]. A
későbbi felülvizsgálat indoka, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
felülvizsgálatára is csak a 2014-2020 közötti támogatási periódushoz kapcsolódóan hét év múlva
kerül sor
A módosítás teljesen lecserélte az Országos Területrendezési Terv fogalmait. A korábbi 41 helyett
már 45 fogalom-meghatározást tartalmaz. Több esetben csak pontosításokra került sor, de a
pontosítások akár lényeges különbséget is jelenthetnek.
7. térkép: Az ország szerkezeti tervének Gyulát érintő részlete

Forrás: OTrT Szerkezeti Terv

A várost érintő
változások

Fontos változás a vegyes területfelhasználású térség igen jelentős csökkenése (helyette
erdőgazdálkodási és mezőgazdálkodási térség van). Egyebekben változást az jelent, amit az OTrT
fogalomrendszerének változása hozott magával.
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Az OTrT-ben jelenleg kilenc övezet található: országos ökológiai hálózat, kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület, országos jelentőségű tájképvédelmi terület, világörökségi és világörökségi
várományos terület, országos vízminőség-védelmi terület (a korábbi két, vízminőség-védelmi
célokat szolgáló országos övezet egyesítésével jött létre), nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe, kiemelt
fontosságú honvédelmi terület.
Gyula városát ezek közül országos ökológiai hálózat, jó termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
országos vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe övezetek érintik.
1.3.2 Békés Megye Területrendezési Terve (BMTT)

BMTT készítésének
körülményei

Békés Megye Területrendezési Tervét a Közgyűlés 2005. X. 7-én fogadta el. Ezt 2011-2012-ben
felülvizsgáltatta Békés Megye Önkormányzata. Az elkészült felülvizsgálat a 11/2012. (VI. 27.)
számú önkormányzati rendelettel lépett hatályba.
A hatályos Megyei Területrendezési Terv a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján készült el.
Ahogyan az OTrT-t ismertető 1.3.1 pont tartalmazza, látható, hogy a jelenleg hatályos Megyei
Területrendezési Terv nem a legújabb módosítást is tartalmazó 2013-as OTrT, ill. nem a legújabb,
2014-es BMTK és Területfejlesztési Program alapján készült el.
Bár természetesen a BMTT településekre vonatkozó részeit bármely település rendezési terve
felülvizsgálatánál figyelembe kell venni, ám abban az esetben, ha ellentmondás van az országos
terv és a megyei terv között, akkor az országos előírásokat kell érvényesíteni. Ez Gyula esetében
is előfordul, ami bonyolultabbá teszi a településrendezési terv esetleges felülvizsgálatát.

Gyulát érintő
fejlesztések

Gyula városát a megyei területrendezési tervből elsősorban a műszaki infrastruktúrahálózat
elemein tervezett fejlesztések érintik. Ezek a következők: M44-es gyorsforgalmi út, 44-es főút,
Gyula-Elek-Lőkösháza-Kevermes-Dombegyház-Battonya,
Gyula-Sarkad,
Gyula-Doboz
mellékutak, 5A Dél-alföldi határmente, 43 Körös-völgyi országos törzshálózati kerékpárút, GyulaGyomaendrőd térségi kerékpárút a Körösök töltésén, (Szeged)-Békéscsaba-Kötegyán országos
törzshálózati vasútvonal, a 44-es főúton levő határátkelő, a dénesmajori határátkelő, BékéscsabaGyula 120 kV-elosztó hálózat, Mályvádi és Kisdelta árvízi szükségtározó, Tavaszréti belvíztározó.
Az előzőekben részletezett elemek közül a 2012-ig hatályos BMTR-hez képest csak a kerékpárutak
és a dénesmajori átkelő új elem. Ugyanakkor el kell mondani, hogy valójában a felsorolt elemek
közül valamennyi közút, kerékpárút, vasútvonal kiépítése és a dénesmajori határtátlépési pont
elfogadtatása szükséges.

A BMTT övezetei

Békés megye Területrendezési Tervében 21 különböző övezet jelenik meg. Ezek a következők:
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Puffer terület övezete, Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete, Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, Országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi
hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, Világörökség és
világörökség-várományos terület övezete,Történeti települési terület övezete, Kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
területének övezete, Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, Együtt tervezhető térségek
övezete, Rendszeresen belvízjárta terület övezete, Nagyvízi meder övezete, Földtani veszélyforrás
területének övezete, Széleróziónak kitett terület övezete, Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi
terület övezete.
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8. térkép: Gyula térségi szerkezeti terve

Forrás: Békés Megye területrendezési terve

Gyulát érintő
övezetek

BMTR-ben még a 2013 előtt hatályos térségi övezetek szerepelnek. Ezek közül Gyula város
közigazgatási területét az ökológiai hálózatból a magterület, az ökológiai folyosó és a puffer
területek egyaránt érintik. Megtalálhatók a kiváló termőhelyi adottságú erdők és az erdőtelepítésre
alkalmas területek övezetei, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület, a térségi
hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek övezete, a történeti települési
terület övezete, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, a felszíni
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete, a nagyvízi meder övezete, rendszeresen
belvízjárta terület övezete, az együtt tervezhető térségek övezete és a széleróziónak kitette terület
övezete. Gyula közigazgatási területét érintő övezetek közül az erdőtelepítésre alkalmas terület,
az országos jelentőségű tájképvédelmi terület, a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat
alá vonható terület, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület, a felszíni vizek
vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület, az együtt tervezhető térségek területe, a nagyvízi meder (volt
megyei övezet), a széleróziónak kitett terület övezetek alkalmazását – megszüntetésük okán – az
OTrT átmeneti rendelkezései [31/B.§ e)és g) pontjai 2014. január 1-től, illetve az országos
jelentőségű tájképvédelmi terület tekintetében 2014. december 30-tól eltörölték.

1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti
terveinek Gyula település fejlesztését befolyásoló
megállapításai
Gyula város igazgatási területe északon Sarkad és Doboz, nyugaton Békéscsaba és
Szabadkígyós, délen Kétegyháza és Elek igazgatási területeivel határos. keleten a román
országhatár képezi egyben az igazgatási terület határát.
Gyula város fejlesztését részben az adott települések fejlesztési döntései, részben az igazgatási
területtel közvetlenül határos 1000m-es területsáv területfelhasználása befolyásolhatja. A
szomszédos településeken mindkettőre akad példa.
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4. táblázat: Fejlesztési, településrendezési döntés; területfelhasználás Gyulát övező településeken
Település neve

Fejlesztési, településrendezési döntés; területfelhasználás

Sarkad

-

kerékpárutak nyomvonala
Ipari Park

Doboz

-

Szanazugi üdülőterület fejlesztése

-

Repülőtér fejlesztése (légi megközelítési sáv)
Veszely beépített területeinek fejlesztése
Fényes, belterületi lakóterületi használat közvetlenül az
igazgatási terület mentén
M44-es nyomvonala
az Élővíz-csatorna
Hulladékválogató, hulladéklerakó

Szabadkígyós

-

-

Elek

-

Ivóvízbázis kialakítása
Gazdasági terület 500m-en belül
Az ún. „Trianoni gát” megtartása

Kétegyháza

-

-

Békéscsaba
jogú város

megyei

Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatala

1.5 A hatályos településfejlesztési döntések
1.5.1 településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia megállapításai

Településfejlesztési Koncepció
Az elfogadás
körülményei

Gyula város a településfejlesztési koncepcióját 2000. XI. 21-én fogadta el „GYULA
VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA” címmel. Az elfogadás a 365/2000. (XI.21.) sz. képviselőtestületi határozattal történt.

Megfogalmazott
célok

A 16 oldalas dokumentum tartalmaz helyzetfeltáró részt, megfogalmazza a célokat és tartalmaz
ezek eléréséhez szükséges programokat is. A város alapcélja a dokumentum szerint: Gyula
versenyképességének, a lakosság életkörülményének javítása, a gyógy-idegenforgalmi és
rekreációs jelleg továbbfejlesztése, esztétikus, vonzó környezet biztosítása a kulturális és
természeti értékek megőrzésével és stabil gazdasági háttérrel.
Stratégiai célok: A város népességmegtartó erejének növelése; az életkörülmények javítása a
gazdaságfejlesztés, a tőkebeáramlás feltételeinek javítása és az infrastruktúrafejlesztés révén; a
város építészeti, természeti és kulturális értékeinek megőrzése és megújítása; a város imázsának
megformálása, fejlesztése; a város térségi kisugárzó hatásának, ellátóképességének növelése a
fejletlenebb szomszéd települések felé (a térségi szerepkör erősítése).

Megvalósulás,
értékelés

A koncepcióban megfogalmazott alap- és stratégiai célok természetesen még ma is érvényesek,
így az elfogadása óta ez a koncepció hatályos. Ugyanakkor a megfogalmazott programok jelentős
részben megvalósultak, egy-egy programelem helyett az adott területen vagy létesítményben
teljesen más jött létre, továbbá még most is van néhány olyan megfogalmazott program, amely
vagy nem valósult meg vagy pedig a megvalósítása folyamatban van.
Ha a megfogalmazott programokat tételesen számba vesszük, akkor látható, hogy azok legalább
90%-a megvalósult vagy túlhaladott, így időszerű lenne a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek
mindenben megfelelő településfejlesztése koncepció elkészítése.
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Ehhez több helyi ágazati koncepció is rendelkezésre áll, ill. felülvizsgálat alatt van, így
megkönnyíthetik a koncepció elkészítését.
A városfejlesztési koncepcióhoz nem készült örökségvédelmi hatástanulmány, ugyanakkor a
településrendezési tervhez kapcsolódóan több különálló dokumentumban ezek az anyagok
elkészültek, így csak a szintetizálásuk szükséges.
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
Az elfogadás
körülményei
Megfogalmazott célok

Gyula város Önkormányzata az IVS-t a 146/2008. (V.15.) KT számú határozattal fogadta el. Ezt
aktualizálták 2010-ben, amit a 60/2010. (III.11.) KT számú határozattal fogadtak el.
Az IVS célrendszerét, az egyes városrészekre vonatkozó elképzeléseket az eredeti 2010-es
dokumentumból származó ábra mutatja meg. A jelen dokumentum elkészítésénél az eredeti
elképzelés az volt, hogy a városrészi lehatárolásokat átvesszük annak érdekében, hogy az
információk, adatok összehasonlítása könnyű legyen. Ugyanakkor a KSH szegregációval
kapcsolatos adatszolgáltatása során kiderült, hogy a végleges dokumentumban az eredeti
városrészi lehatárolásokat általunk nem ismert módszerrel változtatták meg, így a lehatárolások
információtartalma bizonytalan. Ezért született meg az a döntés, hogy a jelenlegi folyamatban új,
a város szerkezetéhez, funkcionális egységeihez jobban igazodó városrészi lehatárolást
alkalmazunk.
1. ábra: IVS ábra

Forrás: IVS 2010

Értékelés

A városrészenként megfogalmazott indikatív tevékenységek közül nagyon sok megvalósult az
elmúlt 4-6 évben, azaz összességében az IVS jól szolgálta a település érdekeit. A megvalósult
programok fogadtatása mind a város mind az ide érkező vendégek részéről igen pozitív. A
megvalósult vagy elmaradt tervezett fejlesztéseket nem teljes terjedelemben mutatjuk be, csak az
általunk legfontosabbnak ítélteket ismertetjük.
A legjelentősebb megvalósult fejlesztések:
A Várfürdőben élményfürdő kialakítása
Almásy-kastély hasznosítása (folyamatban), a kastélykert rendezése
Béke sugárút rehabilitációja kapcsolva a Göndöcs kert és épületeinek rekunstrukciójához
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Kerékpárút kiépítése a Sarkadi úton (a külterületi szakasz a Városerdőig még hiányzik), az Almásy Kálmánné tér
revitalizációja
Vásárcsarnok, Húsipari Múzeum
Ferencesek terének rehabilitációja (részben valósult meg)
Erkel ház felújítása

Legfontosabb, nem megvalósult fejlesztések
Külterületre tervezett infrastrukturális fejlesztések (út, közmű, belvíz, stb)
Kisökörjárás turisztikai fejlesztése (Világfürdő)
Szigeterőd program
Németváros rehabilitációja
Élővíz-csatorna rehabilitációja
A Kórház környékén a közlekedési problémák rendezése
Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése
Szeged-Gyula vasútvonal villamosítása

Szegregáció

Az IVS-ben készült anti-szegregációs terv. Ugyanakkor Gyula városában sem a korábbi stratégia
készítésének idején, sem pedig most nincsenek lényeges kialakult és megoldandó szegregációs
feladatok.
1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Gyula városa az elmúlt években jellemzően nem élt sem a településfejlesztési sem a
településrendezési szerződések lehetőségével. A településfejlesztésben közvetlen anyagi
hozzájárulással nem vettek részt sem a gazdasági élet szereplői, sem pedig magányszemélyek. A
településrendezési tervek módosítási igényei esetében az a gyakorlat alakult ki, hogy az
önkormányzat készíttette el a tervmódosításokat, amelyek alapján az egyéni fejlesztés meg tudott
valósulni. Természetesen ezek között van olyan, ami több területen is hozzájárul a város
egészének fejlődéséhez (munkahelyek, jobb életminőség, stb…).
Amióta ez a lehetőség adott az önkormányzatok számára az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) annak 2006-os módosítása óta, a TESCO
áruház építési szándékának megjelenésekor élt ezzel az Önkormányzat, ám 2010 után nem.
Kivétel a Kisökörjárás területén megvalósuló Világfürdő-fejlesztéshez kapcsolódott ilyen jellegű
szerződés, de annak is egy speciális formája, mert erre a fejlesztésre 2007-ben létrehozták a
Gyulai Termálpark Kft-t egy ingatlanfejlesztő céggel, és ebben az Önkormányzat résztulajdonos
volt.
Még egy kivétel létezik: a parkolásra vonatkozó előírás. Ez a településközponti vegyes területen
azon épületek esetén alkalmazandó, ahol saját telken belül nem lehet megvalósítani az előírások
szerinti kötelező parkoló számot. Itt a szükséges mennyiség 50%-áig szerződés köthető az
Önkormányzattal. Térítés ellenében az Önkormányzat köteles a parkolót megépíteni. Ez
természetesen csak abban az esetben alkalmazható, ha erre van lehetőség önkormányzati
tulajdonú területen.
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1.6 Településrendezési Tervi előzmények
1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök

Településszerkezeti
terv

Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervét a 19/2004.
(I. 26.) KT számú határozatával fogadta el. A településszerkezeti terv a város teljes igazgatási
területére készült. Ez a szerkezeti terv az Étv. 2006-os módosítását megelőzően, alapvetően az
1997-es szabályozó rendszer körülményeinek figyelembevételével készült.
Alapvetően a 2006-os Étv. módosítás végrehajtása miatt 2008-ban készült egy teljes körű
felülvizsgálat. Ebben az Önkormányzat időközben felmerült módosításai is helyet kaptak. A 2008as módosítást a 276/2008. (IX. 25.) KT számú határozatával fogadta el a képviselő-testület. Ezt
követően gyakorlatilag minden évben történt a településszerkezet is érintő módosítás. A legutóbbi
ezek között a 193/2014. (IX.25.) határozattal elfogadott módosítás.
A településszerkezeti terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően egységes szerkezetben van,
annak minden módosítása össze lett dolgozva.
Mivel a Városfejlesztési Koncepció (ami itt a településfejlesztési koncepciónak felel meg) nem
tartalmaz örökségvédelmi hatástanulmányt, a 2008-as módosításkor felmerült ennek
szükségessége. A régészeti munkarész elkészült, de valamennyi tartalmi követelménynek
megfelelő hatástanulmány eddig nem készült el.

Helyi Építési
Szabályzat és a
Szabályozási Terv

A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és a mellékletét képező Szabályozási Tervet a város
képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv elfogadását követően a 3/2004. (I. 30.) számú
rendeletként alkotta meg. Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is 2008-ban teljes
felülvizsgálat alá vonták, melynek eredménye a 32/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Ezt az
eredeti rendelet módosításaként hozták létre és egységes szerkezetbe foglalva élt tovább az
eredeti rendelet.
Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is minden évben módosították 2008 és 2014
között, és volt olyan év, amikor több területre és több alkalommal történt módosítás. Ugyanakkor
minden módosításra igaz, hogy azt az eredeti 2004-es rendeletet módosító rendeletként alkották
meg, és mindig megtörtént azok egységes szerkezetbe foglalása. A mellékletet képező
Szabályozási Terv egybedolgozása is minden esetben megtörtént.

Jogszabályi
következmények

Az ilyen jellegű módosítások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint történtek, és
ezekkel a feltételekkel csak 2015. december 31-ig lehet bármely település rendezési tervét
módosítani. Ezt követően már csak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai
szerint lehet településrendezési eszközt módosítani és készíteni. Ennek az a következménye, hogy
amennyiben nem a település egészére készül bármely terv, akkor 2018. december 31-ig kettő
szerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ lehet hatályos, ami rendkívüli módon nehezíti a
hatóságok munkáját. 2018. december 31-ét követően pedig csak a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet előírásai szerint készült tervek lehetnek hatályosak, ill. csak ezeket lehet alkalmazni.

Átgondolandó
intézkedések

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy Gyula esetében minden évben szükségessé vált
módosítás annak érdekében, hogy az Önkormányzat és a gazdasági élet szereplői
megvalósíthassák fejlesztési elképzeléseiket, ebben az évben mindenképpen célszerűnek látszik
a településfejlesztési koncepció felülvizsgálata ill. legalább ennek megkezdése annak érdekében,
hogy legalább a jogszabályi határidő lejártáig elkészüljön az új feltételeknek megfelelő terv. (Gyula
esetében az, ha csak az illeszkedés szabályai maradnak érvényesek, egyszerre vezet egyfajta
bénultsághoz a fejlesztések elmaradásához és adott esetben – bármennyire is ellentmondásnak
látszik – az épített környezet értékeit nem figyelembe vevő beruházásokhoz.)
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Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy a stratégiában megjelenő fejlesztések miatt is
szükségessé válik módosítás, ha más projektnél nem, a Szigeterőd fejlesztésnél mindenképpen.
A település
területének
felhasználása

A Településszerkezeti Terv, a HÉSZ és a Szabályozási Terv is tartalmaz minden olyan
területfelhasználást, mely az OTÉK-ban megtalálható.
Beépítésre szánt területek:
lakóterület,
vegyes terület,
gazdasági terület,
üdülőterület,
különleges terület (ezen belül több, csak Gyulára jellemző sajátosságot hordozó terület).

Beépítésre nem szánt területek:
közlekedési és közmű területek,
zöldterületek,
erdőterületek,
mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek,
különleges területek.
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9. térkép: Gyula város Településszerkezeti tervének kivonata, belterület

Forrás: Gyula településrendezési terve
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10. térkép: Gyula város Településszerkezeti terve, igazgatási terület

Forrás: Gyula Településrendezési Terve
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1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult
elemei

Miután a település teljes igazgatási területére készül a településszerkezeti terv, ezért az egyik
alapvető különbség az azonos területfelhasználási kategóriákon belül az, hogy a tervek
készítésekor beépítésre szánt terület már beépített-e, a másik pedig az, hogy a tervezett
rendeltetés a már kialakulttal azonos-e vagy nem.
A beépítésre szánt jelentős kiterjedésű új területeket két csoportra oszthatjuk: az egyik az, amely
beépítése vagy a beépítés megkezdése belátható időn belül megtörténik, a másik az, amelyik
nagytávlatra szóló fejlesztést takar. Ezek a területek ugyanakkor nem feltétlenül „tervezett”
jelöléssel szerepelnek a tervekben, hiszen az összehasonlítás alapja nem a tényleges
területfelhasználás, hanem az előző településrendezési terv szerinti felhasználás.
1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti:
A meglevő területfelhasználáshoz és beépítésekhez történő illeszkedés.
Minőségi fejlesztés, a területfelhasználás intenzitásának növelése.
Új területek igénybevétele beépítésre a meglevőekhez kapcsolódóan.
A lakóterületek alakításának alapelvei:
A Belváros területén növelt beépítési intenzitás.
Kertvárosias területen a lakosság kérésének megfelelően az egy lakásra jutó
minimális telek nagysága 500m2 vagy ennél magasabb értékben van
minimalizálva.
Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei:
Meglevő hálózati elemek korszerűsítése, kapacitásbővítése az elsődleges.
Új területek kijelölése, felhasználása nem jellemző, kivéve a Kisökörjárás
területét.
A gazdasági területek alakításának alapelvei:
A már ilyen jelleggel használt és a többi területet nem zavaró hatással levő
területeket meg kell tartani.
Azokon a területeken történt kijelölés, ahol konkrét szándék volt a fejlesztésre.
A déli iparterületet az „egylábonállás” elkerülése miatt fejleszteni kell.
A Belváros területén megszűnt ez a területfelhasználás.
Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei:
Minőségi fejlesztés.
Meglevő közparkok, közkertek területének gazdagítása.
Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei
A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az
erdőségek, a szántóterületek és a tanyák.
A fejlesztés során a táj jellegének a megőrzése, a védett területek megóvása, az erdősültség
növelése az alapcél.
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A településszerkezeti terv megvalósult elemei

Tervezett lakóterületek
A településszerkezeti terv által fejleszteni kívánt lakóterületeken a Paradicsomi városrész
kertvárosias lakóterületeinek felhasználása elindult a lakóterületekhez kapcsolódóan. A teljes
felhasználás még hosszú időt igényel, így lakóterületi telekkínálatot jelent a lakosságnak.
A város számos helyén van tervezett lakóterületi fejlesztés, ezek megvalósítása azonban általában
nem kezdődött el. Jellemző viszont elsősorban a Belváros és a Várfürdő közelében levő Újváros
és Románváros területén a beépítés intenzitásának növelése oly módon is, hogy a többségében
oldalhatáron álló meglevő beépítési mód helyett zártsorú beépítés van megengedett.
Ajtósfalván és a hozzá közvetlenül kapcsolódó tervezett lakóterületeken a beépítés megkezdődött,
köszönhetően a közművesítésnek.
Tervezett településközponti és központi vegyes területek
A szerkezeti tervben előirányzott fejlesztések közül a Göndöcs-kert vegyes tervezett intézményi
felhasználása valósult meg. A Kisökörjárás területén a felhasználás nem kezdődött meg.
Tervezett gazdasági területek
A tervezett gazdasági fejlesztések részben megvalósultak, részben folyamatban van a
megvalósításuk, részben el sem kezdődtek. Azok a megvalósult elemek, melyeknél a
településrendezési terv módosítása konkrét fejlesztési igény miatt történt (44-es út külterületi
szakaszának déli oldala, külterületi mezőgazdasághoz kapcsolódó telepek).
Tervezett üdülőterületek
Az üdülőterületek közül Városerdő kialakult beépítésű, közműellátásának korszerűsítése
folyamatban van. Szanazug területe közműellátás hiányában a tényleges használattal ellentétben
nem üdülőterület, hanem kertes mezőgazdasági terület. Az üdülőházas üdülőterületek kiépítése
nem történt meg.
Tervezett különleges területek
Ahol a területfelhasználás besorolását a már meglevő létesítmények indokolták, folyamatosak a
fejlesztések – pl. Pándy Kálmán Kórház területe – egyéb helyeken nem történt fejlesztés.
Közlekedéshálózati fejlesztések
A legfontosabb elem a 44-es déli elkerülő szakaszának megépülte. Hiányzik az északi szakasz. A
gyűjtőutak közül legfontosabb a 44-es út és a Kisökörjárás területét összekötő út megépítése.
Elkészült a Dénesmajor-Feketegyarmat határon átnyúló út az átlépési pont kivételével.
Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek
A terv készítése óta új fasorokat telepítettek a Belvárosban, a Kossuth utcában a
városrehabilitációs projekt keretében, továbbá a Göndöcs-kert rehabilitációja is megtörtént.
Erdőterületek
Elsősorban a Kisdelta árvízi szükségtározó területére van tervezve erdősítés, hiszen ezeknek a
területeknek a mezőgazdasági hasznosítása az esetleges elöntések miatt gazdaságtalan.
Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek magánkézben vannak. A birtokközpontok kialakítását a terv támogatja.
Az üzemi területek általában gazdasági területek, így fejleszthetőek. A jobb adottságú területek az
igazgatási terület déli részén vannak, itt nincs tervezve a beépítésre szánt területek növelése. A
tanyák megtarthatók, az általános feltételek teljesülése esetén újak építhetők.
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1.7 A település társadalma
1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1

Népességszám
alakulása

Demográfia

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.
5. táblázat: Gyula város népességszám változása 2001-2011

Adattípus

2001

2011

Állandó népesség
(város)

32 000

Lakónépesség
(város)

33 041

31 067

Állandó népesség
(megye)

39 9302

367 722

Lakónépesség
(megye)

397 791

359 948

10 078 138

9 773 777

Állandó népesség
(ország)

Lakónépesség
10 198 315
(ország)
Forrás: Népszámlálás 2011

Lakónépesség
2011/2001
(%)

Lakónépesség /
állandó
népesség
2001

Lakónépesség /
állandó
népesség
2011

30 727

9 937 628

1,033

1,011

0,996

0,977

1,012

1,017

94,03%

90,49%

97,44%

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 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 városát a térség három városával (Békéssel, Békéscsabával és
Hódmezővásárhellyel) összehasonlítva megállapítható, hogy a népességszám csökkenés itt volt a
legalacsonyabb mértékű, 2001 és 2011 között 6%-os népességcsökkenést könyvelt el, amely
Hódmezővásárhely 6,8%-os, Békés 7,3%-os, valamint Békéscsaba 8,7%-os értékénél kedvezőbb.
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.
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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.
2. ábra: Gyula állandó népességszámának alakulása (2000-2013)

Forrás: KSH T-STAR

Népsűrűség

A népességszám csökkenésének következtében a város népsűrűsége is csökkent, visszafogott
mértékben. 2011. évi népszámlálási adatok alapján 120fő/km2, míg 2001-ben 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.
6. táblázat: Gyula város népmozgalmi adatai (1990-2001-2011)
Adattípus

1990-2001

2001-2011

fő

%*

fő

%*

Élveszületések (előző népszámlálás óta)

3521

10,45

2953

9,21

Halálozások (előző népszámlálás óta)

5794

17,20

5200

16,22

Természetes fogyás (előző népszámlálás óta)

-2273

-6,75

-2247

-7,01

983

2,92

273

0,85

-1290

3,83

-1974

-6,16

Vándorlási különbözet (előző népszámlálás óta)
Teljes népmozgalom (tényleges fogyás) (előző
népszámlálás óta)
*időszak közepi népességre vetítve
Forrás: Népszámlálás 2011

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.
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Az élveszületések 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 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 ütemét mutatja meg az is, hogy 2011-ben az öregségi mutató
számos város – köztük Szarvas, Szeghalom vagy Békés – esetében magasabb volt, mint Gyulán.
Ugyanakkor az időskorúak aránya Gyulán a legmagasabb (26,2%), míg Hódmezővásárhely
(24,7%) és Békés városokban (24,6%) a legalacsonyabb az arányszám, ahol ez az érték az
össznépesség negyede alatt marad.
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3. ábra: A lakónépesség korösszetétele Gyulán, 2001, 2011

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011

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.
1.7.1.2

Nemzetiségi összetétel

Gyulán a lakosság 7,6%-a kötődik valamely hazai vagy nem hazai nemzetiséghez a 2011. évi
népszámlálás szerint. Közülük a román (3,1%), illetve német (3,1%) nemzetiségűek alkotják a
legnagyobb csoportokat. A lakosság 0,3%-a szlováknak, 0,3%-a cigány (roma) nemzetiségűnek
vallotta magát. 0,8% fejezte ki kötődését nem hazai nemzetiségi csoporthoz. 2001. óta mind a
románok, mind a németek száma gyarapodott. Ennek hátterében a nemzetiségi azonosságtudat
felértékelődése, valamint a kettős identitás vállalásának lehetősége állhat. A városban két
nemzetiségi önkormányzat működik, amelyek a város két legnépesebb nemzetiségeinek
érdekképviseletét látják el.
A nem magyar nemzetiségű közösségek a 18. század során jelentek meg; Békés megye földesura,
Harruckern János György szlovák, német és román nemzetiségűeket is hívott a térség
benépesítése céljából. Gyulára a magyar lakosság mellé német, illetve román telepesek költöztek.
Gyula lakosságának etnikai sokszínűsége a város kulturális életét is jelentősen gazdagítja. A
különböző nemzetiségek egymás mellett élésére a városrészek elnevezései is utalnak
(Románváros, Németváros, Magyarváros); a zavartalan együttélést tehát kezdettől fogva maga a
szegregáció biztosította. A XX. század elejére ez a szegregáció megszűnt, de a közösségek
hasonló kultúrája okán etnikai jellegű konfliktus ma sincs. A magyarországi románok társadalmi és
kulturális életében különösen jelentős szerepet tölt be a város. A XX. század elején a helyi
románság súlya a lakosságon belül még magasabb volt, arányuk meghaladta a 10%-ot. Fontos
kiemelni, hogy napjainkban Gyula a Magyarországon élő román közösség egyik legfontosabb
társadalmi, kulturális központja; Gyulán található a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának székhelye, a városban működik az ország egyetlen román nyelvű gimnáziuma,
valamint a Magyarországi Román Ortodox Egyház püspöke is itt székel.
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Ezeken túlmenően Románia konzulátust tart fenn Gyulán, jelentőségét tovább növelve. A gyulai
német közösség megsínylette a II. Világháborút követő időszakot, mivel a felnőtt és munkaképes
németséget elhurcolták kényszermunkára a Szovjetunióba. Noha a németek asszimilációja mára
különösen erőteljes, a gyulai közösség vezető szerepet tölt be a megyében élő németek kulturális
életének és érdekképviseletének megszervezésében.
A megye többi nagyobb városához képest a roma etnikumúak jelenléte elenyésző; mindössze a
lakosság 0,3%-a, mintegy 100 fő vallotta magát cigánynak 2011-ben. Arányuk a 2001. évi
Népszámlálás óta nem növekedett (0,1%-ponttal csökkent), eltérően az általánosan jellemző
trendektől.
1.7.1.3

Képzettség

A képzettségi színvonal alapján Gyula a kedvezőbb helyzetű települések közé tartozik Békés
megyében. Viszonylag kevesen vannak az alapfokú végzettséggel sem rendelkezők; összesen
3074 fő tartozott ebbe a csoportba, ugyanakkor megjegyezhető, hogy 2001-ben számuk még 5623
fő volt. A legfeljebb általános iskolai végzettséget szerzettek száma 6453 fő volt 2011. évi adatok
szerint. Ez a megközelítően 10 ezer főt számláló képzettségi csoport a város lakosságának 32,5%át alkotta. A legképzetlenebbek csoportján belül felülreprezentáltak az időskorúak, ugyanakkor egy
jelentős részük munkaképes korú; számukra a munkaerőpiacon való helytállás különösen nehéz.
A 7 évesnél idősebb lakosságnak több mint fele rendelkezett középiskolában szerzett
végzettséggel (szakmai oklevél vagy érettségi), vagy folytatott középiskolai tanulmányokat. Ez az
arány – összehasonlítva Békés megye többi településével – magasnak tekinthető. A legfeljebb
középiskolai végzettséggel rendelkezők körében az érettségit szerzettek száma másfélszer
haladta meg a szakmai oklevelet szerzettekét. Az érettségizettek aránya Gyulán 24%-ról 31%-ra
nőtt 2001 és 2011 között, míg Békés megyét tekintve 18%-ról 25%-ra nőtt az arányuk. Látható,
hogy az érettségizettek arányában mutatkozó különbség megmaradt Gyula és a megye között.
Hasonlóan megmaradt a különbség a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányában is; míg
2001-ben Békés megyében a megfigyelt lakosság 8%-a rendelkezett diplomával, addig Gyulán
másfélszer nagyobb arányszám mutatkozott (12%). 2011-ben a megyei arányszám 11%-ra, a
városi pedig 17%-ra nőtt, ami hasonló viszonyulást tükröz.
A megyén belül Gyula iskolázottsági helyzete kedvező, ami a magasabb végzettséggel rendelkező
lakosság nagyobb arányszámaiban mutatkozik meg. A diplomások, valamint az érettségizettek
aránya csak Békéscsabán magasabb. A megye városainak átlagát tekintve a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya csaknem 5%-ponttal, az érettségit szerzettek aránya mintegy
4%-ponttal marad el Gyulától. A 25 évesnél idősebek körében a felsőfokú végzettségűek arányát
illetően elmondható, hogy Gyulán él a legtöbb diplomás. Ezt Békéscsaba, majd Békés követi,
megelőzve Hódmezővásárhelyet.
A megye községeiben még kedvezőtlenebb arányszámok jelentkeztek. Fontos kiemelni, hogy a
legkedvezőbb iskolázottsági mutatókkal azok a városok jellemezhetők a megyében, amelyek helyt
adnak felsőoktatási intézménynek. Gyula mellett Békéscsaba, Szarvas és Orosháza említendő
meg. (Érdekes jelenség, hogy a felsőoktatási intézményeknek helyt adó városok környezetében
fekvő kisvárosokban, községekben is jellemzően magasabb mind az érettségizettek, mind a
diplomások aránya. Ez alapján feltételezhető, hogy egy-egy oktatási-tudományos központ földrajzi
közelsége kedvezően hat egy település lakosságának iskolázottsági színvonalára.)
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4. ábra: A 7 évesnél idősebb lakosság iskolai végzettség szerint megoszlása Gyulán és Békés
megyében (2001, 2011)

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011
1.7.1.4

Foglalkoztatottság

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
munkanélküliség tekintetében Gyula helyzete a legkedvezőbb, de a 2015 áprilisában mért
munkanélküliségi ráta (4,27%) alig marad el Hódmezővásárhelyétől (4,68%). Békéscsaba 5,8%os mutatója is viszonylag kedvezőnek mondható, Békés helyzete ebből a szempontból rosszabb a
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másik három városénál. A foglalkoztatottak aránya 2011-ben Békéscsabán volt a legmagasabb
(39,9%), szinte holtversenyben Hódmezővásárhellyel (39,5%). Gyula csak a harmadik helyet
foglalja el az összehasonlítás alapján (36,2%).
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.
5. ábra: A munkanélküliek (álláskeresők) számának alakulása Gyulán 1993-2012 között
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Forrás: NFSZ (TeIR)

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.
1.7.1.5

Jövedelmi viszonyok

Gyulán a KSH 2013. évi adatai szerint 14.422 adófizető személy lakik, az állandó népességhez
viszonyított arányuk mintegy 45,7%, míg megyei szinten száz lakosra 45, országos szinten 44
adófizető jut. A városban lakók személyi jövedelmének meghatározására szolgáló adóalapjuk
összesen 26.131,95 millió Ft, az általuk befizetett SZJA pedig 3.923,3 millió Ft volt. Az egy főre
jutó adóköteles jövedelem megközelítette a 828 ezer forintot. A város jövedelmi viszonyai megyei
összehasonlításban kedvezőnek tekinthetők, mivel csak a megyeszékhelyen, Békéscsabán jut
több jövedelem egy főre (854 ezer Ft). Ezzel szemben Orosházán 793 ezer, Szarvason 770 ezer
Ft, Békésen csupán 624 ezer Ft volt az egy főre jutó adóköteles jövedelem 2013-ban. Országos
szinten is viszonylag kedvező Gyula átlagos jövedelmi helyzete; az egy főre jutó adóköteles
jövedelem Gyula esetében az országos átlag mintegy 95%-át tette ki, a vidéki átlagot pedig 2%ponttal meghaladta.
Ez a kedvező jövedelmi helyzet már a kilencvenes évek elején jellemezte Gyulát. A kilencvenes
évek végén a város jövedelmi színvonala még inkább megközelítette az országos átlagot, két
évben meg is haladta azt. A vidék jövedelmi átlagát minden évben meghaladta a város értéke
1992. óta. A kilencvenes évek második felében, illetve az ezredforduló után néhány évben 10-12%ITS DA Konzorcium
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ponttal múlta felül a vidéki átlagot Gyula város jövedelmi színvonala. 2007-től kezdődően azonban
a vidéki átlag dinamikája kedvezőbbé vált, és a nagyobb, kedvezőbb helyzetű városok vesztettek
relatív pozíciójukból. Ennek fényében különösen pozitív, hogy Gyulára a viszonylagos visszaesés
nem volt jellemző, s így a megyeszékhely és Gyula között a jövedelmi olló csökkent.
6. ábra: Az egy főre jutó adóköteles jövedelem az országos átlag százalékában (1990-2012)
(országos=100%)

Forrás: NAV, KSH T-STAR, (TeIR)

Egy város, térség jövedelmi viszonyait jól közelíti az egy főre jutó személygépkocsik számának
alakulása. Gyula városban 2001 és 2008 között – a népességcsökkenés ellenére – növekedett a
személygépkocsik száma. Míg 2001-ben 8056 személygépkocsi volt a városban üzembe helyezve,
addig 2008-ra ez a szám 9880-ra nőtt. 2008-at követően enyhe csökkenés mutatkozott 2012-ig,
amikor 9440 személygépkocsi állt üzemben Gyulán. A növekvő tendencia feltehetően a gazdasági
válság következtében fordult meg. 2013-ban, megtörve a csökkenő tendenciát, újra növekedett a
személygépkocsik száma. A Gyulai járás személygépkocsi-állományának 80%-át Gyulán
üzemeltetik, míg a járás állandó lakosságának 74%-a él a városban. 2011-ben ezer főre 311
személygépkocsi jutott, ami megyei összehasonlításban magasnak mondható; Békés megyében
257 személygépkocsi jutott ezer lakosra a 2011. évi adatok szerint.
Segélyezés

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 2013-ban 10 299 fő részesült. Az
ellátottak száma csökkent a megelőző években, 2005-ben még 11 362 fő részesült ezen
ellátásokból. A csökkenés elsősorban a szociális alapú ellátásokban részesülők számának
mérséklődésére vezethető vissza. A rendszeres szociális segélyben részesülők – arányaiban nem
túl magas – száma 2005 és 2013 között csaknem felére, 277 főről 141 főre esett vissza.
Ugyanakkor az öregségi nyugdíjban részesülők száma növekedett, 2013-ban a nyugdíjban
részesítettek száma 7087 fő volt. Ennek hátterében a város demográfiai trendje, az idősödés áll.
A város által nyújtott támogatások közül a lakásfenntartási támogatásban részesültek a legtöbben;
2013-ban 970 kedvezményezett kapott támogatást. Fontos megemlíteni, hogy a korábbi években
jellemzően 1600-2000 között mozgott a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ehhez
képest a 2013-ban tapasztalt szám mérsékelt. Temetési segély, illetve ápolási díj formájában
további pár száz főnek nyújtott támogatást az önkormányzat. Összességében az önkormányzat
által kifizetett segélyek, támogatások összege – összevetve a megye többi településével, illetve a
népességre vetítve – nem túl magas.
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Életminőség

Az életminőség tág, nehezen megfogható fogalom, ami eltérő tényezők eredőjeként áll elő,
amelyek egy része nehezen számszerűsíthető. A jelenség összetettsége miatt több oldaláról
célszerű rávilágítani, és azokat komplex szemlélettel értékelni. Az életminőség egyik pillére a
lakosság egészségügyi helyzete, amelyet elsősorban a születéskor várható élettartam mutatójával
szoktak megragadni. Magyarországon az elmúlt két évtizedben jelentős ütemben növekedett a
várható élettartam mind a nők, mind a férfiak körében. A kilencvenes évek végén érte el a várható
élettartam a 70 évet, amely a későbbi években tovább növekedett, 2012. óta a 75 évet is
meghaladja. A két nem esetében különböző értékek jellemzőek; míg a nők esetében 78,73 év,
addig a férfiak esetében 72,01 év élettartam várható. A születéskor várható élettartamot tekintve
is jelentős területi különbségek mutatkoznak Magyarországon. Dél-Alföld régió helyzete átlagos,
hiszen az országos értékhez közeli, annál csupán 0,1 évvel rövidebb élettartam várható.
Ugyanakkor a Dél-Alföld megyéi közül Békés megye adatai a legalacsonyabbak; a megyében 73,5
év az átlagos várható élettartam. A város lakosságának egészségügyi helyzete, életmódbéli
szokásait tekintve az országosan jelentkező problémák Gyulán is jelen vannak. Az egészségtelen
életmód a férfiakra jellemzőbb; a férfiak 30%-a, nők 25%-a dohányzik, ezen kívül a férfiak 29,5%a, a nők 4,8%-a fogyaszt rendszeresen alkoholt. A túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, egyéb
egészségkárosító szokások megléte mellett az egészségmegőrzés iránt a lakosság jelentős része
passzivitást mutat. Különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében szorul háttérbe
a mindennapi élet során az egészség és annak megőrzése. A fiatalkorúak esetében a túlzott
alkoholfogyasztás, a dohányzás és a kábítószer-fogyasztás veszélyét kell kezelni. Emellett az
időskorúak is egy érzékeny korcsoportként tarthatóak számon, mivel a korévek előrehaladtával
számos betegséget tekintve jelentősen nő a megbetegedés valószínűsége. Az egészséges
életmód népszerűbbé válása, terjedése az életminőség javulását eredményezné, valamint a
magas halálozási ráta mérsékléséhez is hozzájárulna.
7. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei Gyulán (2001 és 2011)
2001
város

2011
megye

az összes háztartás %-ában
Háztartások összesen (db):

város

megye

az összes háztartás %-ában

13 281

164 924

14 178

166 658

összkomfortos

41,88%

37,20%

51,54%

45,58%

komfortos

42,97%

33,45%

42,54%

39,18%

félkomfortos

4,98%

9,24%

2,20%

5,26%

komfort nélküli

7,32%

16,69%

3,27%

9,52%

szükség- és egyéb lakás

2,85%

3,43%

0,45%

0,46%

hálózati vízvezetékkel

92,38%

82,81%

95,67%

90,51%

házi vízvezetékkel

1,02%

2,04%

2,89%

3,65%

meleg folyóvízzel

92,46%

81,88%

95,98%

88,13%

közcsatornával

65,27%

31,78%

93,22%

56,48%

házi csatornával

28,24%

53,42%

5,34%

37,69%

vízöblítéses WC-vel

89,13%

75,32%

95,60%

87,36%

háztartások
a
komfortossága szerint

háztartások
a
felszereltsége szerint

lakás

lakás

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011
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Az életminőségnek egy másik lényeges tényezője a lakhatás, és annak körülményei. Noha Gyula
népessége csökkent 2001 és 2011 között, a város lakásállománya bővült; 2001-ben 13281
háztartást tartottak számon, ám számuk 2011-ig 14178-ra bővült. A lakásállomány mennyiségi
gyarapodása mellett annak minőségi paraméterei is javultak. Ahogy a fenti táblázat adatai is
mutatják, 2001 és 2011 között csak az összkomfortos és a komfortos lakások száma növekedett,
amíg a félkomfortos és a komfort nélküli lakások aránya több mint 50%-ot zuhant a két
népszámlálás között eltelt időszak során. 2011-ben a lakásoknak több mint fele összkomfortos volt,
míg tíz évvel korábban a komfortos lakások alkották a legnagyobb kategóriát. A lakásállomány
komfortsága megyei szinten is nőtt, ugyanakkor az összkomfortos lakások aránya hat, a komfortos
lakások aránya három százalékponttal továbbra is elmarad a város mutatóitól.
A lakások komfortfokozatát más városokkal való összehasonlításban vizsgálva Gyula helyzete
különlegesnek mondható, hiszen amíg az összkomfortos lakások aránya tekintetében (45,6%)
csak Hódmezővásárhely városát (44,2%) előzi meg, addig a legalacsonyabb komfortfokozatokkal
bíró lakások aránya itt a legkisebb.
A lakások felszereltségében is jelentős fejlődés volt tapasztalható. A közcsatorna-hálózatra kötött
háztartások aránya 28%-ponttal bővült, noha 2001-ben is igen magas volt a csatornázott
háztartások aránya. Az újabb rákötések eredményeként 2011-ben a lakások 93,22%-a volt
csatlakoztatva a közcsatornára. A csatornahálózat kiépülése a városban lakók életminőségét több
szempontból is növelte; a szennyvíz tárolása és elszállíttatása így központilag megoldott, emellett
kisebb a környezetszennyezés kockázata is. A hálózati vízvezetékkel ellátott lakások aránya
mellett a házi vízvezetékkel ellátott lakások aránya is növekedett.
1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Gyula város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén
tagolható, de a környező településekkel, városokkal ellentétben a helyi társadalmat kevésbé
terhelik a konfliktusok.
A társadalmi státusmutatók alapján, térségi összehasonlításban az alacsony presztízsű munkát
végzők arányát illetően Gyula helyzete kedvező (29,5%), mivel egyedül Békéscsabán kisebb az
arányuk (21,7%). Hódmezővásárhely (38,9%) és Békés jóval magasabb értékkel rendelkezik
(42,6%). A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya Békéscsabán a
legalacsonyabb (38,4%), amelyet Gyula, majd Hódmezővásárhely követ (39,6%). Békés helyzete
ebben a tekintetben a legkedvezőtlenebb (46,5%).
Gyulán nincsenek szegregátumok; az alacsony státuszú lakosok aránya alacsony (6,5%), illetve
más, a szegénység megragadására alkalmas mutatószámok alakulása is kedvező (a
munkanélküliek és segélyre szorulók, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
óvodások és tanulók, alacsony komfortfokozatú lakások száma és aránya – részletesen ld. a jelen
tanulmány 3.3.2. fejezetében. A magasabb státuszú társadalmi csoportok szűkülésének esélyét
növeli, hogy a más nagyvárosban, régióközpontban diplomát szerző fiatalok jelentős része sok
esetben gazdaságilag fejlettebb, élhetőbb régióba/városba költözik, illetve egyre nagyobb
számban külföldön telepednek le.
A különböző státuszú társadalmi csoportok közötti különbségek térben is megjelenhetnek. A város
külterületeinek nagy részét (Kálvária környéke, Szanazug, Körös-köz, Dél-nyugati külterület,
Dénesmajor) jellemzi a legtöbb szempontú lemaradás; a munkanélküliek aránya, a tartós
munkanélküliek aránya, a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, valamint az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya is itt a legmagasabb. Az Északi lakóövezetet is viszonylag
alacsony átlagos iskolázottság jellemzi, emellett itt a legmagasabb az alacsony presztizsű
foglalkozási csoportokban foglalkoztatottak száma. Noha a felsőfokú végzettségűek aránya a
Belvárosi övezetben, valamint Újváros-Románváros városrészeken igen magas, előbbi városrész
esetében a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, utóbbi városrész esetében a
munkanélküliek aránya kirívóan magas.
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Alacsony a foglalkoztatás szintje a Belvárosi övezetben és a Déli lakóövezetben is.
Összességében a városrészek közötti társadalmi különbségeket megragadó jelzőszámok azonban
– a megye többi városához képest - nem jeleznek nagy anomáliákat.

%

7. ábra: A városrészek közötti társadalmi különbségek Gyulán, 2011
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
*Délnyugati Iparterület városrész adatai nélkül; a területről adatvédelmi okokból adat nem közölhető
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1

Történeti és kulturális adottságok

A várost Gyulamonostoraként említik először egy 1214-ben kelt oklevélben. Ez a névváltozat
lelhető fel Károly Róbertnek egy 1313-ban keletkezett oklevelében is; egyesek ez utóbbit tekintik
első hiteles forrásnak. Gyula jogkörei gyorsan gyarapodtak, 1419-ben már oppidumként, azaz
mezővárosként tartották számon. A 15. század első évtizedeiben épült fel a gyulai vár, ugyanakkor
a napjainkban is látható olaszbástyás szerkezet csak a 16. század elején, a török elleni hatékony
védelem érdekében létesült. Szerepe a térség társadalmi és kulturális életében tovább növekedett
és Mátyás király uralkodása idején vált a megye legbefolyásosabb városává. A török uralom alatt
a város komoly pusztulást szenvedett el, amit a város lakosságának becsült számadatai is
mutatnak; míg a 16. század elején mintegy 3000, addig a 18. század elején csupán 100-150 fő
lakta Gyulát. 1720-tól kezdődően Harruckern János német, szlovák és román családokat telepített
le Békés megyében; Gyula területén a kezdeti időszakban románok és németek telepedtek le.
1734-ben a német lakosság által lakott városrész elszakadt Gyulától, és megalakították az önálló
Németgyulát, míg a város másik részét Magyargyulaként emlegették. A két város különállása 1857ben szűnt meg. Az 1855-ben pusztító árvíz miatt épült meg a Körös-csatorna, a Fehér-Körös vize
napjainkban is ebben az új, mesterséges mederben folyik.
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Gyula 1871-ben kapcsolódott az ország vasúthálózatához a Nagyvárad–Fiumei vasútvonal
kiépülésével. Bár vasúti kapcsolata a történelmi Magyarország egyik legfontosabb közlekedési
tengelyére helyezte a várost, a Békés megyét keresztülszelő két vasúti fővonal nem Gyulán
találkozik, hanem Békéscsabán. Ennek eredményeként Békéscsaba fejlődése felgyorsult, és a
századforduló környékén a megyének már két, hasonlóan jelentős, központi szerepkörrel
felruházott városa lett. A századfordulón Gyula lakossága 22.000 főt tett ki.
Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum értelmében Magyarország új keleti határa a
várostól csupán 5 kilométerre fut. A város gazdasági hátterét képező térség nagy része
Romániához került, míg annak Magyarországon maradt részén Békéscsaba vonzáskörzete egyre
jobban érvényesült. 1950-ben Gyulát megfosztották megyeszékhelyi rangjától, amely a kedvezőbb
elérhetőségű, nagyobb népességszámmal rendelkező Békéscsabára került át. Bár a
megyeszékhelyi cím elvesztése kedvezőtlenül érte Gyulát, fejlődése folytatódott a következő
évtizedekben; ekkor kezdődött el az idegenforgalom fellendülése, a város termálvízvagyonára
alapozva. Gyula lakosságszáma 1980-ban érte el maximumát (34.313 fő), ezt követően a város
népessége zsugorodik.
Gyula gazdag történelméről számos nyom lelhető fel napjainkban is, amelyek jelenleg a város
kulturális életét gyarapítják. A legismertebb épített történelmi emlék a gyulai vár, amely Európa
kevés épen megmaradt síkvidéki várainak egyike. A vár egy múzeumnak, illetve a várszínháznak
ad otthont. Gyula városvezetése a Szigeterőd rekonstrukcióját tervezi, a város történelmi
örökségének megőrzése, valamint turisztikai vonzerejének növelése végett. A projekt keretében a
Szulejmán emlékét őrző dzsámi régészeti bemutatására, a palánkvár feltárására és bemutatására,
valamint egy korszerű rendezvénytér kialakítására is sor kerülne. A fejlesztés célja, hogy Gyula
egyedülálló kulturális értékei révén világörökségi szintű attrakcióvá váljon.
Gyula kulturális sokszínűségét fokozták az odatelepült különböző népcsoportok. Négy vallás
(római katolikus, református, evangélikus, román ortodox) temploma lelhető fel a városban, közülük
a román ortodox templom egyben püspöki székhely is. A román ortodox püspökség múzeuma
szintén a város kulturális értékeit gyarapítja. A római katolikus templomok, valamint a román
ortodox katedrális klasszicista jegyekkel is rendelkező, késő barokk stílusban épült műemlékek,
míg a református templom copf stílust, az evangélikus templom eklektikus stílust képvisel.
A nemzetiségi csoportok népi kultúrája szintén a város kulturális örökségének részét képezik. A
Német Nemzetiségi Ház állandó gyűjteménye a német lakosság egykori életviteléhez tartozó
tárgyakat mutatja be, ugyanakkor bizonyos időközönként ételkóstolást, klubfoglalkozást, gyerekek
számára pedig népi játékokat szerveznek. A román ortodox püspökség múzeumában a
magyarországi román ortodox közösség kegytárgyai, egykori liturgikus öltözetei és eszközei
tekinthetők meg.
1.7.3.2

Civil szerveződések

Gyulán mind mennyiségi szempontból, mind minőségi szempontból virágzik a civil élet.
A városban 370 bejegyzett civil szervezet működik, ami lakosságarányosan is magas érték, még
akkor is, ha nem minden szervezet végez ténylegesen tevékenységet. A 370 szervezet közül 202
egyesület, 168 alapítvány. Tevékenységi körüket tekintve a kulturális céllal alapított szervezetek
száma emelkedik ki; a civil szervezetek 18%-a végez a kultúrához kapcsolódó tevékenységet.
Számos sport célú szervezet jött létre a városban, ezek a civil szervezeteknek egy hetedét alkotják.
A szociális ügyekhez, az egészségügyhöz, és az oktatáshoz kapcsolódó szervezetek száma is
meghaladja a húszat; az öt leginkább reprezentált tevékenységi körben működik a város civil
szervezeteinek mintegy fele.
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8. ábra: Civil szervezetek megoszlása Gyulán tevékenységi besorolásuk szerint

Gyula város képviselőtestülete 2011-ben hozta meg az önkormányzati civil együttműködési
cselekvési terv megvalósulásáról szóló (186/2011. számú) határozatát, amely rögzíti a szükséges
lépéseket, fejlesztési irányokat. A cselekvési tervben megállapítják, hogy a civil szervezetek
jelentős szerepet töltenek be az önkormányzat által nyújtott szociális és más jellegű,
intézményesített szolgáltatások megszervezésében, azok magas színvonalú koordinálásában.
Képesek bevonni olyan társadalmi csoportokat, amelyek az önkormányzat számára
elérhetetlennek bizonyulnak. Ezen kívül általánosan elmondható, hogy a társadalmi szolidaritás,
illetve a közösségi felelősségvállalás szellemében tevékenykednek. Ugyanakkor jellemzően
komoly gazdálkodási problémákat és infrastrukturális hiányosságokat kell kezelniük, némely
esetekben önmenedzselési készségeik is fejlesztésre szorulnak. A fentiek szellemében Gyula
város elkötelezett a civil szervezetek működési feltételeinek javítása, a civil szervezetekkel való
együttműködés elmélyítése, valamint a helyi döntéshozatalba való bevonásuk mellett. Ennek egyik
pilléreként hozták létre a Civil Szolgáltató Központot, amely teret ad egyéni, civil és közösségi
kezdeményezéseknek. A gyulai Civil Szervezetek Szövetsége által fenntartott ingatlanban olyan
szervezetek működnek, amelyek hasznos és kiemelkedő munkát végeznek a helyi
közösségépítés, közösségszervezés terén.
Gyula Civil Cselekvési Tervében a szervezeteknek egy másik jellegű csoportosítását is felvázolják.
Megkülönböztetik a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó szervezeteket, az önkormányzattal
együttműködő, kiemelkedő jelentőségű területeken tevékenykedő szervezeteket, a nagyobb
közösségeket megszólító, szakmai vagy közösségi érdekek képviselete céljából alakult
szervezeteket, a hobbi szervezeteket, valamint a konkrét problémák megoldására irányuló civil
kezdeményezéseket. Noha az önkormányzat az első csoportba sorolható civil szervezetekkel
szorosabban működik együtt, cél a további csoportba tartozó szervezetek támogatása, felkarolása
is.
Fontos megemlíteni, hogy Gyulán található a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségének
székhelye, amelynek tevékenysége kiterjed a teljes magyarországi román közösség politikai,
kulturális, társadalmi munkájának támogatására. A magyarországi románok kulturális és vallási
életének, oktatási intézményeinek támogatására irányul a Szent Miklós Hitéleti, Karitatív, Jóléti,
Kulturális és Oktatási Alapítvány tevékenysége is. Látható, hogy Gyula helyt ad két, országos
jelentőségű román nemzetiségi civil szervezetnek is, megerősítve ezzel a város központi szerepét
a magyarországi románság kulturális életében.
A Gyulán tevékenykedő német egyesületek jelentősége regionális, vagy megyei szinten
érzékelhető. A városban működik a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint
itt székel a Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület is. A város kulturális sokszínűségére
utal, hogy számos további civil szervezet működésében megjelenik a nemzetiségi – mindenekelőtt
a román és a német – kulturális értékek ápolása.
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8. táblázat: Jelentősebb civil szervezetek a városban (2014 adatok szerint)
civil szervezet neve

tevékenység

célcsoport

Gyulai Hentesek
Hagyományőrző Egyesülete

Húsipar-történeti kiállítás működtetése és
fejlesztése, húsipari és gasztronómiai
hagyományok ápolása

húsipari szakemberek

Mi egy Másért Közhasznú
Egyesület

Gyermek programok szervezése és utánpótlás
nevelés

gyermekek, fiatalok,
szülők és szakemberek

Kerecsényi László Íjász
Egyesület

Íjászat népszerűsítése

teljes népesség

Gyulai Foglalkoztatási
Közhasznú Egyesület

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,
munkaerő kölcsönzés és a kapcsolódó
szolgáltatások végzése

hátrányos helyzetű
munkaerő

Gyulai Nagycsaládosok
Egyesülete

Nagycsaládosok érdekeinek képviselete

nagycsaládosok

Gyulai Kutyás Agility
Szabadidősport Klub Független
Egyesület

Keverék és Fajtatiszta Kutya Agility
Világbajnokság és a ParAgility Világkupa
megrendezése, Agility sport megismertetése,
kutyaiskola működtetése

teljes népesség

Gyulai Kék Lámpa Egyesület

szabadidős programok szervezésében való
közreműködés

teljes népesség

Wenckheim Közalapítvány

városképi, műemlékvédelmi, kulturális és
környezetvédelmi célok elérésének segítése

értékmegőrzés iránt
fogékony lakosság

Őszidő Közalapítvány

időskorú lakosság megsegítése

családi háttérrel nem
rendelkező vagy nappali
gondozást igénylő vagy
szociális tevékenységet
végző vagy közfeladatot
végző időskorúak

ZERGE Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület

Értékvédelem, környezet- és természetvédelem,
vidékfejlesztés, településfejlesztés, turizmus
támogatása, környezeti nevelés, gazdasági és
társadalmi szereplők közötti együttműködés
támogatása,

gyermekek, ifjúság, fiatal
felnőttek

Civil szervezetek tevékenységének
összehangolása, szervezeti munkájuk
elősegítése, értékek ápolása és átörökítése,
társadalmi fejlődés szolgálata

civil szervezetek

Gyulai Idegenforgalmi Egyesület

turisztikai szektor gazdasági szereplőinek
tevékenységének összehangolása,
idegenforgalommal foglalkozó személyek és
cégek érdekképviselete, információk közlése,
megjelenések szervezése hazai és külföldi
szakmai vásárokon, kiállításokon

turizmussal kapcsolatban
lévő személyek és
vállalkozások

Békés Megyei Sclerosis
Multiplexes Emberek Közhasznú
Szervezete.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs
tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása, Rehabilitációs foglalkoztatás

SM betegek és családjuk

Egészséges Városért
Közalapítvány

Gyula város lakossága egészségi
állapotromlásának megállítása, illetve kedvező
irányba történő befolyásolása. Támogatásban
részesíti a lakossági kezdeményezéseket,
szerveződéseket és az egészségügyi prevenció
és környezetvédelem lakossági akcióit. Elősegíti
az egészségnevelés módszereinek hatékonyabb
alkalmazását. Támogatja a szabadidő sport
fejlesztését.

teljes népesség

Gyulai Civil Szervezetek
Szövetsége

Forrás: önkormányzati adatközlés
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1.8 A település humán infrastruktúrája
1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1

Óvodák

Oktatás

Gyula, Békés megye második legnépesebb városaként, illetve a megye keleti térségének
meghatározó központjaként számos közszolgáltató intézménynek ad otthont. Óvodai ellátást 12
intézmény nyújt a városban, amelyek összesen 1180 férőhelyet biztosítottak 2013-ban. Erős
ingadozással, de inkább növekvő tendenciát mutatott a férőhelyek számának alakulása 2003-tól,
amikor összesen 1072 férőhelyet tartottak nyilván. A város óvodái együttvéve közepesen magas,
82%-os férőhely-kihasználtság mellett működtek, ami valamelyest alacsonyabb a korábban
jellemző, 88-95% közötti kihasználtsági arányoknál. Az arányszám mérséklődése elsősorban a
férőhelyek bővülésével, másodsorban az óvodába beíratott gyerekek számának – viszonylag
enyhe – csökkenésével magyarázható. Gyula óvodáiba 964 gyerek járt 2013-ban, ami az
ezredforduló utáni éveket tekintve közepes létszámnak tekinthető; a korábbi években ennél
nagyobb, illetve kisebb gyerekszám is mutatkozott (a legtöbb gyereket, 1031 főt 2001-ben íratták
be). Annak ellenére, hogy a hatályos Nemzeti Köznevelési Törvény szerint 2014. szeptembertől
kötelező a 3 évesek óvodai beíratása, 2014-ben nem nőtt, hanem tovább csökkent az óvodába
járó gyermekek száma. A feladatellátási helyek száma, területi elhelyezkedése a városon belül
egyenletesnek mondható.
9. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai Gyulán (2013/2014 tanév)
Feladatellátó hely és
annak címe

Férőhely
(fő)

2014benbeíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

Tornaszoba léte
(igen/nem,
db)

Bajcsy Zsilinszky úti
Tagintézmény

50

47

94

2

igen

Béke sugárúti
Tagintézmény

125

118

94

5

igen

Ewoldt Elíz
Tagintézmény

50

44

88

2

igen

Galbácskerti
Tagintézmény

75

65

87

3

nem

Gyulavári
Tagintézmény,
Széchenyi u. 56.

100

74

74

4

igen

Mágocsi úti
Tagintézmény

125

116

93

5

igen

Máriafalvai
Tagintézmény, Sarkadi
u. 14.

50

37

74

2

nem

Németvárosi
Tagintézmény

125

116

93

5

Törökzugi székhely
intézmény

125

106

85

5

igen

Románvárosi Óvoda
(Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata)

Galamb utca 16.

100

83

83

4

nem

Gyulai Római Katolikus
Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
(Szeged-Csanádi
Egyházmegye)

Apor Vilmos Katolikus
óvoda
Béke sgt. 53.

75

67

89

3

nem

Intézmény neve és
fenntartója

Gyula Város Egyesített
Óvodája (önk.)
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Intézmény neve és
fenntartója

Feladatellátó hely és
annak címe

Férőhely
(fő)

2014benbeíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

Tornaszoba léte
(igen/nem,
db)

Magvető Református
Általános Iskola és Óvoda,
Gyula, 5700 Árpád u. 4-6.
Gyulai Református
Egyházközség

Hajnalcsillag
Református Óvoda,
Szegedi Kiss István
u.18.

50

46

92

2

igen

Faiskola u. 2/6.

50

27

54

2

nem

Forrás: primer kutatás

Jelentősebb fejlesztések (2007-2013):
A Mágocsi utcai óvoda energetikai fejlesztése (2011),
komplex óvodafejlesztés (2013),
a Béke sugárúti óvoda infrastrukturális fejlesztése
Legfontosabb fejlesztési igények:
Alapfokú oktatás

Az általános iskolai oktatást nyújtó intézmények száma 2001 és 2013 között az intézményi
átalakulások eredményeképpen 8 és 10 között változott; jelenleg (2015) 6 intézményt tartanak
nyilván, miután 2-2 általános iskolát közös intézménnyé vontak össze. 2013-ban a város általános
iskoláiban összesen 2367 diák tanult. 2003. óta a gyereklétszám 15%-kal csökkent, ami elsősorban
a város demográfiai folyamatainak, azaz a csökkenő születésszámnak, az ebből eredő
népességfogyásnak, illetve az idősödésnek a következménye. Gyula soknemzetiségű város, ahol
román nemzetiségi oktatásban is lehet részt venni. Az általános iskolásoknak mintegy 16%-a, 371
diák vett részt nemzetiségi oktatásban. Míg a román nemzetiségűek száma és aránya növekedett
2001. óta a város lakosságán belül, a nemzetiségi oktatás iránti kereslet nem változott érdemben;
a tanulók száma 300 és 400 között ingadozott 2001. és 2013. között. A más településről bejáró
általános iskolás diákok száma ugyanakkor jelentősen növekedett az elmúlt időszakban; míg 2006ban alig 79 diák ingázott Gyulára, addig 2013-ban már 318 általános iskolás érkezett a városba
iskolalátogatás céljából, napi rendszerességgel.
10. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév)
Intézmény neve és
fenntartója

Gyulai Implom
József Általános
Iskola
(KLIK)

Gyulai Dürer Albert
Általános Iskola
(KLIK)

Feladatellátó hely és
annak címe

Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tantermek
száma (db)

Tornaterem léte
(igen/nem
, db)
igen, 1 db,
de
szabványo
n kívüli

Gyulai Implom József
Általános Iskola
székhelyintézmény Gyula,
Béke sgt. 49.

680

606

89

23
osztályterem
4 szaktanterem

5. sz. Általános Iskola,
Sportiskola tagintézmény
Gyula, Nürnbergi u. 2.

440

301

68

20

igen, 1 db

Gyulai Dürer Albert
Általános Iskola
székhelyintézmény Gyula,
Szent István u. 29.

560

54

67

21

igen, 1 db

Bay Zoltán Általános Iskola
tagintézmény Gyula, Illyés
Gyula utca 1-2

260

21

81

14

igen, 1 db
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Intézmény neve és
fenntartója
Magvető
Református
Általános Iskola és
Óvoda, Gyula,
Árpád u. 4-6.
Gyulai Református
Egyházközség

51

Feladatellátó hely és
annak címe

Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tantermek
száma (db)

Tornaterem léte
(igen/nem
, db)

Magvető Református
Általános Iskola és
ÓvodaÁrpád utca 4-6.

448

317

71

1

igen, 1 db

Gyulai
Római
Katolikus
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda
és
Kollégium
(Szeged-Csanádi
Egyházmegye)

Erkel tér 2.
1-6. évfolyam

224

177

79

6

nem/torna
szoba igen

Békés Megyei
Harruckern János
Óvoda, Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola,
Gimnázium,
Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium
(KLIK)

Szent István út 38.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

igen, 1 db

8

igen, 1 db
a
gimnáziuméval
közös

N. Balcescu Román
Gimnázium
Általános Iskola és
Kollégium
(Magyarországi
Románok Országos
Önkormányzata)

Líceum tér 2.

180

167

92

Forrás: KLIK, holmivan.valami.info

Jelentősebb fejlesztések:
A gyulai Implom József általános iskola fejlesztése, bővítése közel 530 m Ft értékben (2011)
Legfontosabb fejlesztési igények: Bay iskola átépítése, korszerűsítése, Dürer és 5. sz. álatános
iskola épületenergetikai korszerűsítése
A város iskoláit áttekintve megállapítható, hogy jellemzően a közoktatás több szintjén nyújtanak
oktatást. Közülük egy általános iskolai és óvodai, egy gimnáziumi és általános iskolai, egy
gimnáziumi, általános iskolai és óvodai oktatást egyaránt nyújt, valamint két középiskola
gimnáziumi oktatás mellett szakképzési programot is kínál hallgatói számára. Egy intézményt a
református, egy intézményt a római katolikus egyház tart fenn. A Nicolae Balcescu Gimnázium
Általános Iskola és Kollégiumban román nyelven folyik az oktatás.
Középfokú oktatás

Gyulán öt középiskola működik, amelyek közül négy intézményben lehet gimnáziumi, három
intézményben szakközépiskolai oktatásban részt venni. Négy intézmény mind gimnáziumi, mind
szakközépiskolai oktatást egyaránt nyújt. Bár a szakközépiskolai oktatás is nyújtó intézmények
száma nagyobb, mégis a gimnáziumi oktatás keretében tanulnak többen; 979 fő (54%) gimnáziumi,
829 fő (46%) szakközépiskolai oktatási programban vett részt 2013-ban. Összesen 1808
középiskolai tanuló járt Gyula középiskoláiba ebben az évben, ami mintegy 15%-kal alacsonyabb
szám 2003-hoz képest. Megállapítható, hogy az általános iskolai tanulók száma ugyanakkora
arányban esett vissza, mint a középiskolai tanulóké. 2006. előtt a szakközépiskolai diákok száma
jelentős ütemben gyarapodott, és az ezredforduló környékén tapasztalt 359 főről ezer fő fölé bővült,
megközelítve a gimnáziumi tanulók számát. 2006. óta viszont mind a középiskolai, mind a
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gimnáziumi tanulók száma csökken, hasonló ütemben. A középiskolai diákoknak mintegy tizede
részesült 2013-ban nemzetiségi oktatásban. Kiemelendő, hogy Gyulán működik Magyarország
egyetlen román tannyelvű gimnáziuma, a Nicolae Bălcescu Gimnázium. A bejáró diákok száma a
középiskolások körében is jelentősen nőtt; 2013-ban 30%-kal több diák ingázott Gyula
középiskoláiba, mint 2003-ban. A megfigyelt időszak végén 708 diák járt más településről, ami a
város összes középiskolás diákjának csaknem 40%-a.
A fentieken kívül Gyulán négy szakiskolai és speciális szakiskolai intézmény is működik. Ebbe az
intézménycsoportba 987 diák járt 2013-ban. A tanulók igen magas aránya, 73%-a ingázik más
településről, napi rendszerességgel.
11. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői Gyulán (2013/2014 tanév)
Középfokú oktatási
intézmény neve, fenntartója
/ működtetője

Telephely

Tanulók
száma
2013/2014
(fő)

Nem
városi
lakos (%)

Kollégista
(fő)

Képzési kínálat

Erkel Ferenc Gimnázium és
Informatikai Szakképző
Iskola, Kollégium (KLIK)

Bodoky utca
10.

523

31

74

Emelt történelem,
matematika, fizika, kémia,
biológia, angol német,
olasz, általános humán
tagozatok

Gyulai Római Katolikus
Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
(Szeged-Csanádi
Egyházmegye)

Karácsonyi
János
Katolikus
Gimnázium
Kossuth tér 5.
7-12. évfolyam

309

21

34

Reál, humán,
természettudomány és
sport emelt szintű képzés

N. Balcescu Román
Gimnázium Általános Iskola
és Kollégium (Román
Nemzetiségi Önkormányzat)

Líceum tér 2.

178

26

87

Román nyelvű képzés

85

Egészségügy, Szociális,
Hang-, film és
színháztechnika,
Épületgépészet,
Informatika,
Vendéglátóipar,
Közgazdaság, Rendészet,
Gépészet, Élelmiszeripar,
Turisztika, Faipar,
Építészet, Elektrotechnikaelektronika, Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

297x

Eladó, Virágkötő és
virágkereskedő, Szakács,
Cukrász, Pincér, Szociális
gondozó és ápoló,
Dísznövénykertész,
Mezőgazdasági
gazdaasszony, falusi
vendéglátó, Élelmiszeripari
szakmunkás, Női szabó,
Kőműves és hidegburkoló,
Kereskedelem,
Vendéglátóipar, Turisztika,
Szociális Egészségügy,
Sport,
Informatika, Közgazdaság,
Rendészet Pedagógia,
Ügyvitel

Harruckern János
Gimnázium, Szakképző
Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola,
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és
Kollégium (KLIK)

Göndöcs Benedek
Középiskola, Szakképző
Iskola és Kollégiumai
(Szeged-Csanádi
Egyházmegye)

Forrás: primer kutatás
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38.

Sándorhegy u.
2.

818

1286

53

38
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Fejlesztések. (2007-2013):
természettudományos labor az Erkel Ferenc Gimnáziumban, 320 millió Ft bekerülési
költséggel (2012)
Fejlesztési igények:
Kollégiumi ellátás

Gyulán 11 intézmény nyújt bentlakásra lehetőséget. A kollégiumok száma az elmúlt években
növekedett, ugyanakkor a kollégiumi ellátás iránti kereslet jelentősen visszaesett, minden tanulói
korosztályt tekintve. Általános iskolai diákok esetében csupán 69-en, középiskolai tanulók közül
417-en, szakiskolai tanulók közül pedig 231-en jelentkeztek kollégiumba. Bár a csökkenő
tendencia érvényesült, mindamellett megállapítható, hogy a középiskolai, valamint a szakiskolai
tanulóknak 23%-a vesz igénybe kollégiumi ellátást. A korábbi évekkel ellentétben 2013-ban nem
volt lehetőségük a felsőoktatási intézményben tanulóknak kollégiumi ellátásban részesülni.
9. ábra: Az óvodába, általános iskolába, és a különböző típusú középiskolákba beiratkozott tanulók
számának változása (2001-2013)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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Felsőfokú oktatás

54

Gyulán a kilencvenes évek elején, a Debreceni Orvostudományi Egyetem szervezetén belül indult
meg a felsőfokú oktatási képzés; a városba telepedett főiskolai tagozaton ápolói képzésben lehetett
részt venni. Később a Tessedik Sámuel Főiskolába integrálódott a gyulai ápolóképzés. 2009-ben
a főiskolát a Szent István Egyetembe integrálták. Manapság az Egyetem Gazdasági, Agrár és
Egészségtudományi Karának Egészségtudományi és Környezet egészségügyi Intézete működik a
városban. A kar további intézetei Békés megye további településein, Békéscsabán és Szarvason
működnek. A gyulai intézet háromféle alapképzést (Ápolás és betegellátás, Szociális munka,
Egészségügyi szervező) kínál hallgatói számára. Az oktatási kínálat összeállításakor szempont
volt, hogy az induló képzések támogassák Gyula város egészségiparának, egészségturizmusának
fejlődését, megfelelő képzettségű munkaerő biztosításával.
Összességében Gyulán, az óvodásoktól a főiskolásokig több mint 5000 gyerek, diák ellátása és
képzése folyik. A város rendkívül változatos és városhatáron túlnyúló vonzáskörzetű oktatási
intézményrendszerrel büszkélkedhet: elérhető a román nemzetiségi oktatás, alapfokú sport és
művészeti képzés (Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola), a gimnáziumok mellett sokrétű
szakképzés, felnőttképzés, gyógypedagógiai képzés, a kollégiumi elhelyezés. Ugyanakkor a
beiratkozottak száma az intézményrendszer minden fokán csökken.
1.8.1.2

Alapellátás

Egészségügy

Gyula Város közigazgatási területén az alapellátást az önkormányzat irányításával az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény biztosítja.
A városban összesen 13 háziorvos, 6 házi gyermekorvos praktizál, 13 ápoló segíti az orvosok
munkáját, ezen kívül 5 főállású iskolavédőnő és 8 területi védőnő tevékenykedik. 2012-ben két
felnőtt háziorvos, egy házi gyermekorvos közalkalmazotti jogviszonyban, a többi vállalkozói
jogviszonyban praktizált, a 4 fogorvos közül pedig 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 2 fő önálló
egészségügyi szolgáltatóként, 1 fő pedig vállalkozói szerződés keretében. Jelenleg (2015. jan. 1.)
csupán egyetlen ifjúsági iskolai fogorvosi praxis tartósan betöltetlen, de a praxisok értékesítése itt
is kiemelkedően nehéz, az alapellátásban dolgozó orvosok egy jelentős része viszont kora miatt
vélhetően nem tud már hosszú éveket végigpraktizálni. Néhány éven belül orvoshiány fellépése
várható az alapellátáson belül is.
12. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői
Intézmény (és
fenntartó)

Egészségügyi
Alapellátási
Intézmény
(önkormányzat)

Gyakorolt
praxisok
száma

Ellátó hely címe

Ellátás jellege

Béke sgt. 39.

Házi gyermekorvos,
Iskola-egészségügyi ellátás

3

Nürnbergi u. 2.

Iskola- ifjúsági fogászati ellátás

1

Széchenyi u. 57.

Felnőtt háziorvos,
Házi gyermekorvos
Felnőtt fogászat

2
1
1

Eötvös u. 2.

Felnőtt fogászat

2

Szt. István u. 69.

Iskola- ifjúsági fogászati ellátás

1

Laktanya u. 4.

Felnőtt háziorvos

3

Bocskai u. 5.

Felnőtt háziorvos

4

Nürnbergi u. 1.

Felnőtt háziorvos,
Házi gyermekorvos
Felnőtt fogászat

4
2
1
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Intézmény (és
fenntartó)

Pándy Kálmán
Megyei Kórház
(megyei
önkormányzat)

Ellátó hely címe

Ellátás jellege

Gyakorolt
praxisok
száma

Béke sgt. 43.

Felnőtt fogászat

1
1

Klapka u. 21.

Iskola- ifjúsági fogászati ellátás

Karácsonyi János
u. 22.

Felnőtt fogászat

Szt. István u. 38.

Iskola-egészségügyi ellátás

1

Semmelweis u. 1.

Kórház, Szakorvosi rendelő

–
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Infrastrukturális
hiányosságok –
jogszabályi
elvárásoknak való
megfelelés

1

Forrás: Egészségügyi alapellátási intézmény

Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 1653, ami valamelyest magasabb
a megyei (1508 lakos), és az országos átlagnál (1548 lakos) is. A viszonylag magas arányszám
egyrészt a városi beépültséggel, a megyei szinten magasnak tekinthető népességkoncentrációval
magyarázható. Békés megye más városaihoz viszonyítva a városban mutatkozó viszonyszám
kedvezőnek tekinthető.
2013-ban a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 144.883 esetet számlált,
ami a tíz évvel korábbi évekhez képes 10-20 ezer esettel magasabb, ugyanakkor 2013-at
megelőző évekhez képest enyhe visszaesést mutat. A házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek
és meglátogatottak számában – előbbivel ellentétben – egyértelműen csökkenő tendencia
jelentkezett; míg 2003-ban 39.514 esetet regisztráltak, addig 2013-ban alig 27.674-et. A csökkenő
tendencia a korszerkezet átalakulására, azaz a fiatalkorúak fogyására utal. A városban kilenc
gyógyszertár működik.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2012-ben mintegy 125 millió Ft támogatást nyert
szemléletformáló életmódprogramra a Gyulai kistérségben. A projekt célja az egészséges
életmódot szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és a speciálisan magas
kockázatú célcsoportok körében; egészségfejlesztést támogató intézmény kialakításával és az
egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával,
kapcsolatainak fejlesztésével.
Szakellátás

A városban magasabb rendű egészségügyi szolgáltatásokat a Pándy Kálmán Megyei Kórház,
valamint a kórház keretében működő szakorvosi rendelőintézetben lehet igénybe venni. A
járóbeteg szakellátásban 698.413 megjelenési esetet tartottak számon 2013-ban, ami alapján
Gyulán látják el a legtöbb beteget Békés megye városai közül. A megyeszékhelyen, Békéscsabán
is kevesebb beteg érkezett a járóbeteg szakellátásra. Ugyanakkor a korábbi években ennél is
nagyobb tömeget láttak el Gyulán, 2005. évhez képest alig háromnegyedét tette ki a betegek
száma 2013-ban. A csökkenés tendenciózus volt, míg néhány közeli városban (pl. Sarkadon)
növekedett a szakorvosi ellátásban részesülők száma.
Gyula kórháza súlyponti kórház, 38 gyógyító osztályával a legteljesebb egészségügyi
szolgáltatásokat kínálja a megyében. A kórház kimagasló szerepét tanúsítja Békés megye
egészségügyi ellátásában az is, hogy a 2013. évben számon tartott 1354 kórházi ágy a környező
városok kórházaival összevetve kifejezetten magas; a megyeszékhelyen, Békéscsabán is csupán
504 kórházi ágy áll rendelkezésre.
A kórház számos TÁMOP és TIOP pályázat nyertese, és a határon átnyúló együttműködés
keretében 2007 és 2013 között jelentős, összesen mintegy 7,1 md forráshoz jutott. Új tömböt
alakítanak ki 5,8 md Ft értékben, a Sürgősségi Betegellátó Osztályt 2009 és 2011 között mintegy
600 millió forint értékű projekt keretében fejlesztették, aminek kedvező hatásait a kórház
feladatellátása alá tartozó mintegy 30 település lakosai élvezik.
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Ezen kívül fotovoltaikus villanyerőművet létesítenek: (187 millió Ft) és onkológiai korszerűsítést
hajtottak végre (469 millió Ft, valamint humán erőforrás biztosítására 106. millió Ft jutott). A
legfontosabb fejlesztési igények: A gyermekorvosi rendelőközpont (Zöldkereszt) felújítása,
akadálymentesítése; az intézmények, különösen a kórház körüli parkolóhelyek számának
növelése.
1.8.1.3

Intézmények,
szolgáltatások

Szociális közszolgáltatások

Gyula kiterjedt szociális ellátórendszere minden korosztály számára, azok speciális igényeit
figyelembe véve kínál szolgáltatásokat.
A város gyermekjóléti szolgálata 2013-ban 259 gyermekről gondoskodott, és a korábbi években is
hasonló méretű csoport részesült a szolgálat ellátásában. A fiatalkorúak, és az őket nevelő
családok életkörülményeit javítja a Családsegítő Központ tevékenysége is, amelynek
szolgáltatásait 2013-ban 785-en vették igénybe. A korábbi években ennél lényegesen magasabb,
és alacsonyabb is volt az ellátottak száma; csupán a 2007 és 2013 közötti időszakra szorítkozva a
családsegítő szolgálat ellátásáért folyamodók száma 1263 és 357 között mozgott.
Az idős korosztály számára nyújtott alapszolgáltatásokban részesültek száma – az idősek
arányának növekedése ellenére – az előbbieknél alacsonyabb volt a megfigyelt időszakban. A
mérsékelt önellátási képességgel rendelkező időskorúak számára nyújtott nappali ellátásban 317
fő részesült 2013-ban. Az ezredfordulót követő években ennél nagyobb csoportot láttak el,
azonban 2006-tól kezdődően csökkent az ellátásban részesülők száma. A csökkenő tendencia
2012-ig mutatkozott, a legutóbbi megfigyelt évben számon tartott 317 ellátott jelentős nagyobb az
egy évvel korábbi 240 főt számláló csoportnál.
Idősek otthona működtetése nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ezek állami
támogatásból és az ellátottak által fizetett térítési díjakból működnek, önkormányzati kiegészítő
támogatást nem igényelnek.
Az idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma 2000. évhez képest 300-ról először
350-re, majd 380-ra bővült. A bővülésnek köszönhetően a korábbi férőhelyhiányt kedvező férőhelykihasználtság váltotta fel; 2013-ban a férőhelyek 83%-a volt használatban. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban pedig 101 fő részesült, ami csekély mértékű visszaesés a korábbi években,
stabilan jelentkező 130-140 ellátott számához képest. Ezek mellett viszont igen sokan igényelték
a házi segítségnyújtás szolgáltatását. Ezen szolgáltatás keretében az ellátott saját
lakókörnyezetében biztosítanak az önálló életvitelt támogató, azt lehetővé tevő ellátást. A házi
segítségnyújtás célcsoportjai az idősek mellett az egészségügyi állapotuk miatt rászorulók, illetve
a pszichiátriai és fogyatékos betegek csoportja is. A szolgáltatás iránt folyamodók száma 2000. és
2011. között 99-ről 2244-re bővült, 2011. után kisebb visszaesés mutatkozott. A házi
segítségnyújtás mellett a szociális étkeztetés ellátottjainak száma növekedett kiemelkedő
dinamikával. A szociális étkeztetésben részesültek száma 167-ről 1637-re, tehát közel tízszeresére
nőtt 2000. és 2013. között. A dinamikus növekedés oka, hogy 2004-ig az állam csak részlegesen
finanszírozta a házi segítségnyújtást és étkeztetést végző önkormányzati intézményeket, a
részesedés mértékét pedig a fenntartó önkormányzat határozta meg. 2005-től lépett életbe az
állami feladatfinanszírozás, amely utat nyitott más szolgáltatók számára is; megjelentek a
feladatellátók körében a civil és az egyházi szolgáltatók. Így jelentősen bővülhetett az ellátottak
létszáma is. (A kistérségi intézmény, amely korábban önkormányzati fenntartású volt, jelenleg a
városi összes ellátottnak csupán 30%-át gondozza.)
A városban két bölcsőde működik összesen 147 férőhelyet nyújtva. A bölcsődei elhelyezés iránt
ugyanakkor ennél nagyobb igény mutatkozik, ami abban jelentkezik, hogy a bölcsődébe íratott
gyermekek száma a legtöbb évben meghaladta a férőhelyek számát. A kimagasló keresletet a
férőhelyek gyarapodásával egyre inkább sikerült kielégíteni; míg 2000. és 2009. között nem volt
ritka a 150%-ot meghaladó kihasználtság, addig 2010-től kezdődően már „csak” 100-110%-os a
kihasználtság. A városban igény mutatkozik további férőhelyek kialakítására is.
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13. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői
Intézmény

Ellátóhely

Szolgáltatások

Férőhely
(fő)

Kihasználtsá
g (%)

amennyiben releváns
1. Családsegítés
2. Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő
Központ és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Jókai u.
30.

3. Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
4. Szenvedélybetegek
közösségi ellátása

-

-

5. Tanyagondnoki szolgálat
6. Kapcsolat-ügyelet

Gyulai Kistérség
Egységes
Szociális és
Gyermekjóléti
Intézménye

1.sz.
(Törökzugi)
Csemeteház
Bölcsőde, Leiningen
utca 4.

- Kisgyermekek napközbeni
ellátása
Bölcsődei ellátás
- Házi gyermekfelügyelet

120

92,5%

2.sz.
Tipegők-topogók
Bölcsőde, Gyula,
Széchenyi u. 78.

Kisgyermekek napközbeni
ellátása
Bölcsődei ellátás

27

96%

1. Idősek nappali ellátása

30

97%

2. Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

15

93%

3. fogyatékosok nappali
ellátása

15

93%

4. szociális étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 21

5. házi segítségnyújtás

84

79%

6. szociális foglalkoztatás
a) munka-rehab.
b) fejlesztő-felk.

a) 22
b) 15

13
12

15

93%

15

6

Napfény Nappali
Központ, Béke tér 1.

Szivárvány Értelmi
Fogyatékosok
Napközi Otthona,
Gyula, Károlyi R. u.
10/a.

1. fogyatékosok nappali
ellátása
2. szociális foglalkoztatás

Napsugár Idősek
otthona, Galamb u.
21.

Idősek otthona és
gondozóháza

29

82,76%

Szép Alkony Idősek
otthona és
Gondozóháza,
Széchenyi u. 63.

Idősek otthona és
gondozóház

43

80 %

Nyugdíjasok Háza,
Eminescu u. 3.

idősek otthona

13

100 %

1. sz.

1.Idősek nappali ellátása

50

66%
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Intézmény

Ellátóhely

Szolgáltatások

Férőhely
(fő)

58

Kihasználtsá
g (%)

amennyiben releváns
(Németvárosi)
Idősek klubja,
Scherer F. u. 16.

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 23

3. Házi segítségnyújtás

70

76%

1.Idősek nappali ellátása

Wenckheim Stefánia
Mária Nappali
Központ
(Máriafalvi Idősek
klubja) Almássy Kné tér 9.

3. sz.
(Galbácskerti)
Idősek klubja,
Temesvári u. 26.

4. sz.
(Románvárosi)
Idősek klubja,
Galamb u. 21.

5. sz.
(Magyarváros)Időse
k klubja, Kálvin u.
35.

6. sz.
Gyulavári Idősek
klubja, Széchenyi u.
78.

7. sz.
Újvárosi Idősek
klubja, Cinka P. u. 1.

ITS DA Konzorcium

40

85%

2. Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

15

80%

3. Fogyatékosok nappali
ellátása

15

53%

4. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 21

5. Házi segítségnyújtás

84

81%

6. Szociális foglalkoztatás
(fejlesztő-felkészítő)

10

6

1. Idősek nappali ellátása

40

55%

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 11

3. Házi segítségnyújtás

56

73%

1.Idősek nappali ellátása

40

60%

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 28

3. Házi segítségnyújtás

79

71%

4. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

139

100%

5. Támogató szolgálat

-

22

1. Idősek nappali ellátása

40

90%

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 19

3. Házi segítségnyújtás

79

63%

4. Szociális foglalkoztatás
(fejlesztő-felkészítő)

14

5

1. Idősek nappali ellátása

40

82,5%

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 15

3. Házi segítségnyújtás

74

4. Szociális foglalkoztatás
(fejlesztő-felkészítő)

10

2

1.Idősek nappali ellátása

30

80%

2. Étkeztetés

-

Megállapodás
ok száma: 29

89%
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Intézmény

Ellátóhely

Férőhely
(fő)

Szolgáltatások

59

Kihasználtsá
g (%)

amennyiben releváns
3. Házi segítségnyújtás

70

69%

8. sz.
Szentpálfalvi Idősek
klubja, Csokonai u.
18.

1.Idősek nappali ellátása

30

70%

2. Étkeztetés

-

Megállapodások száma: 19

3. Házi segítségnyújtás

84

77%

9. sz.
Törökzugi Idősek
klubja, Leiningen
u.4.

1. Idősek nappali ellátása

40

55%

2. Étkeztetés

-

Megállapodások száma: 28

3. Házi segítségnyújtás

79

59%

Szociális és
Fejlesztő
Központ (Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet)

hajléktalanok ellátása

Forrás: GyKESzGyI

10. ábra: Az ellátottak számának alakulása ellátási formánként
800
700
600
500
400
300
200
100
0

752

696

435
316

2012

240 265
138 139

2013

72 42

31 31

37 39

2014

Forrás: GyKESzGyI, primer kutatás

A kiterjedt szociális intézményhálózat azonban nem teljes: a városban – méreténél fogva –
gyermekek átmeneti otthonának és családok átmeneti otthonának üzemeltetésére lenne szükség
a vonatkozó törvény szerint (Gyvt. 94.§(3) bek. b) és c) pontja.
Gyula távlati célja a kulturális értékeken és a gyógyfürdő szolgáltatásain alapuló turizmus
fellendítése. Az ehhez kapcsolódó beruházások ugyanakkor a helyben élők ellátását is
kényelmesebbé, színvonalasabbá tehetik. Különösen a fürdőkomplexum gyógyászati,
egészségipari fejlesztése fokozhatja a város egészségügyi kínálatát. A városnak elő kell
mozdítania, hogy magas és növekvő színvonalú ellátásait a város lakosságának minden csoportja
használhassa, társadalmi és jövedelmi helyzettől függetlenül.
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Fejlesztések 2007- 2013 között:
Törökzugi bölcsőde bővítése (2010.)
Pénzbeni és
természetbeni
ellátások

A KSH Tájékoztatási Adatbázisának adatai szerint 2013-ban Gyulán rendszeres szociális segélyt
havonta átlagosan 141 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 189 fő kapott. Jelentősebb
létszámot érintett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a lakhatási támogatás és az ápolási
díj is. Mindegyik segélytípus esetében a 2010. év adatához képest csökkent mind az ellátottak
száma, mind az ellátásra felhasznált összeg, összefüggésben a segélyezés átalakításával, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatások esetében a közmunkaprogramok felfuttatásával.
14. táblázat: Jelentősebb pénzbeni és természetbeni ellátások Gyulán

Ellátásban
részesülők
száma

Felhasznált
összeg
(1000 Ft)

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás*

Rendszeres
szociális
segély *

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Lakásfenntartási
támogatás

Ápolási
díj

2010

365

228

1 505

1 739

282

2011

128

149

1 371

1 635

322

2012

238

172

1 186

1 648

271

2013

189

141

1 048

970

254

2010

113 966

25 250

17 458

88 966

89 252

2011

25 784

31 971

15 914

60 638

107 364

2012

65 221

48 287

13 760

65 866

94 478

2013

51 738

37 442

12 157

60 104

88 758

* ellátásban részesülők száma: havi átlagos adat
Forrás: KSH T-STAR

Az önkormányzat által nyújtott, helyi rendeletekben szabályozott ellátási típusok és az ellátottak
számának alakulása.
2015. március 1. napjától átalakul a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. A
változás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a
kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek. A települési támogatások
rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló helyi rendelet
értelmében az alábbi kiadáskompenzáló települési támogatás vehető igénybe:
Havi rendszerességgel nyújtott támogatások: lakhatási támogatás; ápolási támogatás;
Eseti jelleggel biztosított támogatások: gyógyszertámogatás; temetési költségekhez való
hozzájárulás; gyermek hátrányos helyzetének enyhítését szolgáló, családban történő
gondozásának költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás; létfenntartási gondok
enyhítését szolgáló támogatás; rendkívüli támogatás.
1.8.1.4

Közösségi művelődés, kultúra

Gyulán a közösségi művelődés egyik nagy hagyományokkal rendelkező központja az 1951 óta
működő, jelenleg Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. által működtetett
Művelődési Ház. A Művelődési Ház 2002 óta vállalkozásként működik, ami kuriózumnak számít
Magyarországon, mivel a magyar településeken a művelődési házak többsége intézményként
üzemel. Gyulán ez a fajta működtetés mindenképpen javított a város kulturális életén. Míg 2002
előtt a ház igen rossz állapotban volt és csak helyet adott a kulturális programoknak, addig 2002
után mint vállalkozás érdekelt abban, hogy a ház minél színesebb kulturális programmal álljon elő
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a településen. A házban működő ifjúsági iroda szervezi az ifjúsági programokat és tartja a
kapcsolatot a város diákjaival. A művelődési ház szervezésében valósulnak meg a várkerti
rendezvények, a templomi és komolyzenei koncertek, valamint ellátja a határmentiségből adódó
kulturális feladatokat (kapcsolattartás a határ túloldalán lévő román testvérvárossal kulturális
vonatkozásban). A ház további feladatok ellátására tett ígéretet a jövőben (pl. felnőttoktatás).
A gyulavári Almásy kastély szinte romjaiból megújulva vált mára a gyulai kulturális élet egyik
színesítő elemévé. A felújítás 550 millió Ft támogatással valósult meg. Itt tekinthető meg a
himnusztörténeti kiállítás, bemutatva az EU országainak himnuszait, szövegüket, zeneszerzőjüket.
Igényes az épületben felállított néprajzi kiállítás is. A városnézéssel összekapcsolt hangulatos
kisvonatos kastélyprogram népszerű és a gyulavári kastélyt is bekapcsolja a város turisztikai
vérkeringésébe.
2013-ban összesen 1051 közművelődési foglalkozást tartottak a településen, (ami 2006-os
számhoz képest csaknem 400-zal esett vissza) amelyen több mint 1000 érdeklődő vett részt.
A város múzeumi kiállításait 2013-ban összesen 74 ezer érdeklődő látogatta meg, amely az utóbbi
pár évhez képest emelkedést jelent, habár a legmagasabb látogatószámot 2006-ban regisztrálták
(78 ezer látogató).
A város múzeumait, kiállítóhelyeit (vár, Erkel-emlékház, Kohán-képtár, Dürer-terem, Ladics-ház a
Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működteti. 2007-ben csak a várkiállítást
55-56 ezren látogatták meg.
Jelentős múzeumok, kiállítások Gyulán továbbá: Magyarországi Román Ortodox Egyház
gyűjteménye, Gyulai Húsipari Gyűjtemény, Rádiótörténeti Kiállítás, Mária-múzeum, Németvárosi
gyűjtemény, és a Tanyamúzeum.
A Mogyoróssy János Városi Könyvtár az ország egyik legszebb középvárosi könyvtára.
Köteteinek száma 130.000. Beiratkozott olvasóinak száma 6552 fő volt, könyvtárhasználati
alkalmak száma évi 90-95 ezer volt. A könyvtár nagy szerepet vállal a szélesebb körben vett
közművelési munkában is. Rendszeresen ad helyet előadásoknak, ünnepi alkalmaknak, zenei
rendezvényeknek, kiállításoknak, otthona több civil szervezetnek is.
A színházi élet is jelen van Gyulán. A művelődési központ mellett a Gyulai Várszínház biztosít
helyet színházi előadásoknak. A Gyulai Várszínház színvonalas, évi majdnem 50 előadását évente
több mint 20 ezren látogatják.
Gyula kulturális sokszínűségének vonzó hatását az idelátogató hazai és külföldi turisták száma is
jelzi. 2013-ban mintegy 85 ezer főt szállásoltak el a város szálláshelyein, amely szám Békés
megyében egyedülállóan magasnak számít, a megye székhelyének, Békéscsabának ugyanezen
adatát több mint négyszeresen múlja felül. A külföldi vendégek száma ugyanebben az évben közel
10 ezer fő volt, tehát az összes vendég több mint 10%-a. Mind a belföldi, mind a külföldi vendégek
száma 2010 óta erőteljesen növekszik. 2013-ban a vendégéjszakák száma több mint 300 ezer volt
a településen, amely szám 2009 óta 100 ezerrel növekedett. Az összes vendégéjszakából a
külföldi vendégéjszakák arány körülbelül 10% volt a legfrissebb adatok szerint. A szálláshelyek
férőhelyeinek száma a vendégek számának növekedésével párhuzamosan növekedtek, 2006-ról
2013-ra a szálláshelyek férőhelyeinek száma csaknem a kétszeresére emelkedett.
Az összes szálláshely száma 2015-ben 73, melynek legnagyobb része apartman (59 db). Ezen
kívül szállodák, panziók, üdülőházak, kemping, falusi vendégház és kollégium várja az idelátogató
turistákat. A legtöbb szálloda három csillag besorolású, de a településen három négy- csillagos
szálloda is üzemel.
A Gyulai Önkormányzat fő célkitűzése a turizmus vezető iparággá fejlesztése, melynek keretében
fog a jövőben megvalósulni többek között a Világfürdő-Termálpark projekt is. A Kisökörjárás és a
kapcsolódó területekre tervezett projekt új filozófiát, sok unikális elemet alkalmaz a versenyelőny
és az eredményesség érdekében. Megvalósulásával Gyula, Magyarország, sőt talán Kelet-KözépITS DA Konzorcium
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Európa vezető gyógy- és wellness központjává válhat. Terveznek többek között fürdőt,
szállodasort, gyógyászati központokat, apartmanokat, erdősávokat, parkokat, tereket stb.
Gyula város másik jelentős városfejlesztési terve és ezzel együtt kulturális fejlesztése a Szigeterőd
program, aminek keretében a Szigeterőd környezetének felújításával bővítenék a város
szabadidős és kulturális programjait. Gyula azonban kiváló jövőbeli fejlesztési tervei mellett nagyon
sok megvalósult projekteket is maga mögött tudhat. 2014-ben a Göndöcs kert – közel 1 md Ft
bekerülési költségű – megújítása mellett megvalósult a Kohán Képtár felújítása és átalakítása
vigadóvá, mellyel a város tovább tudta bővíteni kulturális programjait.
Fejlesztések 2007- 2013 között: Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése 2014, volt
Kohán Képtár átépítése 2014, Almásy-kastély felújítása 2014, Az Erkel-ház felújítása 2011
Rendezvények

Gyula városa 2013-ban több mint 200 rendezvényt bonyolított le, amely a település életében is
nagyon magas számnak bizonyult (2012. évi érték csaknem duplája volt 2013-ban). A
rendezvények növelik a népszerű kínálatot, nyújtják a művelődési szezont, erősítik és színesítik a
fesztiváljelleget, vonzóbbá teszik a várost az itt élők és az ide látogatók számára is. Legfontosabb,
nemzetközileg is jelentősnek számító gyulai nagyrendezvények a Shakespeare Fesztivál, a Kisüsti
Pálinka Fesztivál és a Nemzetközi Néptánc fesztivál. Mindhárom fesztivál nagy hagyományokkal
rendelkezik, már több mint 10 éve rendezik meg őket Gyulán, és rendszeresen érkeznek külföldről
is fellépők, versenyzők, nevezők az eseményekre. Gyula így nemcsak Magyarország kulturális
térképére került fel, hanem rendezvényei a nemzetközi kulturális események között is megállják
helyüket.
Országos szinten kiemelkedő kulturális eseménynek számít a gyulai Jazzfesztivál, mely már több
mint 20 éve megrendezésre kerül nyaranta a Gyulai Vár udvarán. Fellépők a fesztiválra az egész
országból jönnek, valamint minden évben egy világsztárt is vendégül látnak. Országos szinten
kiemelkedő továbbá a gyulai Kastélynapok Gasztronómiai, Sport és Kulturális Fesztivál, amelynek
keretein belül rendezik meg a 4 éves hagyományra visszatekintő országos vadfőző versenyt.
További regionális szinten kiemelkedő rendezvények: Farsangi karnevál, EDÜ, Gyula-napok,
Gyulai Tavaszi Fesztivál, Körösvölgyi Sokadalom, Tűzoltózenekari fesztivál, Végvári Esték,
Várkerti Vigasságok, Erkel Zenei Napok. 2008-2010 között Gyula a kiemelkedő
eseménysorozatnak számító Erkel bicentenárium programjait bonyolította le. Gyula kulturális
rendezvényei 2013-ban összesen 140 ezer látogatót vonzott, amely a megye települései között
kiemelkedőnek számít, így Békéscsabával min. egyenrangú kulturális központnak számít a
megyében. Ráadásul Gyula kulturális rendezvényeire látogatók száma évről évre növekszik.

Sport

A sportélet infrastruktúrája:
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok
id.Christián László Városi Sporttelep:
kosárlabdapálya
teniszpályák
füves futballpályák
műfüves futballpályák
salakmotor pálya
Gyulavári tornaterem
Várfürdő Fedett Uszoda 25m-es, szabadtéri 50m-es medence (télen sátorfedéssel)
Don Bosco Tornaterem
Vívóterem
Köznevelési intézményekben működtetett tornatermek
Magántulajdonban lévő sportlétesítmények:
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Fedett teniszpályák
Atlasz erőemelő terem
Teke pályák
Körrepülő pálya
Sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében:
Gyulai Atlétikai Club
Gyulai Termál FC
Gyulai Szabadidős Lövészklub
Gyulai Color KE
Gyulai Speedway Club
Gyulai Szabadidő Tenisz Klub
GYSE kézilabda szakosztálya
Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub
Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
Gyulai Asztalitenisz Klub
Gyulai Sportegyesület
Gyulasport Nonprofit Kft
15. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői (aktuális állapot) – nem
csak önkormányzati
Intézmény neve
(működtető/fenntartó)

kihasználtság/
látogatottság

beavatkozási szükségletek

Erkel Ferenc Művelődési
Központ (Gyulai Kulturális és
Rendezvényszervező Nonprofit
Kft. )

Színházterem: 500 fő

teljes belső felújítás

Gyulai Várszínház

Várszínpad
Tószínpad
Kamaraterem

kapcsolódás a Szigeterőd programhoz

Gyulai Vár

na

új kiállítás

Almásy-kastély

na

2015-ben készül el

Vigadó

na

2014-től teljes felújítás után működik

Ladics Ház

na

-

Kohán Képtár

na

2014-től teljes felújítás után működik

Román Kulturális Központ

na

-

Royal Filmszínház*

2015-ben nem működik;
nincs üzemeltető

funkció megtalálása

Mogyoróssy János Városi
Könyvtár (Gyulai Kulturális és
Rendezvényszervező Nonprofit
Kft.)

na

akadálymentesítés
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(működtető/fenntartó)

kihasználtság/
látogatottság

Gyulasport Nonprofit Kft.

na
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beavatkozási szükségletek
öltöző felújítás és építése, küzdősportok
fedett létesítményei (boksz, judo,
karate), műanyag atlétikai
pályaborítás, fedett teniszpálya,
egyéb pályaborítások

Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatala

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

Gyulán 2012/2013 tanévben a város óvodáiba összesen 243 HH-s és 24 HHH-s gyermek volt
beíratva. Ez az érték a környező településekhez, városokhoz képest relatíve csekély.
Esélyegyenlőségi
Program

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai és azokhoz fűződő legszükségesebb
intézkedések; az önkormányzat főbb programjai/intézkedései/támogatásai:
Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Közfoglalkoztatás, szociális ellátás, támogatások (munkanélküliség, lakhatás), tanyavilágban
élő emberek támogatása, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
Gyermekek esélyegyenlősége
Helyi juttatások, kedvezményes iskolai étkeztetés biztosítása, hátrányos helyzetű,
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása,
közoktatási esélyegyenlőség biztosítása
Nők esélyegyenlősége
Családtervezés, gyermekgondozás, munkahelyi és családi feladatok összeegyeztetését
segítő, valamint krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások, jelzőrendszer családon belüli
erőszak bejelentésére
Idősek esélyegyenlősége
Tevékeny időskor elősegítése, sajátos igények kielégítése, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Pénzbeli és természetbeni ellátás, foglalkoztatással
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

kapcsolatos

programok,

1.9 A település gazdasága
1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre

Megyei program
szerinti gazdasági
súly

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.

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.
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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.
16. táblázat: Gyulán működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
Területi egység

működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

Gyula város

1978

63

9

4

Békés megye

16139

747

110

15

Gyula város részesedése a
megyei összesen adatból
(%)

12,3

8,4

8,2

26,7

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

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.
1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1

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.
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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 Körös-Maros 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 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.
Ipar

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
(Gyula Hús 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.
11. ábra: Az ipari tevékenység ágazati megoszlása(2013)
Ipari vállalkozások megoszlása alágazatok szerint
(összes működő vállalkozás)

1%

Feldolgozó ipar

46%

51%

Vízellátás
Építőipar

2%
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12. ábra: Az iparban foglalkoztatottak megoszlása alágazatok szerint
Az iparban foglalkoztatottak megoszlása alágazatok
szerint (összes létszám)

1%
22%

Bányászat, kőfejtés
Feldolgozó ipar

17%

60%

Vízellátás
Építőipar

11. térkép: A város ipari hasznosítású területei (vágat)

gazdasági
infrastruktúra

Forrás: saját szerkesztés
1.9.2.2

Szolgáltatások

A szolgáltató ágazatban működő vállalkozásokból 1657 (97,4%) a mikro, 40 (2,3%) a kis és 5 (0,3
%) középvállalkozás (az Élésker kft-t is a már említett okokból közepes vállalkozásnak tekintjük).
Méret és árbevétel szerint jelentős különbségek vannak. A külföldi tulajdon nem jellemző, csupán
egyes multinacionális kereskedelmi cégek bevásárló központjai jelentik a külföldi tulajdont
(TESCO, INTERSPAR, LIDL, Penny, ezen egységek nem Gyulán bejegyzett cégek telephelyei,
ezért a fenti statisztikában nem jelennek meg). A foglalkoztattak 49 %-a dolgozik a szolgáltató
ágazatban (2011). Az itt működő vállalkozások zömében a kereskedelem, gépjárműjavítás
alszektorban tevékenykednek, ezeket az idegenforgalmi alágazat követi. Jellemző még a szakmai
tudományos, műszaki szolgáltatást, a humán, egészségügyi, szociális szolgáltatást és a pénzügyi,
biztosítási szolgáltatást nyújtó alágazat. A szolgáltató ágazatot a mikro vállalkozások uralják,
közepes vállalkozások a turizmus területén vannak jelen.
A turizmus igen jelentős gazdasági szegmens a településen. Gyula a Dél-alföldi Régió egyik
legfontosabb idegenforgalmi központja (gyógyhely). Főbb vonzereje a fürdője, a gyulai vár, a
műemlékekben gazdag történelmi városmag, a kulturális rendezvények (pl. Várszínház). Gyula és
környékének vonzereje magában hordozza elsődlegesen a wellness és az aktív wellness
valamennyi terméktípusát, az egyéb speciális érdeklődések csoportjából a kastélytúrát és a
műemléki turizmust, továbbá a konferenciaturizmust.
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A működő vállalkozások 6,28 %-a a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
tevékenykedik. A szállásadók száma 371, ennek zömét magánszoba-kiadók teszik ki. A város
férőhelyhely-kapacitása 4870. Ebből 1312-t tíz szálloda biztosít. A legnagyobb szállásadók:
Hunguest Hotel Erkel, Wellness-, Park-, Elizabeth-, Corvin-, Aqua-, Corso Boutique Hotel.
A Gyulai Várfürdő és a gyulai múzeumok, kiállítások látogatottsága az alábbiak szerint alakult:
17. táblázat: a Gyulai Várfürdő és a gyulai múzeumok, kiállítások látogatottsága

Várfürdő
Év

Látogató

2009

591 209

2010

449 570

Év

Látogató

2011

478 087

2011

53 583

2012

499 650

2012

72 484

2013

469 868

2013

74 038

2014

550 000

2014

89 594

Múzeumok

A vendégéjszakák (Forrás: Gyulai Polgármesteri Hivatal adócsoport) számát vizsgálva
megállapítható, hogy 2008 után visszaesett a Gyula iránti érdeklődés, ami egyrészt betudható a
gazdasági válságnak, másrészt két olyan szálloda felújítása, korszerűsítése, átalakítása történt
meg, amelyek a felújítás időtartama alatt nem fogadtak vendéget, azaz 2010-ben jelentős
szálláshely-kapacitás esett ki a városban. A gyulai fejlesztéseknek köszönhetően (szállodafelújítások, Aqua-palota) a vendégéjszakák száma fokozatosan nő, 2014-ben már túlszárnyalta a
gazdasági válság előtti értéket, sőt még a rendszerváltást követő években 410 ezer körül
stabilizálódott vendégéjszaka számot is. 2015-ben új turisztikai attrakcióval bővül a város kínálata:
megnyílik a látogatóközpont a felújított, átalakított Almásy-kastélyban.
Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap, a vendégek 11 %-a külföldi, Gyula tehát elsősorban a belföldi
vendégek célpontja. Megnövekedett az egynapos turisták száma is, akik Románia közeli
településeiről keresik fel a várost.
A foglalkoztatotti létszám és a hozzáadott érték alapján legnagyobb szolgáltatók: az Erkel Hotel és
a Várfürdő.
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13. ábra: A vendégéjszakák száma Gyulán
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A vendégéjszakák száma Gyulán

250000
200000

év
Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatala

Az elmúlt időszak jelentősebb turizmus- és vonzerőfejlesztései: Erkel Hotel, Wellnes Hotel, Corso
Boutique Hotel, Corvin Hotel, Park Hotel felújítása, korszerűsítése, Aqua-palota létesítése a
Várfürdőben, a Göndöcs-kert (vigadó, Kohán-képtár, művelődési ház) rehabilitációja.
Befejezéshez közeledik az Almásy-kastély felújítása, látogatóközpontként történő hasznosítása.
A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat részben profitorientált vállalkozások
egészítik ki. A városban jelentős a fizetőképes kereslet ezekre a szolgáltatásokra.
1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

Az 1.9.1 fejezetben bemutattuk, hogy az egyes nemzetgazdasági ágaknak milyen szerepe van a
foglalkoztatottságban. Mivel Gyulán megyei hatáskörű intézmények is működnek, ezért a
közigazgatás, oktatás, egészségügy ágazatban kiugróan magas a foglalkoztatottság. A megyei
kórház a település legnagyobb foglalkoztatója, a városban 2038 munkavállalót foglalkoztat. (A
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak Gyulán 179 fő munkavállalója van, a bíróságnak 168.) Az
iskolákat, a járási hivatalt, a polgármesteri hivatalt, ügyészséget, büntetés-végrehajtási intézetet, a
rendőrséget a határőrséggel, stb. is tekintetbe véve a közszféra összesen 3.325 főt foglalkoztat.
Ez az összes foglalkoztatott (12.160, (2011)) 27 %-a. A vállalkozások közül a legnagyobb (200-nál
nagyobb létszámú) foglalkoztatók a Fafém Bútor Zrt., a Gyulahús Kft., és a Közüzemi Kft. A
munkavállalók skálája képzettségük alapján a segédmunkástól, betanított munkástól a magasan
képzett mesteremberekig terjed. A városban magas a felsőfokú végzettségű munkavállalók (orvos,
jogász, mérnök, közgazdász, pedagógus) száma és aránya, ami a domináns munkaadók
tevékenységi jellegéből fakad. Jellemzően jelen vannak az asztalos, lakatos, forgácsoló,
egészségügyi asszisztens, hentes, kőműves, kereskedő szakmák.
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14. ábra: A foglalkoztatottak megoszlása
A foglalkoztatottak megoszlása
mezőgazdaság
4%

közigazgatás,
oktatás, eü
27%

ipar
20%

szolgáltatás
49%

Célszerű lenne megvizsgálni, hogy az egyes ágazatok milyen súllyal járulnak hozzá a helyi
hozzáadott értékhez, azonban a megyénél alacsonyabb szinten ez az érték nem számolható (kis
településeken nem is értelmezhető), így csak becslésre hagyatkozhatunk. Alapul vesszük a
megyei adatokat és közben feltételezzük, hogy Gyula város gazdasága jól reprezentálja Békés
megye gazdaságát, a városban csupán a mezőgazdaság súlya kisebb:
15. ábra: A hozzáadott érték ágazatonkénti megoszlása (becslés)Gyulán, 2011

A hozzáadott érték ágazatonkénti megoszlása
(becslés)
mezőgazdaság
13%

közigazgatás,
oktatás, eü
23%
szolgáltatás
34%

ipar
30%

A működő vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása az alábbi képet mutatja (2012.
évi adatok zárójel nélkül, a 2011. évi adatok zárójelben, a növekedést a zöld, a csökkenést szürke
szín jelöli):
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18. táblázat: a működő vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása Gyulán, (2011 és 2012)
összes működő vállalkozás: 2054 (2208)
jogi személyiségű: 585 (530)

jogi személyiség nélküli: 1469 (1678)

társas: 904 (883)
kft.: 563
(510)

rt.: 7
(7)

szöv.:
6 (5)

egyéb:
9 (8)

egyéni: 1150 (1325)

bt.:
304
(334)

kkt.: 13
(17)

egyéni főfoglalkozású
cég: 2 (2)
: 453 (563)

mellékfoglalkozású:
529 (547)

nyugdíjas:168
(215)

A jogi személyiség nélküli vállalkozások száma, különösen az egyéni vállalkozók száma
csökkenőben, a társas vállalkozások, különösen a kft-k száma pedig növekszik.
16. ábra: Az Önkormányzat iparűzési adóbevétele Gyulán (Ft, 2005-2014
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Az önkormányzat iparűzési adóbevétele (Ft)
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Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatala

Az önkormányzat iparűzési adóbevételének alakulása a vállalkozások helyi gazdasági
teljesítményét tükrözi. 2005-től egészen 2013-ig szerény (átlagosan 1,2 %-os), de stabil gazdasági
növekedés a jellemző kisebb hullámzásokkal. A gazdasági válság hatása nem jelentkezett (a kis
és közepes vállalkozások ellenállóbbak a válsággal szemben). A 2014-ben jelentkező gazdasági
növekedés két tényezőnek tudható be: 1. a városban folyó többmilliárdos nagyberuházások
(kórházbővítés, szükségtározó, kastélyfelújítás) révén megnőtt az építőipari ágazat teljesítménye,
2. stabilizálódott a húsipar helyzete. Megmutatkozik a bútoripar növekedése is.
A város befektetői szempontból kiemelkedő vonzereje: képzett munkaerő, szakmai hagyományok,
160 ezer lakos egy 20 km sugarú körön belül, fontos közúti határátkelő Romániába és a Balkán
felé, élhető város (szabadidős és kulturális lehetőségek sokasága). Hátránya: nehéz elérhetőség.
A forgalmi árnyékhelyzet miatt a külföldi működő tőke általában hiányzik a térségből, Gyulán sincs
jelen, csupán néhány multinacionális áruház működtet a városban áruházat (Tesco, Interspar, Lidl,
Penny).
A városban jelenleg is működő nagyobb vállalkozások elsöprő hányada meglévő szocialista
vállalatok bázisán működik, akár úgy, hogy magát a vállalatot privatizálták, akár úgy a vállalkozás
a meglévő üzleti infrastruktúrát (épületet, telket) használja.
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A beruházások korszerű technológiák, gépek, berendezések beszerzésére, meglévő
üzemépületek bővítésére, korszerűsítésére ritkább esetben új épületek építésére, új üzletág
beindítására szorítkoztak, aminek következtében bővült a foglalkoztatottak száma (lásd
jelentősebb gazdasági célú támogatások táblázat).
A városban nincs olyan nagyvállalat, ami alkatrész-beszállítói hálózat(ok) kiépülését szükségessé
tenné. A Fafém Bútoripari Zrt. legfőbb beszállítója a helyi Emhő és Baudermann Kft., de számos,
zömében egyéni vállalkozás is beszállítója a cégnek. A Lovász Forgácsoló Kft. legfőbb
tevékenysége olyan alkatrészek gyártása, amelyek 70 százalékban külföldi gyárakban (Eaton,
Aventics, Hilti, Honeywell, Nolfisk) kerülnek beépítésre.
Három klaszter létrehozása, működtetése köthető Gyulához. A Dél-alföldi Termál Klaszter a régió
termálturizmusban érdekelt vállalkozásainak (fürdők, uszodák, szállásadók) együttműködése, a
Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter a mérnöki vállalkozások, környezetvédelmi
szolgáltatók, és üzletviteli tanácsadást végző szervezetek számára kínál együttműködést, a Délalföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klaszter (jelenleg inaktív) azokat a vállalkozásokat
tömöríti, amelyek, az élelmiszerbiztonsági lánc valamely szintjén tevékenykednek, s az átlagos
vállalkozásokhoz képest aktívabb innovációs tevékenységet végeznek.
A zömében egyéni vállalkozóként működő iparosokat, de ma már kisvállalkozókat is a Gyula és
Környéke Általános Ipartestület tömöríti, mely a város legrégebbi civil szervezete. Elsődleges
célja ma is az, hogy közel kétszáz fős tagságának segítséget nyújtson a város életében
nélkülözhetetlen tevékenységük végzéséhez, s minden fórumon képviselje érdekeiket.
A Gyulai TDM szervezet 2011 áprilisa óta koordinálja és fejleszti Gyula turizmusát, egységesíti a
város turisztikai információ szolgáltatásait. Tagjai és üzletrészei:
19. táblázat: Gyulai TDM szervezet tagjai és üzletrészei:

Gyulai TDM szervezet tagjai

üzletrész

Gyula Város Önkormányzata

700.000 Ft törzsbetét, 50 %

Erkel Hotel Gyógyszálló

100.000 Ft törzsbetét, 7,14 %

Gyulai Idegenforgalmi Egyesület

100.000 Ft törzsbetét, 7,14 %

GYULAI KOMLÓ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Komló
szálloda

100.000 Ft törzsbetét, 7,14 %

„Leel-Őssy Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. Corso
Boutique Hotel

100.000 Ft törzsbetét, 7,14 %

”SUPER INVEST”Ügynökség Kft.
Corvin Hotel és Apartmanok

200.000 Ft törzsbetét 14,28%

VÁRSZÁLLÓ Idegenforgalmi és Beruházó Kft. FA
Elizabeth Hotel

100.000 Ft törzsbetét, 7,14 %

Forrás: Gyulai TDM szervezet

Működését a tagok éves hozzájárulásai biztosítják: Gyula Város Önkormányzata az idegenforgalmi
adó és annak központi költségvetésből történő kiegészítésének 20 %-át, de minimum 35.000.000,Ft-ot, a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület az éves tagdíjbevételével azonos összeget, de minimum
évi 650.000.-Ft-ot, a további tagok (szállodák) vendégéjszakánként 120.-Ft, maximum évi
5.000.000.-Ft összeget bocsátanak a TDM rendelkezésére.
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Legfontosabb termékfejlesztési eredményei:
Utazásszervezéshez szükséges engedély megszerzése, tevékenységi kör gyakorlása
(utazási csomagok értékesítése, kirándulások szervezése Romániába Gyulán megszálló
vendégek részére) – 2011-től
Garantált programkínálat (GAPRO) kialakítása, koordinációja, értékesítése – 2011-től
Visitgyula.com: új, többnyelvű, szállásfoglalási modullal rendelkező, városi turisztikai portál
létrehozása, működtetése, tartalmi és funkcionális karbantartása és népszerűsítése – 2011től
Tematikus túraútvonalak rendszerezése, kijelölése és népszerűsítése – 2012-től
Komplex városi csomagok kidolgozása, megszervezése, népszerűsítése és értékesítése –
„Csomagolj és csobbanj Gyulán”, Sportcsomagok, stb. – 2012-től
Turisztikai információs rendszer fejlesztése, Tourinform iroda akadálymentesítése és
korszerűsítése, külső információs pontok létrehozása – 2012-től
Helyi termékek bemutatása, kóstolási lehetőségek megteremtése – 2012-től
„Gyula mindig szórakoztat” rendezvénysorozat megszervezése – 2012-2013.
Visit Gyula Card –turisztikai kedvezménykártya bevezetése – 2014.
Tematikus városi séták fejlesztése – 2014.
20. táblázat: A város legfontosabb vállalkozásai (Top 10).
vállalkozás neve

tevékenysége

foglalkoztatottak száma

Gyulai Fafém Bútor Zrt

bútorgyártás

342

Gyulahús Kft
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft

húsfeldolgozás, -tartósítás
víztermelés, -kezelés, -ellátás

280
249

Gyulai Vízgazdálkodási Társulat

vízi létesítmény építése

149

Gyulai Várfürdő Kft

szabadidős tevékenység

143

Erkel Hotel Gyógyszálló Kft

szállodai szolgáltatás

126

Dürer Nyomda Kft
Gyulai Agrár Zrt

nyomdai tevékenység
tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

93
92

Körös-Maros Biofarm Kft

tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

78

Futizo Kft

vízi létesítmény építése

74
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21. táblázat: Jelentősebb gazdasági célú támogatások a városi gazdálkodó szervezeteknél (2007-2013)

vállalkozás neve /pályázó

pályázat célja/ tartalma

támogatási
összeg

Gyulai Várfürdő Kft

Aquapalota létesítése

Erkel Hotel

Komplex szállodafejlesztés

600.000.000

Hotel Gyula Kft
Gyulai Komló Kft

Gyula Wellnes Hotel fejlesztése
Komló szálló hotelfejlesztés

510.000.000
422.943.006

Lovász Forgácsoló Kft

szerszámgyártó üzletág beindítása

368.179.000

Hotel Park Kft
Leel-Őssy Fuvarozó és
Kereskedelmi Kff

szálloda felújítás

290.859.170

Corso Boutique Hotel fejlesztés

178.059.424

Super Invest Ügynökség Kft

Corvin Hotel felújítása, bővítése

165.236.180

Körös-Maros Biofarm Kft

piacorientált K+F támogatás
asztalos és szerelő műhely bővítése, CNC
megmunkáló központ

137.043.345

Dürer Nyomda Kft.

nyomdaipari gépek beszerzése

69.174.747

Tóth és társa Recycling Kft

komplex telephelyfejlesztés

63.865.589

Schriffert Kereskedőház Kft

lakatos műhely bővítés

47.715.000

Schriffert Kereskedőház Kft
Várszálló Kft

üzemépítés, technológiai fejlesztés
Elizabeth Hotel komplex fejlesztése
hústépő és késztermék-csomagoló
berendezések beszerzése

41.155.705
35.897.942

Fafém Bútor Zrt

Gyulahús Kft
Erbo-Plan Kft
Innotransfer Innovációs
Vállalkozássegítő Alapítvány
Gyulai Turisztikai Nonprofit
Kft

1.198.719.000

118.500.000

37.000.000

Körösvölgyi környezettechnológia klaszter
szervezetfejlesztése

24.097.931

regionális élelmiszerlánc biztonsági klaszter

20.779.269

Gyógyhelyi Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Szervezet fejlesztése Gyulán

92.087.000

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

Gyula, forgalmi árnyékhelyzetben van, ebből az árnyékhelyzetből fakad a város gyenge tőkevonzó
ereje. Békés megyét nemcsak az autópályák kerülik el, hanem még egyszámjegyű főútvonal sem
vezet erre. A város közúti elérhetősége igen rossz, Budapestről 3,5 óra alatt érhető el. Vasúton
sem jobb a helyzet. A 120-as Budapest–Békéscsaba vasúti fővonal ugyan a transzeurópai hálózat
része, viszont a Békéscsaba–Gyula szakasz vasúti mellékvonalnak számít. A város vasúton csak
békéscsabai átszállással érhető el. Békéscsabától négysávos út vezet Gyulára, ami a két város
közötti közúti közlekedés idejét 10-15 percre csökkentette. Gyula a 44-es úton kapcsolódik az
országos közúti hálózatba, viszont minden a gazdasági versenyképességet javító infrastruktúra
(autópálya, kikötő, repülőtér) 100 km-nél jóval távolabb található. A várostól 9 km-re lévő III.
kategóriájú békéscsabai repülőtér csak 600-800 km távolságból induló légcsavaros repülőgépek
(max. 60 utas) fogadására alkalmas, sem menetrendszerinti, sem charterjáratok nem használják.
Gyula fontos közúti határátkelő Romániába és a Balkán felé. Emiatt jelentős a tranzitforgalom.
Várhatóan 2020-ig elkészül az M44-es autópálya, és korszerűsítik, villamosítják a Szeged–
Békéscsaba–Gyula vasútvonalat is. Mindezen fejlesztések jelentősen javítják majd a város
versenyképességét.
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12. térkép: Gyula közlekedés földrajzi elhelyezkedése a stratégiai hálózatok és csomópontjai

Forrás: openmaps.eu

Munkaerő
képzettsége

A Békés megyei városokhoz képest Gyulán magas a felsőfokú (egyetemi) végzettségűek száma
és aránya, ezen belül különösen az orvosok, jogászok, közgazdászok, pedagógusok, egyes
műszaki (vízügyi-építő, építész) mérnökök száma. Kevés viszont a külkereskedelmi, az
idegenforgalmi, a kutatásban és fejlesztésben érdekelt, innovatív, menedzseri adottságokkal és
ismeretekkel bíró szakemberek száma. A város egyes szakmákban évszázados hagyományokkal
rendelkezik.
A gyulai munkaerőpiac, melyre erőteljesen hat a turizmusból, az építőiparból és a
mezőgazdaságból fakadó szezonalitás, jellemzően keresleti piac. Az alábbi szakmákban
jelentkezik munkaerőigény: recepciós, pincér, szakács, cukrász, konyhai kisegítő, takarító,
építőipari és mezőgazdasági segédmunkás, kőműves. Egész évben keresnek gyulai cégek
asztalosokat, pékeket, könyvelőket, pénzügyi végzettségűeket, de mérnökökből is nagyobb a
kereslet, mint a kínálat. Hiányszakmának számít a CNC esztergályos és az épületgépész. A
munkaerőpiacot alapjaiban befolyásolja az, hogy Békés megyében a legkisebb az átlagkereset (az
országos átlag 76 %-a.)

K+F és innovációs
láncok

A városban működő vállalkozások közül kevés az, amelyik kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységet is folytat. A Food Analytica Kft. egyik alapítója és működtetője a Dél-Alföldi
Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klaszternek, mint innovációs láncnak. K+F tevékenysége
révén egyetemekkel, kutatóintézetekkel működik együtt. Egyik eljárásának a neve
védjegyoltalommal bír. A Körös-Maros Biofarm Kft. is az élelmiszeripar ágazatban illetve
mezőgazdaságban kutatja a lehetséges „bio” megoldásokat.

Gazdasági
infrastruktúra

A város északi iparterületén, a Henyei úton működik a Gyulai Ipari Park. A címet 1998-ban a már
meglévő, működő iparterületre nyerte el az önkormányzat. Külön üzemeltetője nincs, a területen
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működő vállalkozások önálló életet élnek. A címnek eddig csupán annyi hozadéka volt, hogy
telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztés valósult meg pályázati forrásból (Henyei út vége és
Csikos-éri sor), a cím birtoklása egyfajta marketing-eszköz (az ipari park nemzeti kiadványokban,
internetes oldalakon, szóróanyagokban jelenik meg), illetve előnyben részesülnek a park területén
működő vállalkozások beruházási pályázatai.
Bár nőtt a Gyulai Ipari Park területén működő vállalkozások száma, azonban a bővülés meglévő
helyi, térségi gazdasági társaságok, vállalkozások betelepülése eredményeképpen valósult meg.
2013-ban a Gyulai Ipari Park területén működő vállalkozások összesen 467 főt foglalkoztattak
(1999-ben ez a szám 457). A 12 vállalkozásból a létszám alapján 6 mikro-, 5 kis- és 1
nagyvállalkozásnak számít. Az ipari park jellemzőit elsősorban ezen nagyvállalat (Fafém Bútor Zrt.)
mutatói határozzák meg. A parkban az összes beruházási érték (tárgyi eszközök): 938 millió Ft, az
árbevétel 4 175 millió Ft, aminek 43 %-a export. 1998 óta mindössze 2 vállalkozás szűnt meg és 3
új települt be. 2014-ben jelentős beruházással újabb betelepülés történt (Food Analytica Kft.). Az
ipari park összes területe 22,9 ha, ebből 16,8 ha-t birtokolnak a betelepült vállalkozások.
Hasznosításra vár még egy önkormányzati tulajdonú, 5,4 ha-os belterületi szántó művelésű
ingatlan (a művelési ág megváltoztatása szinte lehetetlen). Az ipari parki működés feltételezi, hogy
számos szolgáltatáshoz (tanácsadás, banki, postai, irodai, orvosi, étkezési, közlekedési,
logisztikai, karbantartási, innovációs, inkubációs, stb.) a betelepült vállalkozások az ipari parkot
működtető cégtől vagy annak révén jutnak hozzá. A Gyulai Ipari Parkot működtető külön szervezet
nem jött létre, következésképpen ezen szolgáltatások sincsenek biztosítva, hanem azokat saját
hatáskörben, a vállalkozások önállóan oldják meg, ahogyan a cím elnyerése előtti időszakban
eddig is tették.
Az ipari parkban működő vállalkozások ugyanazt a gazdasági teljesítményt nyújtanák abban az
esetben is, ha a terület nem nyerte volna el az ipari park címet (az ipari park nem motorja a
gazdaságfejlesztésnek).
A meglévő iparvágányt, mely 4 vállalkozás számára elérhető, nem használják, a szállítás kizárólag
közúton történik.
Jelentős beruházásokat hajtott végre az ipari park területén a Gyulai Fafém Bútoripari Zrt, a
Schriffert Kereskedőház és a Foodanalytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft.
1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A város teljes lakásállománya 14.178 db. A lakásállomány 2001-hez képest 866 darabbal
növekedett, ami 6,5 %-os bővülést jelent.
17. ábra: Lakások megoszlása építési év szerint, 2011

Lakások megoszlása építési év szerint, 2011
697 486
832

1946 előtt
2 412

1946–1960
1961–1970

1 159

2 934

2 332
3 326

1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2005
2006-2011
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A paneles lakásépítés eredménye a Budrió, a Honvéd utcai, a Törökzugi és Észak-Törökzugi,
valamint a Paradicsomi lakótelep. Kb. 3.800 db lakás ilyen épületekben található. A bérlakásállomány jellemzőit a jelen tanulmány 1.10.5 fejezet ismerteti.
A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt kb. 950 eladatlan, üresen álló ház
található. Akad közöttük olyan belvárosi lakás vagy ház, melyet csupán befektetési céllal vásároltak
meg. A lakatlan ingatlanok nem koncentrálódnak egy-egy városrészre, azok bármely városrészen
előfordulhatnak.
A városban az ingatlanpiaci árak alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
22. táblázat: A Gyulai ingatlanpiaci árak alakulása
Megnevezés/elhelyezkedés

2008 (Ft/m2)

2014 (Ft/m2)

Lakás a belvárosban

180-200

140-150

Lakás Budrio és Honvéd utcai lakótelepen

160-180

120-130

Lakás a Törökzugi lakótelepen

110-120

60-70

Családi ház a belvárosban

200-300

180-280

Családi ház a belvároshoz közel

160-200

130-180

Családi ház a külvárosban (Óvári, Máriafalva, stb.)

100-140

50-90

Sorház-társasház a belvárosban és ahhoz közel

180-220

170-190

Sorház-társasház a Paradicsomban és a Törökzugi ltp-en

150-170

120-140

Kereskedelmi ingatlanok a belvárosban

180-220

180-300

2-10

1-2

Fejlesztési területek

Jelenleg egy lakás, illetve családi ház bekerülési (építési) költsége több, mint a piaci ára. Ez alól
csak a belvárosi ingatlanok jelentenek kivételt.
A lakáspiac kínálati piac.
2013-ban 26, 2014-ben 46 lakás építésére adtak ki engedélyt. Jellemzően a belvárosban épülnek
lakások olyan üres építési telkeken, amelyeken korábban régi lakóépület állt, amit lebontottak.

1.10 Az Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés
eszköz és intézményrendszere
1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Gyula város Önkormányzatának mérleg főösszege 2012-ben 43.288.399 ezer Ft, 2013-ban
41.903.597 ezer Ft volt.
A működési költségvetés egyenlege mindkét évben pozitív volt. A bevételek és kiadások az alábbi
táblázat szerint alakultak (adatok ezer forintban):

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

78

23. táblázat: Gyula város önkormányzatának működési költségvetésének alakulása, 2012 és 2013
Működési bevétel forrása

2012

2013

Működési kiadások

2012

2013

Intézményi működési
bevételek

494 692

592 528

Személyi juttatások összesen

1 702 694

1 053 976

Helyi adók összesen

782 509

803 609

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

439 403

239 163

Átengedett központi adók

1 126 904

80 899

Dologi kiadások

1 197 559

1 293 337

Önkormányzati költségvetés
támogatása összesen

3 567 172

2 133 227

Működési célú pénzeszköz
átadások

939 002

1 386 968

Támogatás értékű működési
célra átvett pénzeszköz

526 649

895 432

Ellátottak pénzbeni juttatásai

79 492

88 034

Összesen

6 497 926

4 505 695

Összesen

4 358 150

4 061 478

24. táblázat: Gyula város önkormányzatának működési célú pénzeszközátadásai részletesen (2012,
2013)
Működési célú pénzeszközátadások részletesen

2012

2013

5 306 660 Ft

5 687 084 Ft

0 Ft

1 300 000 Ft

Gazdasági és városüzemeltetési feladatok

116 093 821 Ft

168 768 404 Ft

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

5 850 000 Ft

2 600 000 Ft

Kultúra, közművelődés

181 818 382 Ft

260 630 000 Ft

Sport feladatok

92 430 500 Ft

109 367 500 Ft

Szociális és egészségügyi feladatok

181 363 775 Ft

650 994 359 Ft

3 264 000 Ft

2 620 000 Ft

Egyéb támogatás

352 874 862 Ft

185 000 000 Ft

Összes működési célú pe. átadás

939 002 000 Ft

1 386 967 347 Ft

Egyéb igazgatás
Közrendvédelmi feladatok

Részben önálló intézmények

Az önkormányzati intézmények működési bevétele, kiadása 2013-ban az alábbi szerint alakult
(adatok ezer forintban):
25. táblázat: Az önkormányzati intézmények működési bevétele, kiadása 2013-ban
Intézmény megnevezése

bevétel

kiadás

Egészségügyi Alapellátás

186 892

151 578

Egyesített Óvoda

403 778

401 135

Gyulai Várszínház

182 877

177 720

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

82 926

75 164

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetését az alábbi táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban).
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26. táblázat: Az Önkormányzat felhalmozási költségvetése
Felhalmozási költségvetés

2012

2013

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

14 069

0

Pénzügyi befektetések bevételei

9 266

0

Felhalmozási egyéb bevételek

242 026

169 219

Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök

502 107

1 109 603

Felhalmozási bevételek összesen

767 468

1 278 822

Felújítások

152 235

338 079

Beruházások

477 332

1 670 313

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása

45 878

239 007

0

745 700

Felhalmozási kiadások összesen

675 445

2 993 099

Felhalmozási költségvetés egyenlege

92 023

-1 714 277

Befektetési célú részesedés vásárlás

Az Önkormányzat gazdasági helyzetének legfontosabb jellemzője, hogy a város már 2010-re
eladósodott, a költségvetési hiányát – valójában a felhalmozási kiadásait (a saját beruházásokat
és a pályázati projektek saját erejét) – működési hitelből finanszírozta. A felvett hitelek ellenére az
önkormányzat folyamatosan likviditási gondokkal küzdött.
Az állam 2013-ban 2.436.281.474 Ft, 2014-ben pedig 990.857.580 Ft adósságot konszolidált.
Ennek következtében mára az önkormányzat 964.471 ezer forint, kötvénykibocsátásból
megmaradt, felhalmozási célú „szabad” pénzeszközzel rendelkezik és további 150 millió forintot
likviditási alapban helyezett el Jelenleg 22.140 ezer forint felhalmozási hitele van, aminek
törlesztése negyedévente egyenlő részletekben történik. Lejárata 2016. március 31., a törlesztés
forrása működési bevétel.
A 6084 db ingatlanból álló önkormányzati törzsvagyon értéke 41,7 milliárd forint. Ebből
forgalomképtelen 4953 db ingatlan (utak, járdák, csatornák, közterületek), melyek értéke 18,1
milliárd Ft. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyból (közcélú épületek, bérbe adott
üzlethelyiségek) 812 db van 16,7 milliárd Ft értékben.
Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyona 6,9 milliárdd (Ft) 319 db ilyen ingatlan található
a városban: zömében kis alapterületű kertek, szántók Dénesmajorban és Szanazugban,
beépíthető területek Paradicsomban és Törökzugban. A fejlesztéseknél igénybe vehető nagy
kiterjedésű ingatlanok délen a 44-es elkerülő út mellett, a Kisökörjárásban és az Ipari Parkban
találhatók.
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Az Önkormányzat gazdasági társaságai és tulajdoni részesedése ezekben a társaságokban:
27. táblázat: Az önkormányzat gazdasági társaságai és tulajdoni részesedése az itt megjelölt a
társaságokban
Részesedés összege
2013.12. 31.

Tulajdoni hányad
%-os aránya

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

136 386 000

100,00%

Gyulakonyha Nonprofit Kft.

31 150 000

100,00%

Gyulasport Nonprofit Kft.

297 400 000

100,00%

1 416 490 000

95,26%

3 000 000

100,00%

700 000

50,00%

Gyulai Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Nonprofit kft.

121 000

100,00%

Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

3 000 000

100,00%

829 700 000

100,00%

Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft.

100 000

3,45%

Dél-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.

100 000

14,10%

140 000

1,10%

MEGNEVEZÉS

Gyulai Várfürdő Kft.
Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

Gyulahús Kft

Békés Megyei Vízművek Zrt.
Összesen

2 718 287 000

Megjegyzés: A Gyulai Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014-ben megszűnt.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a többször módosított 31/2013
KT (XII. 23.) számú, az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet
tartalmazza.
Gazdasági Program

A helyi – egyelőre még elfogadásra váró – Gazdasági Program fő célkitűzései: versenyképes
vállalkozói környezet kialakulásának elősegítése, a turizmus szerepének erősítése, a város
népességmegtartó erejének növelése, az életminőség javítása. Ennek érdekében olyan projektek
megvalósítása a cél, amelyek, az önkormányzati feladatellátás hatékonyságát javítják, korszerű
technikai eszközök alkalmazásával és megújuló energia felhasználásával csökkentik az
önkormányzati feladatellátás költségeit, új munkahelyeket teremtenek, infrastrukturális
fejlesztésekkel vonzóbbá és élhetőbbé teszik a települést.
1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere

A városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselő-testület rendelkezik. A
városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának,
a főépítésznek és a főkertésznek a feladata. Egyes kiemelt fejlesztési feladat megvalósításában
operatív módon részt vesz a polgármester illetve az alpolgármesterek.
A Mérnöki osztály tevékenységi körébe tartoznak a beruházások, városfejlesztési tervek,
koncepciók készítése, környezetvédelmi tevékenységek, vagyon-nyilvántartási és
vagyonhasznosítási feladatok, pályázatok figyelése, készítése, pályázati projektek
megvalósításának
koordinálása,
bonyolítása,
gazdasági
társaságok
felügyelete,
szerződéskötések, közvilágítással, gáz- és villamos energia ellátással kapcsolatos feladatok
ellátása, valamint az önkormányzati intézményekkel és társaságokkal való rendszeres
kapcsolattartás.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

81

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az önkormányzat rendkívül sok gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket
hajtott végre.
Közvetlen eszközök

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bír a polgármesteri hivatal szociálpolitikai és
gazdaságfejlesztési osztály tevékenysége. Közel 900 helyi gazdasági szereplővel folyamatos a
kommunikáció, hírlevelek, információk átadásával. Az elmúlt években 10 fórum került
megszervezésre a legkülönbözőbb témában, úgy mint pályázati lehetőségek, adózással
kapcsolatos kérdések, marketing és diákfoglalkoztatás.
Az osztályhoz tartozik a városi piac üzemeltetése, és az osztály szervezi és irányítja a
közfoglalkoztatást is. A START mintaprogramok eredményeként átlagban évente közel 280 fő
részére biztosítanak munkát. A közfoglalkoztatás megvalósítására elnyert támogatások összege
2010-2014. években 1.126 millió Ft volt. Mindezek eredményeként varroda került kialakításra, a
remetei telephely fejlesztése nyomán több funkcionális épületet sikerült felújítani, és
paprikamalom, brikettálás, drótfonás, zöldség-gyümölcstermesztés tevékenységekkel megtölteni,
és olyan kiszolgáló egységekkel bővíteni, mint hűtőház, verem, könnyű szerkezetes szín.
Az önkormányzati tulajdonnal bíró gazdasági társaságok által megvalósított beruházások (pl.
Várfürdő-fejlesztés, a Gyulahús Kft. technológiai korszerűsítése) megvalósítása is betudható az
önkormányzat közvetlen gazdaságfejlesztő tevékenységének.
Az önkormányzat a helyi építési szabályzatát oly módon alakítja, változtatja, hogy az mind jobban
megfeleljen a vállalkozói, befektetői igényeknek (közben ügyelve arra, hogy más szempontú
érdeksérelem ne következzen be).

Közvetett eszközök

Az önkormányzat egyik közvetett eszköze a szolgáltatói önkormányzati jelleg erősítése.
Az önkormányzat számos olyan fejlesztési projektet (város-rehabilitációk, közterület-fejlesztések)
valósított meg, amelyek révén vonzóbb lett a városkép, élhetőbb lett a város. Ezen fejlesztéseknek
köszönhetően élénkült a vendégforgalom, ami számos szálláshelyfejlesztést – korszerűsítést –
indukált.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

Közmunka

2014-ben az önkormányzat 353 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát Az éves átlaglétszám 293
fő volt ebben az évben. Ez a létszám mintegy 220 családot érintett. A program elindulása óta (1991
év) a közfoglalkoztatottak száma nőtt. Az első jelentős növekedés 2009-ben következett be, amikor
~ 30%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. A második nagyobb ugrást 2012-ben a START
mintaprogram bevezetése jelentette, amikor mintegy 40%-kal nőtt a foglalkoztatotti létszám. A
program keretein belül a Közüzemi Kft-vel működik együtt az önkormányzat.
A közmunkaprogram keretein belül városüzemeltetési feladatokat, hivatalsegédi munkát látnak el
a foglalkoztatottak. Ezen keretek között működik az önkormányzatnak két programja: a
mezőgazdasági és a varrodai program is. Egy-egy magasabb képzettségű munkakör is betöltésre
került alkalmanként a programom belül, ám ezt a bérezési plafon gátolja. A képviselő-testület a
programhoz kapcsolódóan új rendeletet alkotott, így március 1-től valamennyi nonprofit kft-jével
együttműködik a feladat ellátásában.
A közmunkaprogram mindenképpen sikeresnek mondható a városban. Szakmunkások esetében
jellemző, hogy a közmunkában végzett munkájuk alapján rögtön kapnak munkát a település
vállalkozásainál. Az önkormányzat maga is alkalmaz olyan munkavállalókat, akiket a közmunka
programban ismert meg.
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1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás

Önkormányzati eredeti bérlakás állománya 2014-re 241 db-ra csökkent, ami 79 %-os csökkenés.
18. ábra: Az Önkormányzati bérlakások számának alakulása Gyulán, 1990-2014
Az önkormányzati bérlakások számának alakulása
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A bérlakások zömében a Honvéd utcai lakótelepen, a Budapest körúton, a Pósteleki úton, a
Mágocsi közben, a Tessedik, Vadvirág és Dobos István utcákban találhatók. Minőségük alapján
van 122 db összkomfortos, 108 db komfortos és 11 db komfort nélküli lakás. Jelenleg a bérlők által
használt lakások száma 204 db, (szociális jelleg: 147 db, szolgálati jelleg: 34 db, garzon jelleg: 13
db, átmeneti jelleg: 7 db, megtekintett állapotú: 3 db) A bérlakások 51 %-a házgyári technikával
készült.
A bérlakás igénylés Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012.(III.30.) lakások
és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelete alapján történik.
2007-13 között bérlakás fejlesztés nem történt, az önkormányzat a meglévő bérlakások
karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodott.
Egyéb bérlemények

A mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas forgalomképes ingatlanok zöme egyúttal
bérleményként is hasznosul. A korlátozottan forgalomképes vagyonban olyan ingatlanok is vannak,
melyek bérleményként hasznosulnak. Ezek között van 33 db üzlet, amelyek a koncentráltan a
belvárosban helyezkednek el.
1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzati
fenntartás

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények: polgármesteri hivatal, egyesített óvoda, városi
könyvtár, alapellátási intézmény, Gyulai Várszínház. (A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye a kistérségi szociális, családsegítő, tanyagondnoki és gyermekjóléti
(bölcsődék) feladatokat ellátásáért felelős.)
2013. január 1. napjától a megalakult Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ látja el a
gyulai alap- és középfokú oktatási intézmények fenntartási feladatait. Az önkormányzat továbbra
is vállalta az oktatási intézmények (4 általános iskolai tagintézmény, Erkel Gimnázium) és a
nevelési tanácsadó működtetését.
A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium működtetését 2013.
szeptember 1-től a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata látja el.
2014. augusztus 1-től a Románvárosi Óvoda működtetését a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata vette át.
Az Önkormányzat intézményeinek 2013-as költségei és bevételei az alábbiak szerint alakultak
(adatok ezer forintban):
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28. táblázat: Az Önkormányzat intézményeinek 2013-as költségei és bevételei Gyulán
óvodák

e.ü.
alapellátás

városi könyvtár

Gyulai
Várszínház

Személyi juttatás

245 660

80 730

35 930

33 820

Munkaadót terhelő járulék

61 787

21 119

8 908

8 365

Dologi és egyéb folyó kiadás

73 522

41 621

20 076

136 012

0

0

0

0

19 607

0

0

0

Felújítás

0

1 000
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0

Felhalmozás

0

6 312

9 741

0

559

796

-291

-477

Kiadások összesen

401 135

151 578

75 164

177 720

Normatív támogatás

332 487

0

0

0

Önkormányzati támogatás

25 216

10 842

49 709

38 897

Intézményi működési bevétel

36 212

5 064

3 881

36 556

Működésre átvett pénzeszköz

8 133

158 291

21 581

97 101

Fejlesztésre átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1 630

11 277

7 755

10 315

100

1 418

0

8

403 778

186 892

82 926

182 877

Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átadás
Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiegyenlítő, átfutó

Előző évi maradvány
Kiegyenlítő, átfutó
Bevételek összesen

A legfontosabb beavatkozási szükségletek: komplex épületenergetikai felújítások, korszerűsítések
a Dürer, az 5. sz. és Bay iskolákban, a polgármesteri hivatalban, meg kell oldani a városi könyvtár
akadálymentesítését (lift), korszerűsíteni, felújítani szükséges az eü. alapellátás Zöldkereszt
épületét, az idősek napközi otthonainak épületeit, az óvodákat (udvar, játszóeszközök,
tornaszobák).

1.10.7 Energiagazdálkodás

2013-ban az önkormányzat csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. csoportos villamos energia
beszerzés programjához. Az eredményes tender 16,59 Ft/KWÓ energia árat eredményezett
intézmények és a csatlakozott gazdasági társaságok részére. Az elért összes megtakarítás a
szerződéses időszakban (2014) 23,72 %. A gázenergia beszerzése közbeszerzési eljárás
keretében történik.
Megújuló
energiaforrások
hasznosítása

Az önkormányzat eddigi gyakorlatában is megjelent az energiatakarékos eszközök cseréje
(intézmények fényforrása, LED-es közvilágítás), illetve a legtöbb építési beruházásnak részét
képezte a megújuló energiafelhasználás lehetősége. Jelenleg a használati melegvizet napkollektor
állítja elő az Implom iskolában, a Mágocsi úti óvodában, a művelődési házban, geotermikus energia
fűti az Erkel emlékházat, az Almásy-kastély épületét (leendő látogatóközpontot), az atmoszféra
termikus energiáját használjuk a Kohán képtár fűtésére, a Várfürdő a termálvíz hőjét hasznosítja.
Rövidesen elkezdődik egy háztartási méretű fotovoltaikus villanyerőmű kiépítése az Erkel
Gimnáziumban.
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok
által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság,
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben
definiáltak mellett például: hó- és síkosság-mentesítési feladatok , szúnyoggyérítés, köztisztaság,
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása,
utcanév-táblák kihelyezése, külterületi ingatlanok gyommentesítése, stb.).
Az Önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt az önkormányzat többségi tulajdonában
álló cégén keresztül látja el. Ez:
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft
Amennyiben megvalósul az ivóvízellátás fejlesztése Városerdőn, akkor az ottani feladat ellátását
az Alföldvíz Kft fogja végezni.

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
A település a Berettyó-Körösvidék középtájon, ezen belül a Körösvidék tájegységen, illetve a
Körösmenti-sík kistájon belül, annak is a D-i részén található.
13. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből Gyuláról él térségéről

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg

Domborzat és
talajviszonyok

Gyula 87-88 m tengerszint feletti magasságban, ármentes síkságon fekszik. A Kettős-Körös
vonalától D felé már többnyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja a területet, hozzájuk lokális
jelentőségű téglaagyag-készletek (Gyula, Békés) kapcsolódnak.
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Gyulától ÉK-K-re réti öntéstalaj és réti talaj található. A várostól ÉNY-ra mélyben sós réti
csernozjomok; egy ÉNY-DK irányú sávban réti öntéstalajok vannak. A várostól D-re mélyben sós
réti csernozjomok találhatók, amelyekben kisebb-nagyobb foltokban réti szolonyec talajok, a D-i
részében pedig réti csernozjom talajok vannak. A város DNY-i szögletében sztyeppesedő réti
szolonyec talajfolt található. A talajképző kőzet az egész területen löszös üledék, kivéve a várostól
K-re található réti öntéstalajokat, amelyek alluviális üledéken képződtek.
Éghajlat

A térség mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. A napsütéses órák évi összege 2000, nyáron kb.
810 órát, télen mintegy 190 órát süt a Nap. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 0C. Az évi és a
vegetációs időszaki csapadékösszeg 570-590 mm, illetve 350 mm körüli érték, mely a növényi
kultúrák többsége számára igen kevés. Jelentős problémát nem is annyira a csapadék hiánya,
hanem inkább egyenetlen eloszlása jelenti. Legállandóbb csapadék hónap az április, viszont
Gyulán a legváltozékonyabb időszak két hónapra (május-június) terjed ki. E térségben az egész
év folyamán az északias és a délies szelek az uralkodóak, bár egymáshoz viszonyított szerepük
az év során jelentősen változik. Áprilistól szeptemberig az északi, egyébként a déli szél a
leggyakoribb. Az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s között van.

Vízrajz

Gyula térségében a Fekete-,a Fehér- és a Kettős-Körös halad keresztül, illetve számos csatorna
szeli át. A folyóvizek vízminősége I., a csatornáké pedig általában III. osztályú. A felszíni
vízkészletek 80%-ban, a felszín alattiak 60%-ban kihasználtak. Annak ellenére, hogy Gyula a
Fehér-Körös mellett fekszik, vízfelhasználása mintegy 2/3 részben a felszín alatti vízkészleten
alapul. A Fehér-Körösből való vízbeszerzés főként a tömlős-gát segítségével az Élővíz-csatornán
keresztül valósul meg. Problémát jelent, hogy szélsőséges vízállások esetén ezt a vízbeszerzési
módot szüneteltetni kell.
A talajvíz átlagos mélysége a város területének nagyobb részén 3 méternél kisebb mélységben
található, de mintegy felén a 2 métert is alig éri el. Gyula szempontjából igen nagy jelentőségű a
termálvíz-kincs. Az 1959-ben feltárt 72 0C-os nátriumhidrogén-karbonátos gyógyvízre alapozva
épült meg a Dél-Alföld legjelentősebb gyógy-, illetve strandfürdője.
Napjaink igen aktuális kérdése az ár- és belvízvédelem. A Körösök árvizei a múltban is jelentős
szerepet játszottak Gyula és környékének életében. A szabályozások óta leginkább a Fehér- és
Fekete-Körös közötti un. delta területe van az árvíz pusztításainak kitéve. A fokozódó árvízi
csúcsok miatt egyre többször kell a térségben árvízi vésztározással is számolni. A város
területének jelentős része mély fekvésű, belvízveszélyes terület. A belvíz előfordulása – különböző
mértékben ugyan -, de minden évben rendszeres, bár a belterületi elvezető rendszer kiépített.
A várost övező körgát-rendszer építésekor keletkezett anyagnyerő-helyek, ma egy részben
összefüggő, részben összefüggővé tehető vízfelületek összessége, mely a városban vagy
közvetlen határában igen jó adottságként szolgál.

Növényzet

A XVIII. századi csatornázásokig, illetve folyószabályozásokig ezt a térséget a lápos és mocsaras
területek uralták. Ebben az időben a vizek szabadon terültek szét a pusztán, óriási területeket
borítva be. Az utolsó rekonstruálható természetes növénytakaróra jellemző, hogy a hidrográfiai,
morfológiai és talajviszonyoknak megfelelően egy-egy növénytársulás viszonylag nagy összefüggő
területeket foglalt el. Elsősorban ilyen ősi társulás volt a Fekete- és a Fehér-Körös mentén, illetve
között széles sávban húzódó magasártéri növényzet, a keményfaligetek, kőris-szil ligeterdők. Ezen
az összefüggő területen némi változékonyságot jelentettek a Körösök keskeny alacsonyárterén a
puhafaligetek, füzes-nyárasok, valamint a Dénesmajortól D-re az ősi sziki tatárjuharos-tölgyes folt.
A várostól DNY-i irányban először a tatárjuharos-lösztölgyes foltokkal tarkított ősi löszpuszták,
löszsztyepp-rétek és pusztai cserjések társulása dominált, majd – főleg a kígyósi pusztához
csatlakozó részeken – sziki gyepvegetációs foltokkal tarkított kőris-szil ligeterdők és tatárjuharostölgyes társulása tette változatosabbá a növényzetet. Az ősi vegetáció ma Gyula területén csak
másodlagos társulásokban fordul elő. Az erdőirtás, a föld megművelése, a vízrendezések, a
lakóterületek bővülése ellenére a természetes növényzet még viszonylag nagy területeken
megtalálható.
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Ilyenek a Fekete-Köröshöz csatlakozó kultúrerdők, amelyekben az eredeti társulás elemei
mindhárom szintben megtalálhatók. A várostól D-re, DNY-ra lévő eredeti löszpuszták, löszsztyepprétek, cserjések helyén ma főként másodlagos szárazlegelők; a kőris-szil ligeterdők és
tatárjuharos-tölgyesek helyén ürmöspuszták, sziki kaszálók és mocsárrétek terülnek el.
Az országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Gyula közigazgatási területén 4107
hektár erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 2099 hektár, gazdasági rendeltetésű erdő
3676 hektár, közjóléti rendeltetésű erdő 132hektár.
Állatvilág

Az elmúlt évszázadok emberi beavatkozásai a térség állatvilágát is jelentősen megváltoztatták,
szinte nyomtalanul eltűntek a legendás vadvízországok. Sok állatfaj végleg kihalt ezekről a
területekről. Napjainkban a kétéltűek közül a vörös hasú unka, a barna varangy (egyik legnagyobb
termetű békafaj), a zöld varangy, a levelibéka, a tavi béka, a kecskebéka, az erdei béka és a
pettyes gőte fordulhat elő e térségben. A hüllők közül a Körösök elmocsarasodott kubikgödreiben,
holtágaiban fellelhető még a mocsári teknős. A vízisikló nemcsak a vizek mentén, de nedves
réteken is előfordulhat. A gyulai és dobozi erdőkben találkozhatunk az erdei siklóval. A terület
madárvilága rendkívül gazdag. A folyók holtágain és a halastavak vizein a búbos vöcsök, a
szárcsa, a vízityúk, a csatornák nedves nádszegélyeiben pedig a költő törpegém, nádirigó,
nádiposzáta különböző fajai fordulhatnak elő. A fekete gólya zárt erdők mélyén fészkel. Az ártéri
erdők füzeseiben telepesen költenek a varázslatos szépségű kiskócsagok, üstökösgémek és a
bakcsók. A pusztákon, legelőkön, nedves réteken bíbic, goda, különböző fajú cankók, póling,
sárszalonkák élnek. A ragadozó madarak közül a vörös vércse, a kék vércse, az egerészölyv és a
barna réti héja látható leggyakrabban. Az elmúlt század megváltozott környezeti tényezőinek
hatására sok emlősállat kipusztult erről a vidékről, ilyen például a farkas, a sakál, a hód és a nyérc.
A vizek mentén előfordulhat a vidra és a vízicickány. A szárazabb területeken – legelőkön,
erdőfoltokban, mezőgazdasági területeken – a következő emlősállatokkal találkozhatunk: vakond,
földikutya, különböző cickányok, egerek, sün, róka, nyest, hermelin, menyét, görény. Ebben a
térségben természetesen is előfordul az őz, a gímszarvas, a dámszarvas és a vaddisznó.
1.12.1 Tájhasználat, tájszerkezet

A külterület egyik legfőbb jellegzetessége a Körösök, ezek egykori medrei és egyéb vízfolyásoktól
tagolt volta. A terület nagy része hajdan a Körösök és mellékvizeik árterülete volt. A tájat
nagykiterjedésű nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, a táj képét a buja növényzetű, gazdag
állatvilágú vizes élőhelyek határozták meg. A szántóföldi növénytermesztés elterjedésének a
kedvezőtlen természeti adottságok (időszakos elárasztás, pangó belvizek keletkezése, nehezen
művelhető, rossz vízvezető képességű talaj) szabtak gátat.
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14. térkép: Gyula és környékének térképe – Első Katonai Felmérés 1763-1787

Forrás: mapire.eu

Az 1800-as években megindult folyószabályozások, lecsapolások lehetővé tették a külterület nagy
részének művelés alá vonását. Ennek következtében a szántóföldek aránya ugrásszerűen
megemelkedett a természetes növénytakaróval fedett területek rovására, amely a táj képét
gyökeresen megváltoztatta. A lecsapolások következtében jelentkező vízhiány miatt a
növénytársulások szerkezete is megváltozott, ezért az egykori vizes élőhelyekről árulkodó erdő és
gyepterületek csak néhány helyen maradhattak fenn.
Gyula város jelenlegi igazgatási területe döntően a török hódoltság után, több elpusztult település
határának beolvadásával alakult ki. E hajdani falvak emlékét ma már jórészt csak dűlőnevek,
határrésznevek (Szeregyháza, Szanazug, Szent Benedek stb.) jelzik.
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15. térkép: Gyula és környékének térképe – Második Katonai Felmérés 1806-1869

Forrás: mapire.eu

Tájhasználat,
tájszerkezet

A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a
következőképpen jellemezhető.
A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az erdőségek, a
szántóterületek és a tanyák. A külterület három jellegzetes tájegységre osztható fel. Északon
mélyfekvésű, árvízveszélyes területek találhatóak nagyobb erdőfoltokkal, délen, főleg a Körös
Maros Nemzeti Park területén és szomszédságába füves puszták, közöttük a belterülettől délre
és nyugatra tanyás térségek helyezkednek el. Az igazgatási területet a 44-es út vágja északi és
déli térfélre, a kisebb utak elválasztó-összekapcsoló szerepe kisebb.
Szántók
Napjainkban Gyula város külterületének mintegy 51 %-át szántóterületek borítják, míg a megyei
átlag 73,5%.
Az összeérő szántóterületek kultúrsztyepp jelleget kölcsönöznek a tájnak, melyet a szántóterületek
közé ékelődő maradványerdők és gyepfoltok látványa old és tesz barátságosabbá. Az utóbbi idő
szélsőséges időjárási viszonyai következtében megmutatkoztak a külterület rosszabb minőségű
területei, ahol állandó pangóvizek és belvizek keletkeztek.
A táj szerkezetének változásába először a folyószabályozások idéztek elő nagymértékű változást,
majd az erőszakos tagosítások. A mezőgazdasági termelés szerkezetében a rendszerváltozás
eredményezett újabb változást. A termelőszövetkezetek tönkrementek, feloszlottak, a külterületi
földek a kárpótlás során sok tulajdonos kezébe kerültek és sok esetben nehezen vagy egyáltalán
nem művelhető rendkívül keskeny és hosszú parcellák jöttek létre.
A szántóföldi kultúrák valamikori palettája és vetésforgó rendszere szinte három-négy növényre
szűkült. A különböző országos feldolgozó helyek megszűntek így most már csak a
takarmánynövények és a kenyérgabona a fő alkotója a termesztésnek.
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A különböző szélsőséges időjárásnak köszönhetően és a felvásárlási árak csökkenése miatt itt is
tapasztalható a monokultúra és az extenzív termesztési technológiák megjelenése.
Gyepterületek
Gyepterületek (rét, legelő) a külterület 17 %-át borítják, mely nemcsak a megyei átlagot (9,6%), de
az országos átlagot (14,3%) is jelentősen meghaladja. A gyepterületek napjainkban nem annyira
az állattartásban betöltött szerepük, mint inkább ökológiai és természetvédelmi jelentőségük
említendő. A Körös-Maros Nemzeti Park területe és annak környezete jellegzetes alföldi füves
puszta, melynek tájképi, természetvédelmi értéke igen nagy. A szikes rétek, ürmös puszták,
ősgyepek, szikes tavak zsombékosok értékes növények, állatok élőhelyei, madarak táplálkozó
helyei, valamint a szántóterületek közrefogásában, mint természetközeli élőhelyek, a Körös-vidék
ökológiai folyosóinak fontos alkotórészei.
Erdők
Gyula közigazgatási területén az erdők egykor hatalmas területeket borítottak, a nádasokkal és
mocsarakkal együtt. Az erdőterületek csökkenése szorosan összefügg a folyószabályozással, a
lecsapolással és a szántóterületek térhódításával. A kanyarulatok levágásával, mesterséges
műtárgyak (csatorna, szivattyú stb.) kiépítésével a vízfolyásokat övező területeket ármentesítették.
A terület ennek következtében vízhiányossá vált, ami az ártéri erdőterületek pusztulásához
vezetett. A vízszabályozással együtt tehát eltűnt az egykori buja, gazdag ártéri növényzet, az
ármentes területeket borító erdők nagy része pedig a szántóterületek terjeszkedésének, illetve a
fakitermelésnek esett áldozatul. Az elmúlt 200 év során így jelentősen átalakult a táj egykori
arculata, a megmaradt erdőállományban azonban még mindig értékes puha- és keményfa
ligeterdők díszlenek. A Nemzeti Park felmérései szerint – az általuk potenciális természeti
területként nyilvántartott – Mályvádi-erdő az egykori tölgy-kőris-szil ligeterdő maradványa és a
Dénesmajortól D-re található sziki tölgyesek, ill. bokorfűzesek is az egykori vegetáció hírmondói,
így igen értékesek.
Az erdők területi részaránya napjainkban kb. 16 % körüli, mely Alföldi viszonylatban igen jó
aránynak mondható, az országos átlag 18 %. A folyók mentén néhol megmaradtak az egykori
erdők területei, a Dobozi, Remetei és Mályvádi erdők ma is összefüggő erdőséget alkotnak a
településtől É-ra, ÉK-re, melyek közül a Mályvádi-erdő esik Gyula közigazgatási területére. Ez az
erdőterület igen kedvező adottság, mind a szántóterületek kondicionálása, mind turisztikai, mind
természetvédelmi szempontból. A településtől D-i irányba a szennyvizes erdő és egy nagyobb (60
ha-os) erdőfolt, NY-DNY-i irányba pedig szántók, kiterjedt gyepek és erdőfoltok találhatók.
Mályvádi-erdő:
Gyula közigazgatási területének legnagyobb kiterjedésű erdőfoltja, melynek fő alkotó faja a
kocsányos tölgy (50 %), ezenkívül található még kőris (15%), csertölgy (10%), nyárfa (15%), ill.
akác (10%). Az erdő teljes területéből mintegy 0,8 ha-on fekszik az őstölgyes, a maradék területnek
nagy része pedig vadvédelmi rendeletetésű terület. A Nemzeti Park szakembereinek felmérése
szerint ez az erdő igen értékes fajokban gazdag, így természetvédelmi szempontból a
legértékesebb kategóriába sorolták, jelenleg Natura 2000 terület.
Kisökörjárási-erdő:
Az erdőt egyrészt magvetéssel, másrészt csemetéről telepítették az 1970-es évek második
felében, fő alkotói a kocsányos tölgyek, melyet folyamatosan ritkítanak. Egyéb alkotó fafajok: dió,
cseresznye, nyárfa, kőris. Kiépítettsége minimális, beépített területei a Thermál Camping és Motel.
A terület D-i fele a Gyulai Világfürdő fejlesztési területe.
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16. térkép: Település és környékének tájhasználati térképe

Forrás: Corine

1.12.2 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.2.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Az Országos Területrendezési Terv és a Békés Megyei Területrendezési terv is megjelenít Gyula
város közigazgatási területén tájképvédelmi övezetet, ezek főként olyan védett területek és
környezetük, melyek a védendő tájképük miatt kerültek e kategóriába.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A Gyula város területén és környékén az Országos Területrendezési Terv alapján tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület a településtől ÉK-re lévő Mályvádi-erdő és környékén
lévő erdőterületek és a településtől D-re, DNy-ra lévő gyepterületek.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
A Békés Megyei Területrendezési Terv tájképvédelmi övezetbe sorolta az ökológiai hálózatban
szereplő magterületeket (védett területeket), puffer területeket (védett területek védőövezetét), ill.
az ökológiai folyosó területeit (potenciális természeti területek, melyek többségében gyepterületek,
vizes élőhelyek, erdőfoltok). E területek a védendő tájképük miatt kerültek e kategóriába, itt a
meglévő tájkép hosszú távú megőrzése szükséges.
1.12.2.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék

Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Natura 2000 területek
Értékes területek az európai jelentőségű élőhelyek, azaz a Natura 2000 területek. Az Európai Uniós
csatlakozással Magyarországra is kötelezőek lettek az Uniós irányelvek (79/409 EGK a Tanács
79/409/EK sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről; illetve 92/43 EGK a Tanács 92/43/EGK
sz. irányelve a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről). A Natura 2000
területekre a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet
előírásai vonatkoznak.
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Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet alapján Gyula közigazgatási területét a
különleges madárvédelmi területek (Kígyósi puszta - HUKM10001), a különleges természetmegőrzési területek (Körösközi erdők - HUKM20011), a kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
területek (Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös – HUKM20012, Gyula-Szabadkígyósi gyepek –
HUKM20010) érintik. A természeti értékek gazdagságát mutatja, hogy a Natura 2000 területek
Gyula külterületén 12227 ha-nyi területen találhatóak, melyek a külterületnek 47,39%-át teszik ki.
17. térkép: A település és környékének Natura2000-es területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
18. térkép: A település védett természeti területei

Forrás: http://webgis.okir.hu/base/
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Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ill. természeti emlékek:
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (Kígyósi Puszták) területe,
a Dénesmajori Csigáserdő Természeti Terület,
kiemelten fontos és fontos Érzékeny Természeti Terület,
a potenciális természeti területek,
a védett természeti terület védőövezete, ill.
a törvény erejénél fogva védett, ex lege védett kunhalmok
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (Kígyósi Puszták) területe
Gyula közigazgatási területén helyezkedik el a Kígyósi Puszta egy része (1064 ha), mely a KörösMaros Nemzeti Park egyik kiemelkedő természeti értékkel bíró egysége, itt nagy területen
találhatók meg a szikes legelők és az Alföldre egykor jellemző erdős-puszta maradványok. A terület
szántókkal, erdőfoltokkal tarkított mozaikos ősgyep, ahol nem ritkák a vízállásos területek sem,
melyek pihenő- és táplálkozó helyül szolgálnak a vonuló madaraknak, lehetővé teszik a kócsagok,
gémek, szerkők megtelepedését.
Dénesmajori Csigáserdő Természeti Terület
Az 1996-os Természetvédelmi Törvény új védelmi kategóriát vezetett be, a természeti területet. A
Körös-Maros Nemzeti Park Gyula közigazgatási területén ilyen fokú védettség alá egyetlen
területet, a Dénesmajori Csigáserdő, mintegy 5 ha-nyi területét helyezte, amely a bánáti csiga
élőhelye.
Kiemelten fontos és fontos Érzékeny Természeti Terület
Az érzékeny természeti területekről szóló 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében
Gyula közigazgatási területe az un. Kis-Sárrét kiemelten fontos Érzékeny Természeti Terület-be,
az un. Gyula-Dobozi ártér és az un. Kígyósi területek fontos Érzékeny Természeti Terület-be esik
(település kódja 05032).
Potenciális természeti területek
Természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, de természetvédelem szempontjából értékes területek
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Természetvédelmi törvény)
értelmében az illetékes természetvédelmi hatóság (Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park
Igazgatóság) által kijelölt, potenciális természeti területnek minősülő erdő- és gyepterületek.
A természeti értékek gazdag tárházát az egykori folyóhálózat vizes élőhelyeinek maradványai, a
Körös-völgyi árterek puhafa és keményfa ligeterdei, a mélyebb fekvésű területek természetközeli
erdő- és gyepfoltjai, valamint a szikes puszták növénytársulásai és az ezeken élő állatvilág jelentik.
Az ilyen gyepterületek főként a Nemzeti Park szomszédságában – Gyula közigazgatási területének
D-i, DNY-i részén – helyezkednek el, az erdőterületek pedig a településtől ÉK-i és K-i irányba. Az
egykori gazdag növényvilág hírmondóinak tekinthető természeti területek közül a gyepek az
intenzíven művelt szántóföldek közé ékelődve, mozaikszerűen maradtak fenn. A fennmaradást
annak köszönhetik, hogy ezek a területek általában a szántóföldi gazdálkodást megnehezítő,
kedvezőtlen talaj- (szikes talaj) vagy vízrajzi adottságokkal (vízállásos terület) rendelkező területek,
ezért a szántók térhódításának nem estek áldozatul. Sajnos a területeket szigetszerű
elhelyezkedésük, kis méretük miatt jelentős zavarás éri, ezért állapotuk veszélyeztetett,
megőrzésük azonban különösen fontos, hiszen egyrészt változatossá teszik a hatalmas
összefüggő szántóterületeket, másrészt mint táplálkozó és fészkelő helyek, a térség zöld folyosó
hálózatának fontos részei.
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Védett természeti terület védőövezete
A védett természeti terület védőövezetének feladata a védett és nem védett területek elválasztása,
átmenet biztosítása a két területhasználat között. A Békés Megyei Területrendezési Terv szerint a
KMNPI Kígyósi Puszták területi egységét ilyen védőövezet határolja, mely Gyula Város
közigazgatási területére esik.
Kunhalmok
Tájtörténeti, tájképi, történelmi és kulturális szempontból értékes területek a település határában
található kunhalmok. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a törvény
erejénél fogva védett minden kunhalom.
A kunhalmok a legrégebbi emberalkotta kultúrtörténeti emlékeink. Az Alföld e sajátos tájképi elemei
olyan kúp vagy félgömb alakú képződmények, melyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen
épültek és temetkezési helyként, településhelyként, őrhelyként vagy határjelzőként szolgáltak.
Ezen kívül minden korban betöltöttek valamilyen szerepet, ma például az egyik legpontosabb
földmérési pontok. Sajnos számos halom esett áldozatul a nagyüzemi táblák kialakításakor, sok
halmot a meliorációs munkák végzésekor az öntözőcsatornákkal kettévágták, levágták, esetleg
elhordták, ill. művelés alá vonták. Sajnos még a kunhalmok jegyzéke nem készült el, de a KMNPI
előzetes felmérései szerint Gyula közigazgatási területén 18 halom található, ill. további 3 halom
(határhalmok) érintik Gyula Város területét: Határ-domb, Hullató-halom, Lyukas-halom, Mikó
halma, Monor-halom, Pavel, Töviskes-halom, Farkas-halom, Fövenyes-halom, Hegyes-halom,
Kálvária-domb, Kolerás, Névtelen halom, Sió-halom, Gyürke-halom, Kápolna-halom, Pince-halom,
Téglás-halom; határhalmok: Itce-domb, Keresztes-halom, Névtelen halom.
E területeken a művelésből való kivonás jelenthet nagy előrelépést, a földtulajdonosokkal
folyamatosan folyik az egyeztetés, és a gyulai halmok közül már 5 esetben történt pozitív eredmény
(Sió-halom, Keresztes-halom, Töviskes-halom, Lyukas-halom, Hullató-halom).
1.12.2.3 Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén
és a környező területeken.
Magterületek

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az
élőhelyei és genetikai rezervátumai.

Ökológiai folyosók

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.

Pufferterületek

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli
élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az
esetleges külső káros hatásoktól.
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19. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

Az ökológiai hálózatban szereplő magterületek a legértékesebb, legérintetlenebb területek, melyek
nemzeti vagy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt állnak, ezeket övezik a pufferterületek,
melyek a magterületek védelmét szolgálják, de itt is jelentős számban előfordulhatnak még védett
egyedek. Az ökológiai hálózatban ezeken kívül még megtalálhatóak az ökológiai folyosók, melyek
– Gyula esetében - értékes gyepterületek, vizes élőhelyek, jelentősebb erdőfoltok, ezen értékes
élőhelyeknek az ökológiai hálózatban betöltött szerepük óriási, hiszen összeköttetést biztosítanak
a szigetszerűen elhelyezkedő, védett területek között, az élővilág számára fontos lépőkövek.
20. térkép: Magterület övezete, ökológiai folyosó övezte, puffer terület övezete Gyula térségében

Forrás: Békés Megye területrendezési terve
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21. térkép: Országos ökológiai hálózat övezete Gyula térségében

Forrás: Országos Területrendezési Terv

Egyéb természeti
értékek

1.12.2.4 Természeti területek

Védett természeti területek:
Dénesmajori Csigáserdő (5 ha) (lsd. 1.12.3.2.2. fejezetben)
Természeti értékek helyi védelme

A helyi jelentőségű természetvédelmi területet a települési önkormányzat rendeletben nyilvánít
védetté. A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásáról, természeti állapotának
őrzéséről a települési önkormányzat köteles gondoskodni.
Helyi jelentőségű védett értékek külterületen: József Szanatórium parkja, Mályvádi erdő idős tölgyfája,
Mályvádi őstölgyes, Gelvácsi-szivattyútelep kocsányos tölgyei, idős vadkörte

Helyi jelentőségű védett értékek belterületen: Béke sugárúti vadgesztenye és platán fasor, Megyei
Bíróság kertje, Népkert (Göndöcs-kert), Óvári kastélykert, Petőfi tér, Kossuth tér parkja, Gyulavári,
Szoborkert platánfája, Várfürdő és Almássy-kastély parkja, Várkörnyék zöldfelülete, Szent Miklóspark (volt Gróza-park), Csigakert, Gyulavári, Széchenyi u. idős tölgyek, Megyei Kórház kertje,
Gyermekkórház kertje, Izraelita temető, Szent József temető vadgesztenye és hársfasora,
Máriafalvai katonai temető, Scherer Ferenc utcai kőris fasor, Jókai Mór utcai kőris fasor, Dobay
utcai japánakác fasor, Honvéd u. platán fasora, Bethlen Gábor u. mocsárciprus fasora, Harruckern
és Erkel tér parkja, Mátyás király u. vadgesztenye fasora, Gyulavári, Széchenyi tér parkja, Élővízcsatorna belterületi szakasza, Temesvári úti nyárfa, Dürer parkerdő
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1.12.3 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

A hazai flóra pusztulásának okait vizsgálva a kutatások megállapították, hogy a legtöbb növényfaj
a vízrendezések következtében pusztult ki, vagy vált veszélyeztetetté. 1750 és 1950 között a
kipusztult fajok 70 %-a, 1950 után a 38 %-a vált a vízrendezések áldozatává. 1950 után a
gyepgazdálkodás megváltozása is sok faj életterét degradálta. Természetesen a flóra
pusztulásának egyenes következménye a fauna folyamatos elszegényedése is.
Napjaink igen aktuális feladata a biológiai diverzitás megőrzése, ill. visszaállítása, mely fontos
eleme egy terület természeti potenciáljának. A genetikai források változatosságának fenntartása
mellett ugyanolyan fontos az ökológiai diverzitás megőrzése. Ennek érdekében meg kell őrizni a
természetes vagy természeteshez közeli tájakat, tájmozaikokat, védett vagy védelemre érdemes
élőhelyeket.
Gyula külterületének meghatározó részét mezőgazdasági, vagyis gyep, szántó, kert művelési
ágú területek borítják. A mezőgazdasági területek kiterjedésének jelentős mértékű csökkenésével
a jövőben sem kell számolni, a fenntartható fejlődés, a táji adottság jobb kihasználása és
tiszteletben tartása miatt azonban hosszabb távon a mezőgazdasági szerkezet átalakulása és a
művelési ágak kismértékű változása, ill. az erdőterületek növekedése várható.
Kiemelt feladatként kell kezelni az önkormányzati dülőutak fásítását őshonos fa és cserjefajok
alkalmazásával, mely a szélerózió csökkentését, a mezőgazdasági területek kondicionálását
szolgálná.
Az erdőterületek, különösen a jelentős táji, tájképi, természetvédelmi értéket képviselő erdők (pl.
Mályvádi-erdő, Dénesmajor környéki erdő) megőrzését a szántóterületek okozta egyhangúság
oldása, az ott élő flóra és fauna védelme, a település jó levegőminőségének, valamint kedvező
mikroklimatikus adottságainak elérése, ill. megtartása miatt biztosítani kell. Kívánatos lenne az
erdőterületek növelése, ill. a mezővédő erdősávok nagyobb arányú telepítése hálózatos
rendszerben.
A Kisökörjárási erdő nagy területe és a többi, kisebb, a város határában lévő erdőfoltok miatt,
szakmailag megalapozott meglévő igény egy várost övező erdősáv, zöldgyűrű megvalósítása a
hiányzó részek telepítésével, melynek zajcsökkentő, porfogó, oxigéntermelő hatása lenne.
Erdősítés javasolt olyan területeken:
amelyek mezőgazdasági termesztésre nem alkalmasak
amelyek erdőgazdálkodási szempontból megfelelőek
ahol a környezet kondicionáló hatás miatt szükségesek
Kisökörjárási erdő: Jelenleg inkább város kondicionáló szerepe van, de használati értékének
növelése a lakosság és a turisták igénye is. E területen a Világfürdő megvalósítása és a maradék
terület közjóléti erdőként való hasznosítása a jövőbeli fejlesztési lehetőségek egyike.
Táji-, természetvédelmi szempontból a meglévő táji és természeti értékek megőrzése mellett
különösen fontos a potenciális természeti értéket képviselő vizes élőhelyek (Fehér-Körös, Élővízcsatorna, egyéb csatornák, homokbányagödrök, agyagbányagödrök tavainak) védelme,
rehabilitációja. A vízfolyások környezetének rendezésével, a vizek megtisztításával, a vízparti
növénytársulások megtelepedésének elősegítésével, honos fajok telepítésével a térség
természetközeli területeit összekötő zöld folyosó hálózat fejleszthető, szerepe erősíthető.
Hosszú távon át kellene gondolni a tartósan belvízzel borított mezőgazdasági szántó területek
sorsát és esetleg mérlegelni kell az ilyen területek a művelés alóli kivonását és pl. erdő,
energiaültetvény, rét, legelő, nádas, halastó, vizes élőhelyek létrehozását, mely az ökoturizmus
érdekeit szolgálja. A kunhalmok esetében szorgalmazni kellene a művelésből való kivonást,
melynek megvalósítása központi támogatási rendszer nélkül elképzelhetetlen.
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

Gyula a gyógy-idegenforgalom egyik központja Magyarországon. A város turisztikai vonzerejét a
gyógyforrások mellett történelmi hangulata, karaktere, a vár, a műemlékek és nem kis mértékben
a XIX. században és a XX. század elején kiépített parkok, sétányok adják. A település a
zöldfelületek, közparkok, közkertek, út- és térfásítások tekintetében igen kedvező adottságokkal,
jó fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik. Mindez köszönhető egyrészt a kedvező természeti
adottságoknak; másrészt a városban a kastélypark létesítése óta élő kertészeti kultúra
hagyományának, harmadrészt pedig annak a példaértékű városfejlesztési programnak, melyet az
1920-as években Válint László városi főkertész indított el, legtöbb park ekkor nyerte el mai
formáját. A zöldfelületi elemek azonban az eltelt 90 év után beavatkozást igényelnek, figyelembe
véve, hogy azóta a növények megnőttek, megváltozott a használati mód, az elvárások és a
szokások. A települési környezet minőségének javulását nemcsak a helyi lakosság igényli, hanem
a városba látogató turisták is elvárják.
1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból
karaktert meghatározó elemek

lényeges,

a

zöldfelületi

Közhasználatú zöldfelületi elemek: közparkok, közkertek, közterek, közjóléti erdők, út- és
térfásítások
Városi szintű közparkok: Várkörnyéki park, Göndöcs-kert
Lakóterületi közparkok: Honvéd úti lakótelep, Budrió lakótelep, Bartók Béla úti lakótelep, Törökzugi
lakótelep, Bajza úti lakótelep, Észak-Törökzugi lakótelep, Paradicsomi lakótelep
Egyéb közparkok: Csigakert, Szent Miklós park, Kossuth tér
Közkertek: Harruckern tér, Erkel tér, Petőfi tér, Apor tér, Deák tér, József Attila tér, Béke tér, Álmos
vezér tér, Bem József tér, Almássy Kálmánné tér, Ferencesek tere, Katona József tér
Közjóléti erdők: Kisökörjárási-erdő
Lineáris zöldfelületi elemek, útfásítások: Élővíz-csatorna, Béke sgt, Megyeház u., Városház u.
Árpád u., Jókai u. – Scherer Ferenc u., Corvin u., 48-as utca, Nagyváradi út, Szent István út, Kálvin
u., Szarvas u., Gábor Áron u., Kiss János altábornagy u., Wesselényi – Diófa u.
Korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek: zöldfelületi intézmények: kórházkertek, kempingek,
temetők, iskolák, óvodák kertjei, strandok és sportlétesítmények, melyek használata – térben,
időben - korlátozva áll a lakosság rendelkezésére. Ezen területeknek a település
kondicionálásában azonban jelentős szerepük van.
Pándy Kálmán Megyei Kórház kertje, Gyermekkórház kertje, Várfürdő, bölcsődék, óvodák, iskolák
kertjei, Thermál Kemping, temetők kertjei, id. Christián László sporttelep, Gyulavári sporttelep
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

A zöldfelületi ellátottság 34,35 m2/fő a településen, mely érték meghaladja az 1998-ig érvényben
lévő ÉVM-OTSH utasítás szerinti 21-30 m2/fő normaértéket. Megállapítható, hogy a város egésze
közcélú zöldfelületekkel viszonylag jól ellátott, a közcélú zöldfelületi ellátásban hiányosságok a
Magyarváros DK-i részén, Galbácskerti városrészben, ill. Máriafalva, Szentpálfalva
peremterületein adódnak. Ez utóbbi területek esetében (északi városrész) 2011. évben
befejeződött északi városrész szociális rehabilitációs pályázata jelentős minőségi javulást
eredményezett, mely nagy vonzerőként nemcsak a peremterületekről, de a belvárosi területekről
is vonzza a látogatókat.
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

A város jelenlegi zöldfelületi rendszere néhol tudatosan, néhol spontán módon alakult ki,
fejlesztése napjaink aktuális feladata. Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a város
elég zöldfelülettel rendelkezik, mely a város karakterét is meghatározza, azonban amellett, hogy a
fenntartást színvonalasan kell végrehajtani, folytatni kell a zöldfelület-fejlesztési koncepció szerinti
feladatok elvégzését. Megállapítható, hogy Gyula városában a zöldfelületek tekintetében nem
annyira a mennyiségi növelés, hanem a minőségi fejlesztés szükséges inkább, igaz, hogy e téren
az elmúlt évek pályázati lehetőségei nyomán jelentős előrelépések történtek a belvárosban, de
még mindig sok feladat vár megvalósításra.
A beavatkozások mértékének, minőségének meghatározásánál mindenkor törekedni kell a város
és a különböző nemzetiségű településrészek egyedi atmoszférájának megőrzésére,
hangsúlyozására, így válhat az eddig is vonzó város még érdekesebbé, értékesebbé az
idelátogatók és az itt élők számára. Gyula városában a zöldfelületek minőségi fejlesztése két fő
problémakör köré csoportosulnak. Az egyik a rekonstrukció, rehabilitáció, mely az idős, értékes
növényállományú területeken, a másik a fejlesztés (létesítés), mely a parkosítatlan területeken
vált szükségessé.
A parkosításra váró hiányzó zöldfelületi elemek a következők: Ferencesek tere, Epreskert utca
eleje, összes belvároson kívüli közkert, ill. a körtöltés rendszere és a tavak környéke, melyek
kertépítészeti koncepció szerinti alakítása szükséges.
A városban sok a rekonstrukciót, rehabilitációt kívánó zöldfelület, mely egyrészt köszönhető annak,
hogy eddig több-kevesebb sikerrel sikerült megőriznünk az idős növényállományt, ugyanakkor az
urbanizáció következtében megnövekedett környezeti ártalmakat, a növények már nem mindig
tudják elviselni.
Gyula városa jelentős nagyságú, rekonstrukciót kívánó zöldfelülettel rendelkezik, mely abból
adódik, hogy a nagyobb parkok növényállománya igen értékes, pl. az egykori kastélypark területe
(Almásy-kastély kertje, Szent Miklós-park, Múzeumkert, Várkörnyék). Ezek a területek a városi
zöldfelületi rendszer legnagyobb elemei, melyek mai állapota nem méltó se a történelmi múltjához
se a zöldfelületi rendszerben betöltött szerepéhez. Az idősebb növényállományú részek kritikus
állapotban vannak (pl.: Szent Miklós-park). Ezen területek állományába semmiféle beavatkozás
nem történt az elmúlt néhány évtized alatt, így mára már térszerkezet nélküli, erősen beárnyékolt
részek alakultak ki. E területeket parknak már nem lehet nevezni, esetleg erdőnek, mégpedig olyan
erdőnek, ahol nincsen cserjeszint, nincsenek tisztások, csak a fák végtelen kopasz oszlopai.
Az ilyen területeken elsődleges feladatunk az értékek kibontása, vagyis az értékes egyedek
kiemelése, életterük biztosítása, továbbá kertépítészeti terek kialakítása cserjeszint telepítésével,
ill. az egykori átlátások biztosítása.
Gyula város helyi adottságai közül ki kell emelni a folyóvizek, csatornák, tavak jelenlétét, melyek
egyrészt a történelem során nagy szerepet játszottak a zöldfelületi rendszer kialakulásában,
másrészt párolgásukkal jelentősen meghatározzák mikrokörnyezetük minőségét. A mai Gyula
karakteres vízrajzi elemei: a település K-NY-i tengelyét meghatározó Élővíz-csatorna, és a város
határában lévő tavak rendszere: Wesselényi-tó, Erkel-tó, Rákóczi-tó, Hunyadi-tó, Hősök-tava,
Bárdos-tó, Széchenyi-tó és számos csatorna, a település e vízrajzi jellemvonásával válik a többi
alföldi városhoz képest oly különlegessé és érdekessé.
A város zöldfelületi rendszerének területszerű elemei mellett kiemelkedő fontosságúak a lineáris
zöldfelületi elemek is. Az Élővíz-csatorna partja, a Béke sugárúti idős vadgesztenyefasor és a
Kossuth téri platánok és vadgesztenyék és sok egyéb belvárosi utcafásítás (Megyeház u.,
Városház u., Árpád u., Hétvezér u., Corvin u., 48-as u.) megkülönböztetett figyelmet,
gondozottságot igényelnek. Az egyes városrészek szerkezeti vagy funkcionális szempontból
kiemelkedő utcáin javasolt lenne a várostűrő fajokból az egységes fasorok telepítése a kedvező
utcakép kialakítása érdekében.
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1.14 Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása,
vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata

A város
kialakulásának
története

a

településszerkezet

Gyula jelentőségét jelzi, hogy a település határában feltárt régészeti lelőhelyek alapján 7500 évre
lehet visszavezetni a térség történetét. A Körösök vidéke, a folyóágak által körbefogott szigetek
mindig is alkalmasak voltak az emberek letelepedésére, így érthető, ha a térség folyamatosan
lakott volt.
A honfoglalás idején jelentős törzsi letelepedés színhelye volt a város térsége. A Gyula szó a
honfoglaló őseink nyelvében a hadvezér szót jelentette. A vezér törzse népének választotta
lakóhelyül a mai város környezetét az alföldi mocsárvilágban.
A város számára meghatározó erővel bírt az a tény, hogy Károly Róbert az 1320-as években Gyula
városát uradalmi központtá tette. Ez jótékony hatással volt a város fejlődésére, így Gyula a XV.
század végére az ország 10-12 legnagyobb mezővárosa közé tartozott.
A város további fejlődését alapvetően meghatározta az 1405-ben megkezdett várépítés. A törökök
közeledtével a várat komoly hadipotenciállal rendelkező végvárrá építették át. Buda és Eger után
1566-ban került a törökök kezére a gyulai vár.
A törökök kiűzése (1695) után a belváros északi területeire a református, míg déli területeire a
katolikus magyarok települtek vissza. Harruckern János 1723-ban kapta, ill. vette meg Gyula
városát is mint Békés megye székhelyét. A nyugati oldalra telepítette le a németeket, míg a vár
keleti oldalára román jobbágyokat költöztetett. Az egyes városrészek lakói mind a mai napig őrzik
nyelvüket, identitásukat.

A településszerkezet
változása

A város szerkezetét a szabályozás előtt a Fehér-Körös alakította. A magyarok, németek, románok
identitása, a máig megmaradt elnevezések meglátszanak e településszerkezeten, épületeken.
A tudatos szerkezetalakítás az 1801-es tűzvész után kezdődött az utcák szélesítésével. A vasút
megjelenése robbanásszerű fejlődést hozott a város életében a XIX. században. Ekkor épültek a
városképet máig meghatározó épületek: a törvényszéki palota, a megyeháza, a városháza, a
kórház, a polgári lakóházak. A városszerkezetet összefogja és egyúttal nyitottá is teszi a térhálózat,
amely az Apor tér, Göndöcs kert, Harruckern tér, Erkel tér, Petőfi tér, Kossuth tér, Szent Miklós
park, Várkert, Csigakert füzéreként jelenik meg.
A Németváros és Magyarváros határát a történeti időkben a mai Béke sugárút helyén végigfutó
Szent János árok jelentette. Itt épült meg a keskeny nyomtávú vasút, amely a mai vasútállomástól
a Szent István és Temesvári úton vezetett Simonyifalvára, a mai Románia területére.
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22. térkép: Gyula város térképe 1800-ban

Forrás: Balla Tibor gyűjteménye

A XX. század
folyamatai

A trianoni békediktátum, a vasúti főirány Békéscsaba-Lőkösháza vonalra terelődése, annak
villamosítása együttesen vezettek oda, hogy politikai nyomásra az ötvenes évekre a
megyeszékhely átkerült Békéscsabára. (A baloldali mozgalmak Gyulát kispolgárinak, úrinak,
dzsentrinek tekintették, ezzel is hangsúlyozva Békéscsaba forradalmi szocialista múltját és jelenét,
amellyel immár végleg rászolgált arra, hogy a megye központja legyen.) Ez egyfajta kettősség
kialakulásához vezetett: Gyulán maradt számos megyei intézmény, elmaradtak fejlesztések,
ugyanakkor a város „megmenekült” attól a városképi rombolástól, ami a Béke sugárút elején a
történeti épületek lerombolásában és házgyári épületek megépítésében a mai napig meglátszik.
Szerencsére ez az átépítés nem folytatódott, így a későbbi, történeti értékeinket, a hagyományos
városszerkezetet tisztelő fejlesztések számára a legtöbb érték megmaradt.
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23. térkép: Gyula város térképe 1913-ból

Forrás: Gyulai levéltár

A tudatos városfejlesztés jelenik meg a Kossuth tér átépítésében, a belvárosi gyalogos zóna
kialakításában, a Vár és az Almásy-kastély felújításában, a tervezett Szigeterőd-programban (amit
a város lakossága és a Várfürdő fejlesztéseit előkészítő Halmos Béla városi főépítész már az 1960as évektől szorgalmaz).
A magyar viszonyokra jellemző lakótelepek kialakulását ugyanakkor Gyula sem kerülhette el. A
viszonylag korszerű lakások számát növelték ugyan a Honvéd, a Budrió, a Törökzugi, Külső
Törökzugi, Paradicsomi lakótelepen megépült lakótelepi lakások, de a koncentrált lakásszám és a
munkahelyek területének elválása, továbbá különösen a Külső Törökzugban és a Paradicsomban
elmaradó intézményfejlesztések jelentősen megnövelték a városon belül a közlekedési igényeket
és azok koncentrálódását.
Városrészek

A jelenlegi munka során a város belterületét, ill. közvetlen környezetét nyolc területre osztottuk fel.
Ezek felsorolásszerűen, rövid bemutatással együtt:
Belváros
Két tengelyre szerveződik, melyek a Béke sugárút és az Élővíz-csatorna. Itt található a legtöbb
intézmény, így a Városháza, a Bíróság, Ügyészség, A Pándy Kórház. Hétköznapokon különösen
munkaidőben zsúfolt közlekedés, parkolóhely hiánya jellemzi a fontosabb utcákat. A lakóterületek,
intézményi területek sűrű beépítésűek, jellemző a zártsorú beépítés is.
Nyugati városrész
Ezen belül van a Németváros, Kisrománváros, Kosároldal, Újgyula. Történeti lakóterületei
oldalhatáron álló beépítésűek, de a Németváros központi részein zársorú beépítést találunk. Ebben
a városrészben található meg a Honvéd és a két Törökzugi lakótelep is. A Csabai út déli oldalán
gazdasági területek vannak, benne a volt Húskombinát épületeivel.
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Keleti városrész
Magyarváros, Románváros hagyományos lakóterületeit foglalja magába. A vasút északról
határolja. Itt találhatjuk a Budrio lakótelepet. A Belvárossal határos részen található a Várfürdő, a
Vár és az Almásy-kastély.
Északi városrész
Ajtósfalva, Szentpálfalva, és Máriafalva falusias és kertvárosias lakóterületből álló városrészeket
foglalja magába. Itt található a Henyei út melletti Ipari Park. A vasútvonal ebben a városrészben
fut, ami egyúttal el is választja a város más részeitől.
Déli városrész
A Kétegyházi úttól a körgátig terjedő terület. Lakóterületei alapvetően hagyományosak, de a
Vértanúk útja mellett itt van a Honvéd utcai lakótelep. Az Élővíz-csatorna az északi határa, és a
Csigakert, mint a volt kastélypark egykori része a városrészben található. A Csigakert
környezetében szállodák, apartmanok szép számmal találhatók. A Kétegyházi út mellett van a
Városi Sporttelep.
Újvári, Paradicsom
Újvári területén hagyományos lakóterületek, üdülőterület és csoportos beépítési lakóterület is
megtalálható. A paradicsomi részen lakótelep, sorházas beépítés és csak részben felhasznált
kertvárosias lakóterület található.
Gyulavári
A városrész egykor önálló település volt. A Fehér-Körös északi oldalán helyezkedik el. Falusias és
kertvárosias lakóterületei, központjában az alapfokú intézményhálózat szinte valamennyi eleme
megtalálható.
Kálvária környéke
A külterület része a belterület határán. A Kálvária környezetében falusias lakóterület található,
állattartással. A Kígyósi út mellett a telkeken egyszerre van jelen a lakó funkció a mezőgazdasági
termelés gazdasági létesítményeivel.
Dénesmajor
Alapvetően falusias lakóterület, helyben csak élelmiszerüzlet, italbolt és egy közösségi ház van. A
román határhoz igen közel fekszik.
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Városerdő és József Szanatórium
A Szanatórium a Fekete-Körös északi oldalán található. A Pándy Kórház osztályai működnek
benne. A Városerdő vele szemben a déli oldalon van. Jellemzően hétvégi házas üdülőterület
szabadstranddal, üzlettel, italbolttal.
Szanazug
A két Körös összefolyásánál helyezkedik el. Kertes mezőgazdasági területbe van sorolva jelentős
része, de ezek zömmel hétvégi házak. A Körös töltésén belül szabadstrand, üdülők, vendéglátó
létesítmények vannak. A Dobozi út mentén tanyasor található.
Körös-köz
A két Körös közötti külterület, természetvédelmi területtel, árvízi tározókkal, mezőgazdasági
területekkel.
Dél-nyugati külterület
A Fehér-Körös déli oldalán levő külterületek. Jellemzően mezőgazdasági művelésű területek
tanyákkal, majorokkal, természetvédelmi oltalom alatt álló gyepekkel.
19. ábra: Külterület és belterület megoszlása Gyulán, 2015

Külterület és belterület megoszlása
7%

Belterület
Külterület

93%

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A Településszerkezeti Terv tartalmaz minden olyan területfelhasználást, mely az OTÉK-ban
megtalálható.
Beépítésre szánt területek:
lakóterület,
vegyes terület,
gazdasági terület,
üdülőterület,
különleges terület

Beépítésre nem szánt területek:
közlekedési és közmű területek,
zöldterületek,
erdőterületek,
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mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek,
különleges területek.

A város kulturális örökségekben leggazdagabb belső magja továbbra is megmarad és kiegészül a
városközponti funkciókkal. A városközpontot körülvevő nyugati városrészek, északkeleti
városrészek, keleti városrészek, délkeleti városrészek, déli városrészek, valamint Gyulavári
tradicionális lakóterületei változatlanul megtartandó és helyi értékük figyelembevételével
továbbfejleszthetők megtartva a terület jelenlegi beépítési karakterét.
A város új fejlesztési területei több irányban övezik a meglévő városszerkezetet:
A város dél felé, az új 44-es út mentén a terület felértékelődéséből és a terület településhálózat
szempontjából kedvező fekvéséből kifolyólag elsősorban gazdasági célú felhasználásra bővül.
Tehát a meglévő lakóterületek kiegészülnek új területekkel, a korábban telepített védő zölderdő
sávok konzekvens végig vitelén túl és a déli ipari területhez csatlakozóan új gazdasági övezet jön
létre, amelynek nyugati és keleti térségei elsősorban kereskedelmi szolgáltató rendeltetés4ek. A
középső, a déli iparterület alatti sáv azonban elsősorban ipari és raktározási területté fejlesztendő.
A város észak felé a meglévő lakóterületek kiegészítésével fejlődik, a már meglévő északi védő
zöldgyűrű vonaláig. A középső részen, az északi iparterületnél a gazdasági területek északi
irányban történő kisebb fejlődésével még számol a terv, de ennek a fejlesztésnek a nagysága
messze elmarad a déli iparterületek nagyságától, mert e terület égtáj szerinti fekvése és
településszerkezeti kapcsolatai lényegesen gyengébbek mint a déli területnek.
A fenti belterületi fejlesztéseket magában foglaló területeken túl további mezőgazdasági
alaprendeltetésű terület csatlakozik, amely területet biztosít az elsősorban mezőgazdasági
vállalkozással foglalkozóknak arra, hogy nagyméretű telkeiken, területeiken intenzív
mezőgazdaságot vagy állattartást és egyéb hozzákapcsolódó gazdasági tevékenységet tudjanak
végezni úgy, hogy a saját gazdasági területükön is laknak. Ennek megvalósulása mindaddig nem
várható, míg a sarkadi elkerülő út új nyomvonala e területet északról körbefogva el nem készül.
A város kelet felé a Kisökörjárás területére fejlődik tovább az ún. Világfürdő Termálpark fejlesztési
koncepciónak megfelelően. Az előfásított belterületen elsősorban a város idegenforgalmi,
rekreációs, sport céljait szolgáló fejlesztést kell megvalósítani.
A város Gyulavári területén megmarad az alapvetően falusias, kisvárosias területfelhasználás,
amelyen önálló, alapfokú intézménycsoportot kell létrehozni a településrész központjában és az
Almássy kúria helyi védettségű területén.

1.14.1.3 Funkció vizsgálata

A városban minden olyan intézmény megtalálható, ami egy járásközpont funkció működéséhez
szükséges. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy Gyula városa igen sok területen sokkal több és
magasabb szintű ellátást biztosít lakosai ill. a járás lakosai számára, mint az a funkcióból adódóan
elvárható lenne.
Magasabb szintű ellátás az alábbi területekre jellemző: közigazgatás (igazságügy), egészségügy,
oktatás, kultúra, sport, szállás, vendéglátás.
A városi intézményeket részletesen a jelen tanulmány 1.8 fejezete mutatja be. Összefoglalóan az
alábbi táblázat tartalmazza a településen megtalálható intézményeket.
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29. táblázat: Intézményi funkciók Gyulán, 2015
Funkció

Alfunkció

van/nincs

darabszám

Humán funkciók

bölcsőde, óvoda

van

2+12

alapfokú iskola

van

7

középfokú iskola és szakoktatás

van
kórház, szakorvosi
rendelőintézet, alapellátás

4

egészségügyi ellátás

1+1

szociális szakosított ellátás
szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások

van

1

van

1

könyvtár (fiókintézményekkel)

van

1

színház, mozi (nem üzemel)
múzeum (több látogatható telephely)

van
van

2+1
1

szabadidőpark

van

3

közösségi ház

van

2

uszoda, strand

van

1

rendőrség

van

1

tűzoltóság

van

1

okmányiroda
önkormányzati hivatal

van
van

1
2

kormányablak

van

1

autóbusz állomás

van

1

vasútállomás +megálló

van

1+1

benzinkút

van

5

repülőtér

nincs

Ipartelep

van

4 működő
tömb

Közösségi
funkciók

Igazgatási
funkciók

Közlekedési
funkciók

Gazdasági
funkciók

piac

van

2

pénzügyi szolgáltatók és bankok

van

6

irodaház

van

4

szálláshely
vendéglátó egységek

van
van

387

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek

Gyula város területe szerencsésnek mondható, hiszen a település területén ipari vagy egyéb más
működésből adódó szennyezett terület nem található. A volt hulladéklerakó rekultiválása
megtörtént.
Ugyanakkor alulhasznosított építményekkel, területekkel mind a mai napig találkozunk.
Épületek a Belvárosban
Egykori Harisnyagyár épülete
Az épületegyüttes a megyeház utcában található, közvetlenül a műemlék Városháza és a helyi
védett Járási Hivatal épületei mellett. Az együttes egy XX. század elején épült helyi utcaképi
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védelem alatt álló régi és egy viszonylag új gyárépületből áll. Több kisebb vállalkozás működik
benne, igazán jó hasznosítást nem sikerült megoldani. Az elhelyezkedése miatt a termelési
célú hasznosítás kétséges, sőt nem is igazán célszerű.
Volt Kötőipari Vállalat épületegyüttese
A Kossuth utca 9. szám alatt álló épület két műemlék épület között áll. Az üzem megszűnése
óta az épület üres, állapota folyamatosan romlik. Az elhelyezkedése miatt a termelési célú
hasznosítás kétséges, sőt nem is igazán célszerű. Hasznosítására nem tettek kísérletet.
Volt 1. számú Általános Iskola épületegyüttese
Az épületegyüttes a Kossuth utca 22-24- szám alatt található, nagy telekkel, helyi utcaképi
védelmekkel. A telkek a szomszédos utcákra is átnyúlnak. Az iskolát az önkormányzat
megszüntette a gyereklétszám csökkenése miatt. Az épület azóta üresen áll. Hasznosítására
kísérletek történtek, sikertelenül. A legújabb elképzelés a Szigeterőd programhoz
kapcsolódóan turisztikai célú hasznosítása tervezett (szállás, gyógyászat,…), de konkrét
elképzelés még nincs.
Gazdasági területek
Volt Húskombinát épületegyüttese
Az épületegyüttes két telken, a Kétegyházi úton található. A különálló régi Vágóhíd épületei
műemlékek, ezek egyikében Húsipari Múzeum működik, a többi kihasználatlan. Az „új”
épületegyüttes vágóhidat, feldolgozó- és hűtőcsarnokokat, hulladékfeldolgozót foglal magába.
A Gyulahús Kft fejlesztésével újra szeretnék indítani a vágást a feldolgozás kiszélesítésével.
Szükséges az épületek és a részben megmaradt technológiai sorok korszerűsítése. A
műemlék épületek hasznosítására még nincs konkrét elképzelés.
Volt MEZŐGÉP telephelye
A területen több csarnok és iroda épület, valamint egy konyha áll. A konyhát leválasztották,
abban jól prosperáló konyha-étterem működik. A csarnokok egy részében kisvállalkozások
működnek, de összességében a terület alulhasznosított.
Volt Szélturbina-gyártó üzem telke
Az elkerülő út melletti területen gyártást tervezett egy vállalkozás. Az építés elkezdődött, de
még a szerkezetkész állapot elérése előtt leállt az építés, a cég megszűnt. Hasznosítására
volt kísérlet, de előrelépés nem történt, a felépítmény állaga folyamatosan romlik. A déli
iparterület közművesítésével lehetőség adódhat a hasznosításra.
Volt Vízgépészeti Vállalat telephelye
A terület a Béke sugárút északi végében található. Az egyes épületek nagyrészt használaton
kívül vannak ill. különálló vállalkozások használják. Az elhelyezkedés és a környezet miatt a
gazdasági célú felhasználás gondokat okoz.
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30. táblázat: alulhasznosított területek
Alulhasznosított
barnamezős terület neve

Kiterjedése
(m2)

Tulajdoni viszonyai
(önkormányzati, magán)

Értékvédelem:
van/nincs

6 400
1 500

magán
magán

van
van

1. Harisnyagyár
2. Kötőipari Vállalat
3. 1. számú Általános Iskola

7 800

önkormányzati

van

4. Húskombinát

83 300

önkormányzati kft

van

5. MEZŐGÉP

82 900

magán

nincs

6. Szélturbina-telep
7. Vízgépészeti Vállalat

9 300
10 300

önkormányzati
magán

nincs
nincs

24. térkép: alulhasznosított területek

Forrás: saját készítésű térkép
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

A város területén nincsenek szegregált területek. Természetesen vannak értékesebb és kevésbé
értékes területek, de ez inkább az elhelyezkedésből (Várfürdőtől, Belvárostól való távolság,…)
adódik. Leromlott állapotokról nem beszélhetünk, ugyanakkor az infrastruktúra több területen
fejleszthető (Ajtósfalva, Dénesmajor, Városerdő, Szanazug). Ráadásul mindegyik területnek
vannak olyan jellegzetességei, amely miatt egy-egy, de nem leszakadó réteg számára kedveltté
teszi.
Ugyanakkor természetesen vannak az épített környezetben megjelenő problémák, konfliktusok, de
ezek bemutatása az 1.14.6. pontban történik meg.
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

A településszerkezet kialakulását, az azt befolyásoló tényezőket az 1.14.1.1 fejezet ismerteti
részletesen. Látható a fejezetben levő térképen is, hogy a hagyományos út- és telekforma a
városban a vízfolyásokon belüli „szigeteken” viszonylag szabályos derékszögű rendszert alkotnak,
oldalhatáron álló beépítéssel.
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A következő jelentős változást jelentette, hogy a folyószabályozás következtében a fő mind a mai
napig megmaradt, mint Élővíz-csatorna, viszont a további vonulatok jelentős része megszűnt,
feltöltötték és beépítették. Így alakult ki az utcahálózatnak a medrek nyomvonalát követő
szabálytalan, kacskaringós része a város egész területén. Jelentős változást hozott az 1801-es
tűzvész is, mely az úthálózat megszélesítését eredményezte. A kialakult úthálózat jelentős részben
megmaradt mind a mai napig. A lakóterületek telekszerkezete is jellemzően az ismertetett állapotot
tükrözi.
A telekstruktúrában, a beépítések intenzitásában és módjában is változást hozott a XIX. században
megjelenő fellendülés. Ekkor épültek a belvárosi településképet meghatározó épületek, melyek
elhelyezéséhez a telekalakítás is szükségessé vált. A két Gyula egyesítésének és a
fejlesztéseknek következtében a városközpont áttolódott a Megyeháza környezetére. Azt lehet
mondani, hogy a központképző intézmények a mai Béke sugárúttól keletre a Kossuth utca
kezdetéig épültek fel máig meghatározó városképi egységként.
A XX. század második felének házgyári épületei hoztak jelentős változást a telekhálózat
szerkezetében. Szerencsére a beépítéssel rendelkező telekhálózatot, azaz a hagyományos
települési szövetet ez „csak” négy helyen érintette:
A Béke sugárút déli végén, a nyugati oldalon jelent meg telepszerű beépítés, ami szigetszerű
maradt
A Honvéd utcai lakótelep a Vértanúk útja – Honvéd utca – Október 6. tér – Szerecsen utca
által határolt lakótelkek helyén épült fel
Beépült a mai Kossuth tér Bartók Béla ót felöli vége a Honvéd lakóteleppel párhuzamosan
A Budrio lakótelep a Béke sgt – Kárpát utca – Ajtóssy utca – Halácsy utca által határolt
lakóterület északi részén épült fel
A két nagy kiterjedésű lakótelep több szempontból szerencsésnek mondható módon beépítetlen
területek felhasználásával, a Törökzugi szőlők területének jelentős részét felhasználva jött létre.
A lakótelepeken a telepszerű beépítési mód jelent meg. Szerencsére legalább szintszámban nem
történt iszonyatos ugrás, bár a Törökzugi lakótelep négy tízemeletes épülete a mai napig kilóg a
város egységes morfológiájából vizuális környezetszennyezést okozva.
Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült.
1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Gyula Város Önkormányzata nem rendelkezik tulajdonkataszterrel.
A tulajdonkataszterben az Önkormányzat tulajdonában lévő földrészleteket, valamint az egyéb
önálló ingatlanokat kellene nyilvántartani. Sok esetben nem készült el az önkormányzati
létesítményekről a használatbavételhez kapcsolódóan a feltüntetési vázrajz.
A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése
településrendezési eszközök megalapozása során történik.
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1.14.4 Az építmények vizsgálata

Belváros
A lakóterületek, intézményi területek a fő közlekedési tengelyek mentén sűrű beépítésűek, jellemző
a zártsorú beépítés egy-két emeletes magassággal. A lakóterületek a legtöbb esetben oldalhatáron
álló beépítési móddal épültek, de a zártsorúsodás megkezdődött.
Nyugati városrész
Ezen belül van a Németváros, Kisrománváros, Kosároldal, Újgyula. Történeti lakóterületei
oldalhatáron álló beépítésűek, de a Németváros központi részein zársorú beépítést találunk. Ebben
a városrészben található meg a Honvéd és a két Törökzugi lakótelep is, nagyvárosias telepszerű
kialakult beépítéssel.
Keleti városrész
Magyarváros, Románváros hagyományos lakóterületeit foglalja magába. A lakóterületek általában
oldalhatáron álló beépítésűek. Ebben a városrészben találhatjuk a Budrió lakótelepet nagyvárosias
telepszerű kialakult beépítéssel.
Északi városrész
Ajtósfalva, Szentpálfalva, és Máriafalva falusias és kertvárosias lakóterületből álló városrészeket
foglalja magába hagyományos oldalhatáron álló, földszintes beépítéssel.
Déli városrész
Lakóterületei alapvetően hagyományosak, de a Vértanúk útja mellett itt van a Honvéd lakótelep
nagyvárosias telepszerű kialakult beépítéssel.
Újvári, Paradicsom
Újvári területén hagyományos lakóterületek, üdülőterület és csoportos beépítési lakóterület is
megtalálható. A paradicsomi részen lakótelep, sorházas beépítés és csak részben felhasznált
kertvárosias lakóterület található előkertes, oldalhatáron álló beépítéssel.
Gyulavári
Falusias és kertvárosias lakóterületei vannak földszintes, oldalhatáron álló beépítéssel. A
központja vegyes beépítéssel és építménymagassággal rendelkezik.
Kálvária környéke
A Kálvária környezetében falusias lakóterület található földszintes, oldalhatáron álló beépítéssel.
Dénesmajor
Alapvetően falusias lakóterület viszonylag nagy telekkel, oldalhatáron álló beépítéssel.
Városerdő és József Szanatórium
A Szanatórium épületei szabadonállóak, 1-2 emeletesek. A Városerdő jellemzően hétvégi házas
üdülőterület szabadonálló, földszintes beépítéssel.
Szanazug
Kertes mezőgazdasági területbe van sorolva jelentős része, de ezek zömmel hétvégi házak
földszintes ikres beépítéssel. A Dobozi út mentén tanyasor található szabadonálló beépítéssel.
Körös-köz
A két Körös közötti külterület, természetvédelmi területtel, árvízi tározókkal, mezőgazdasági
területekkel, minimális számú tanyával (árvíz lerombolta az 1970-es években).
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Dél-nyugati külterület
Jellemzően mezőgazdasági művelésű területek tanyákkal, majorokkal.
1.14.5 Az épített környezet értékei
1.14.5.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

Békés megye és ezen belül Gyula városának közigazgatási területe az országon belül régészeti
szempontból a legjobban kutatott, lelőhelyekben „leggazdagabb” terület. A város közigazgatási
területén 807 ismert és megkutatott régészeti lelőhely van. A lelőhelyek mintegy 7500 évre
visszamenőleg dokumentálják a környék történetét, melyet alapvetően befolyásolt és
meghatározott a Körösök vízmozgása. Érdemes megemlíteni, hogy a tudomány a térségben feltárt
leletek alapján egy korszakot Körös-kultúrának nevezett el.
Kiemelten védett régészeti lelőhely:
Gyula, középkori vár,
Gyula, Almásy-kastély.
Fokozottan védett régészeti lelőhely nincs az eddig feltárt lelőhelyek között.
El kell mondani, hogy sem a településfejlesztési koncepcióhoz, sem pedig a településszerkezeti
terv felülvizsgálatához nem készült minden területre kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány,
viszont a régészeti területek számbavétele és ismertetése elkészült.
Mivel nincs hatástanulmány, ezért a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos helyi előírások sem
léteznek, így az egyes lelőhelyek esetében az országosan érvényes előírásokat kell betartani.
Ugyanakkor fontos tény, hogy a településrendezési tervben valamennyi régészeti lelőhely fel van
tüntetve, így a beruházások esetében lehet tudni, hol kell számolni az építkezéseket megelőzően
régészeti feltárással, régészeti munkavégzéssel. Ezt a hatóságok a különböző engedélyek
kiadásánál már kötelezően előírják.
1.14.5.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti
jellemzők

A helyi arculatot meghatározó épületeket részletesen bemutató örökségvédelmi hatástanulmány
nincs. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a város arculatát meghatározó épületek nagy
számmal jelennek meg az egyes városrészek történeti központjában ill. főutcáiban.
A legjelentősebb területek ezek közül:
Németváros:
Az Apor Vilmos tér a városrész központja a katolikus templommal, Erkel Ferenc szülőházával.
jellegzetes sváb szárazkapus, zártsorú beépítés jellemzi a fő útvonalakat, azaz a Jókai, Scherer
Ferenc, K Schriffert, Dürer Albert utcákat. A téren található a város legöregebb lakóháza, az ún.
Máriás-ház, mely túlélte az 1801-es tűzvészt.
Belváros:
Az Erkel tér, a Petőfi tér, a Harruckern tér, a Megyeház utca és a Városház utca, Jókai utca
műemlék épületei, helyi védett emeletes zártsorú építésű polgárházai meghatározó építészeti
karaktert jelentenek. Ugyancsak említésre méltóak a Béke sugárút déli részén a megmaradt
emeletes zártsorú polgárházak, kereskedelmi és vendéglátó épületek valamint az északi végén
meglevő szabadonálló beépítésű villaépületek, melyek földszintesek vagy egyemeletesek. Említeni
kell még a többi főközlekedési útvonal XIX. és XX. század elején épült épületeit is.
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Nagyrománváros, Óváros:
A legmeghatározóbb elemek a Vár és az Almásy-kastély együttese a Várfürdővel, a Szent Miklós
park és a Csigakert téregyüttese.
Ajtósfalva:
A Hódi utca, Fecske utca, Fürj utca falusias környezete és annak jellegzetes beépítési módja a
területnek határozott karaktert ad.
Gyulavári:
A városrész történeti központja a Kisvasút utcán található templommal és a Széchenyi utca a
Wenkheim-Almásy kastéllyal meghatározó városképi elemek.
1.14.5.3 Világörökség és világörökségi várományos terület

Ilyen védelmet élvező terület vagy építmény nincs a városban.
1.14.5.4 Műemlék, műemléki együttes

A városban a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet műemléki jelentőségű területet jelölt ki, mely
gyakorlatilag a teljes Belvárost, Németváros jelentős területeit és Vár és az Almásy-kastély
környezetét lefedi. Ezt a területet mutatja a mellékelt térkép. A területet a településrendezési terv
tartalmazza, a HÉSZ 1/a sz. függelék ismerteti részletesen a lehatárolást.
25. térkép: Gyula műemléki jelentőségű területe

Forrás: 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet

A Forster Gyula Központ 2014-es adatszolgáltatása alapján Gyula városában az előzőekben
ismertetett műemléki jelentőségű területen túl 11 műemléki környezet és 53 műemlék épület,
építmény található. Az egyes nyilvántartásokhoz rendelt jogszabályok megszületésének ideje,
továbbá az időközben bekövetkezett tényleges és szabályozási változások miatt valószínűsíthető,
hogy mindkét kategóriában történtek változások (pl.: lebontásra került egy-egy épület, a műemléki
jelentőségű terület kijelölésével az ezen belül levő műemléki környezetek megszűntek, stb.).
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A műemlékek közül a legfontosabbak (a teljesség igénye nélkül):
A középkori Vár, a Rondella a várfallal,
Almásy-kastély, a volt lovardája
A görögkeleti templom a Szent Miklós parkban,
A római katolikus plébániatemplom a Harruckern téren,
A jelenlegi Városháza (volt Megyeház),
A volt Városháza a Városház utcában,
Az Apor Vilmos tér műemlékei (római katolikus templom, szoborfülke, Erkel Ferenc
szülőháza),
A Megyei Bíróság épülete és kertje a Béke sugárúton,
Wenkheim-Almásy kastély Gyulavári központjában.
1.14.5.5 Nemzeti emlékhely

Nemzeti emlékhely nincs a városban.
1.14.5.6 Helyi védelem

A számos műemlék mellett kiterjedt helyi védelem él a településen.
A helyi védelmek típusai:
Területi védelem
Nagyrománváros, Újváros, Németváros, Gyulavári történeti központja, a Kálvária
domb környezete, Ajtósfalva központja, Magyarváros és Krinolinkert.
Egyedi védelem (az egész építmény),
93 egyedi védettségű építmény van a belterületen.
Épülethomlokzatok (utcakép).
103 utcaképet meghatározó homlokzat védett.
A helyi védett értékeket a 2003-ban elkészített településrendezési terv alátámasztó
munkarészeinek örökségvédelemmel foglalkozó anyaga tartalmazza. A tételes felsorolás az egyes
mellékletekben található meg, ugyanakkor az egyes építmények fényképeit, részletes leírását
tartalmazó örökségvédelmi anyag nincs.
A helyi védelemmel érintett területekre, építményekre a HÉSZ sajátos előírásokat fogalmaz meg.
Ezek az általános érvényű előírások mellett a helyi sajátosságok megőrzését szolgálják. A területi
védelemnél elsődleges az úthálózat szerkezetének, a beépítési módoknak a megőrzése. Az egyedi
védelem minden esetben egy-egy építmény ill. a homlokzatának, továbbá a homlokzatok által
érintett utcaképeknek (építménymagasság, tetőforma, stb.) a megőrzését szolgálja.
A HÉSZ mellett Gyula Város Képviselő-testületének 4/2010. (II. 1.) számú rendelete az építészeti
örökség támogatási rendszeréről azt szolgálja, hogy évről-évre támogatás legyen igényelhető a
helyi védelemmel érintett építmények felújításához, korszerűsítéséhez. Ezzel is szeretnék azt
biztosítani, hogy a helyi örökség értékei megmaradjanak.
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1.14.6 Az épített környezet konfliktusai, problémái

Belvárosban üresen álló épületek
Többlakásos épületként megépült, valójában apartmanként működtetett épületek a Város
szinte egész területén
Lakótelepek épületei (felújítás, közlekedési gondok)
Rendezvényterek és lakóterületek egymásmellettisége
Volt Húskombinát, MEZŐGÉP, Vízgépészet területének hasznosítása
Környezetükbe nem illeszkedő beépítési módok megjelenése
Pándy Kálmán Kórház.

1.15 Közlekedés
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Gyula középvárosa a – Békés megyén belül legkisebb területűnek és átlagos népességűnek
számító – Gyulai járás központja, egykor megyeszékhely. Fekvése a megyében délkeleti, a
megyeszékhelytől, Békéscsabától mintegy 18 km-re délkeletre található.
Ingázás

Az alábbi táblázat mutatja a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján, hogy melyek
a település főbb ingázási cél és induló kapcsolatai. Látható, hogy Gyula inkább céltelepülés, mivel
az bejárók száma több mint kétszerese az eljárókénál (5.065 fő a 2.439-hez képest). A legtöbben
Sarkadról és Békéscsabáról érkeznek, azonban ez utóbbinál – az induló települések
lélekszámához arányosítva – hangsúlyosabb Elek, Kétegyháza és Doboz is. Az eljárás
szempontjából a legfőbb célpont természetes módon Békéscsaba, Szeged mintegy tized ekkora
vonzerőt jelent még, mint céltelepülés.
31. táblázat: Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk Gyulán (fő/nap)
Megnevezés

Összesen

Összesen

Személygépkocsival

2001*
Helyi közlekedő

Tömegközlekedéssel

Kerékpárral
(gyalog)

2011

10 781

14 567

3 839

1 258

6 977

2728
..

5 065
1 135

1 194
220

3 818
899

34
12

Békéscsaba

..

795

310

478

7

Elek

..

436

92

338

6

Kétegyháza
Doboz

..
..

269
197

88
60

175
137

6
0

1364

2 439

876

1 526

13

Békéscsaba

..

1 516

586

917

13

Szeged

..

162

13

136

0

Sarkad
Elek

..
..

88
70

42
29

46
41

0
0

Békés

..

44

34

10

0

Bejáró
Sarkad

Eljáró

* 2001-ben csak foglalkoztatott. Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH.
A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban jelentős szerepe van az aktív
közlekedési módoknak (kerékpározás 48%, gyaloglás 17%), emellett a helyi közösségi közlekedés
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8%-ot tesz ki. A személygépkocsi mindhárom esetben (helyi 26%, bejáró 24% és eljáró 36%)
esetben érdemi szerepet kap. A távolsági buszt az eljárók közel háromszor annyian részesítik
előnyben, mint a személygépkocsit. Az eljáróknál is hasonló a sorrend, csak az arány sokkal
kiegyensúlyozottabb. A vasút szerepe a legalacsonyabb.
20. ábra: Az ingázók mód szerinti megoszlása Gyulán
16 000
14 000
12 000

Fő

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Helyben
maradó
Helyi közl.

Vasút

Bejáró
Távolsági busz

Személygépkocsi

Eljáró
Kerékpár

Gyalog

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH.

Külső kapcsolatok,
országos hálózat

A várost a megye egyik fontos főútja – a Kecskemétet Gyula határátkelőhellyel összekötő – 44. sz.
elsőrendű főút délről elkerüli.
A városnak – ahogyan a megyének – közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen.
26. térkép: Gyula környezetének országos jelentőségű főútjai
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Közúti kapcsolatok tekintetében délnyugati irányban az M43 autópályára Makó felé, összekötő
utakon 90 km, Szeged felé az 110 km, északnyugati irányban Kecskemét felé az M5 autópályára
145 km távolságban lehet felhajtani. A főváros közúton 235 km autózással érhető el. A 44. sz.
főúton a Romániába vezető nemzetközi közúti határátkelő a városközponttól 5 km távolságban
található.
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik
a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a város e szempontból is
regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Békéscsaba, Szeged, Debrecen,
Kecskemét és Miskolc irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás elérhető
autóbusszal. A város közigazgatási területen belül 48 helyközi megálló található.
Gyulát a 135-ös számú, Szeged – Kötegyán „országos törzshálózati vasúti pálya” besorolású
vasútvonal érinti. A vonal Kötegyánnál csatlakozik a román vasúthálózathoz. A 135-ös számú
vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatással kiszolgált. A személyforgalom közelítőleg ütemes
menetrend alapján veheti igénybe a vasúti szolgáltatást.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából az Airport Debrecen 115 km, a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtér – útvonalválasztástól függően – 210-230 km távolságban érhető el. A felfejlesztett, de
valójában nem működő Békéscsabai Repülőtér mindössze 10 km-re van Gyulától.
1.15.2 Közúti közlekedés

Városkörnyéki
közúthálózat

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a közúthálózati szempontból alközponti szerepű
város a környező településekkel északi (Dobozi út) irányban a 4234. j. Szeghalom - Gyula,
északkeleti (Sarkadi út) irányban a 4219. j. Furta – Gyula, déli (Kétegyházi út) irányban a 4434. j.
Gyula – Makó (amelyből a városon kívül ágazik el a 4444. j. Gyula – Pitvaros), továbbá a 44. sz.
főút elkerülő szakaszáról nyugati („Kígyósi”) irányban induló 4431. j. Gyula - Csorvás összekötő
utakon, valamint a 42146. j. Gyulalvári – Dénesmajor bekötő úton áll még kapcsolatban. A 4234. j.
mellékút Gyula előtti szakasza az elmúlt években került felújításra.
27. térkép: Gyula városi közúthálózata
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Gyula közúthálózta részben hálós, részben szabálytalan jellegű. Ebben a struktúrában a
városközpont érdemben nem szenvedi el a történelmi városközpontok általában jellemző
centrálisan túlterhelt jellegét. A lakóutcák alapvetően nyugodt, forgalmi szempontból érdemi
zavarással nem terhelt alaphálózatot jelentenek. A városon belüli főútvonalak állapota megfelelő,
ezek nagy forgalmat bonyolítanak le.
Gyulán 3 db jelzőlámpával szabályozott közúti csomópont, és 4 db szintbeni közúti-vasúti átjáró
található. A városnak 7 db körforgalmi csomópontjából 2 db külterületen, az országos közúthálózat
részét képezi, az 5 db belterületiből pedig kettő szintén állami kezelésben van. A belvárosban
forgalomcsillapított zóna a nemrégen díszburkolatot kapott Városház utca és a Harruckem tér egy
része, ahol a gépjárművek, kerékpárosok és gyalogosok közös térhasználata is megvalósul.
A rendelkezésre álló 2013-as adatok szerint Gyula belterületén a helyi közúthálózat hossza
222.540 m, ebből – kizárólag kiszolgáló és lakóútként – kiépítetlen 75.476 m, ami kétharmados
kiépítettséget jelent. Elsőrendű főutak a hálózat 2,6%-át, a gyűjtőutak pedig 5,5%-át teszik ki, mind
kiépítettek. Az utak kiépítettségének hiánya különösen igaz a külterületekre, ahol a 386.794 m
úthálózat kiépítettsége az 1%-ot sem éri el. Gyula város belterületi útjainak minőségi fejlesztésére
az elmúlt években, több ütemben is sor került. A város 2013-ban az út-, kerékpárhálózat és a járdák
fejlesztésére 161,2 MFt-ot, fenntartására 8,8 MFt-ot és üzemeltetésére 1,3 MFt-ot fordított.

Forgalmi jellemzők

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. A
települést délről elkerülő 44. sz. főúttal a Kétegyházi úton keresztül kapcsolódik a Dobozi és a
Sarkadi út, melyek erős forgalommal bírnak, ezáltal környezetükben a zajhatása is érdemi.
28. térkép: Gyula főbb útjainak forgalmi terhelése

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány adataiból szerkesztve
(2014.07. MK NZrt.)
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Az országos közúthálózaton kívüli városi utakon 2010. évi mért forgalmi adat áll még rendelkezésre
a Botond – Bulcsú utcák vonalára, 1.411 Ejm/nap értékkel.
Az alábbi ábra Gyula közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek személyi
sérüléses balesetei alapján. Egyértelműen látható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból
legveszélyesebb útszakasz a 4219. j. összekötő út települési átkelési szakasza (Vértanúk útja –
Ajtóssy Albert utca – Madách utca). A város területén ezen kívül néhány baleseti sűrűsödési pontot
lehet még találni (Béke sugárút – Szent István út). Halálos kimenetelű közúti balesetek nem
jellemzőek a városra.
29. térkép: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek Gyulán 2011-2013

Forrás: KKK

Motorizáció

Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Gyulán
az 1.000 főre eső személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind
az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket. Ezek – az előbb felsorolt
sorrendben – egyre alacsonyabb értéken jelentek meg, oly módon, hogy a város e jellemzője szinte
mindenkor meghaladta az országos átlagot.
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21. ábra: Motorizáció alakulása 2004-2013
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Forrás: KSH

Problémák, hiányosságok:
északi elkerülő út megvalósítása;
a Körös-hidak további korszerűsítése;
kórház környéki közlekedési viszonyok további rendezése (parkolás);
Körgáti út megépítése;
északi városrész hiányzó közúti kapcsolatainak megvalósítása (Henyei Miklós utca – Dobozi
út, Csikóséri sor, Vadvirág utca – Dobozi út, Kosztolányi utca – Juhász Gyula utca);
Külső-Törökzugi út megépítése;
Dénesmajor – Feketegyarmat között már kiépült úton a határátmenet megoldása;
országhatáron átnyúló további fő- és mellékúthálózati fejlesztések (ezen belül az M44
gyorsforgalmi út – a romániai oldalon Gyulavarsándon átkelő helyett – új nyomvonalú
határmetszési pontjának az előkészítése).
1.15.3 Parkolás

A városközpontra jellemző, hogy a szükségeshez képest időnként kevésnek bizonyul a
parkolóhelyek száma. Az új építésű szolgáltató létesítmények környezetében megépültek a
parkolók. A központban található parkolóhelyek magas kihasználtságúak. A városban a parkolásért
fizetni kell. A központtól távolabb lévő parkolók kihasználtsága alacsony.
Gyulán 1.854 db parkolóhely van kiépítve, ebből 1.426 db a két fizetős övezetben található. A
fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről Gyula Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 18/2001. (VI. 1.) számú rendelete intézkedik. Motorkerékpár és
személygépkocsi részére 180 Ft/óra, autóbusz és tehergépkocsi részére 480 Ft/óra az egységes
parkolási díj, továbbá 7, 10, 14 napos és havi bérletek is válthatóak.
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A mindenkori óradíj 6 órára eső értékéért napijegy is váltható, amely a parkolási zónán belül
korlátozás nélkül érvényes. Helyi lakosok regisztrációt követően kedvezményes parkolási
bérlethez is hozzájuthatnak. A város parkolási rendszere része az országos mobilparkolási
szolgáltatásnak. A városban kijelölt kék zónában (ld. az alábbi ábrát) hétköznap 8:00-18:00 óra
között, a zöld zónákban minden nap 8:00-18:00 óra között kell leróni a parkolási díjat.
30. térkép: Parkolási övezetek

Forrás: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapja (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/parkolas-zonak)

A parkolás terén problémák, hiányosságok tapasztalhatóak még a Béke sugárúton, valamint a
kórház környékén, továbbá a nyári szezonális igénybevétel miatt a fürdő térsége is fejleszthető e
téren. A jövőben a Szigeterőd program megvalósulásával lezárásra kerülő Várkert utca kiesése a
parkolási lehetőségek közül e térségre egy előre tervezett új parkolási koncepció kidolgozását és
megvalósítását igényli.
1.15.4 Áruszállítás

Gyula iparterületei a vasútállomástól északra, az Ajtós és a Szentpálfalva városrészben valamint
a Dobozi út mentén találhatóak, a várostól délnyugatra, az elkerülő úton belül pedig inkább a
kereskedelmi tevékenység a jellemző. A helyi termelő, feldolgozó üzemek valamint a kereskedelmi
egységek túlnyomórészt közúti teherszállítással oldják meg beszerzési és árutovábbítási
feladataikat.
A városon belül nagyobb, koncentrált teherfogalom a Béke sugárúton (Gyulahús Kft. telephelye,
vasudvar, kereskedelmi egységek), a Jókai Mór utcában (Dürer nyomda), a Henyei Miklós úti ipari
parknál, a Bartók Béla utca – Ajtóssy Albert utca vonalon, a város délnyugati területén a Tesco, az
Interspar és a volt húskombináti terület környékén jelentkezik.
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1.15.5 Közösségi közlekedés

31. térkép: Közösségi közlekedési megállóhelyek Gyulán és környezetében

Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok: 2011/2012. évi autóbusz és vasúti menetrendek

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés

Autóbuszos
infrastruktúra

Az autóbusz állomás előnyös helyen, a belváros déli részén – a Vásárhelyi Pál utcában – található,
melynek épülete nemrégen átépült és a korábbiaknál színvonalasabb utaskiszolgálást és
várakozást tesz lehetővé. A létesítmény utasperonjai és útburkolata viszont felújítást igényel. A
megállóhelyi infrastruktúra jobbára egységes, fiatalnak mondható esőbeállókból, azokban
padokból és hagyományos járda(sziget) felületekből áll.

Helyközi és távolsági
autóbusz közlekedés

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Körös Volán Zrt látja el, a
közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Körös Volán Zrt az Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt) egyik alapítója.
A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely Békéscsaba (napi 50 induló járat,
menetidő 00:21 – 00:30 között), mind a regionális központ Szeged (napi 6 induló járat, menetidő
03:00 – 03:55 között) mind Budapest (napi 1 induló járat, menetidő 04:05) felé. Járatok
közlekednek továbbá Debrecen, Kecskemét és Miskolc felé is.
Gyula és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely található.
Gyulán a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 4434. j. összekötő út belterületi szakaszán, és
a főutak mentén (Temesvári út, Szent István út, Csabai út, Nagyváradi út) helyezkedik el. Gyula
közigazgatási területén 48 helyközi megálló található. A városközpont, a vasútállomás, a
rendelőintézet és a gyógyfürdő közvetlenül elérhető a környező településekről.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

121

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a
legforgalmasabb helyeken (Rendelőintézet, Várfürdő bej. út, Kálvin u., Almássy Kálmánné tér)
60-70 járat áll meg egy munkanapon, de a kisebb megállókban is 20-30 db, kivételt csak a
városközponttól távol eső megállóhelyek képeznek. Az autóbusz állomáson, egy átlagos
munkanapon kb. 160 járat indul vagy halad át.
Helyi autóbusz
közlekedés

A helyi közösségi közlekedési szolgáltatást a Körös Volán Zrt. látja el, hálózata nem érinti az
összes városrészt, az egyes területek kiszolgálási szintje különbségeket mutat. A menetrendben
összesen 2 helyi viszonylat szerepel. A követési időköz jellemzően csúcsidőben sem csökken fél
óra alá. A napi indított járatok száma 79.
Mindegyik viszonylat érinti a vasútállomást és az autóbusz-állomást, és biztosítják a kapcsolatot a
városközponttal és a fontosabb közintézményekkel, a kórházzal és a gyógyfürdővel is.
Ugyanakkor a település északi részét, Ajtósfalva városrészt – az úthálózat szűkössége miatt – sem
a helyi járatok, sem a helyközi járatok nem érintik. Közösségi közlekedési szolgáltatás errefelé
legfeljebb a Külső-Törökzugi út megépítése, valamint az északi ipartelep megközelíthetőségének
javítása esetén képzelhető el.
1.15.5.2 Vasúti közlekedés

A települést érintő
vasútvonalak,
hálózati kapcsolatok

Gyulát a 135-ös számú, „nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező
országos törzshálózati vasúti pálya” besorolású, Szeged – Békéscsaba – Kötegyán országhatár
vasútvonal érinti. A vasútvonal legfőbb szerepe a helyi személy- és áruforgalom lebonyolítása. A
vonal Békéscsabán (a megyeszékhelyen) keresztezi a 120-as számú Budapest – Szolnok –
Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonalat, melynek Békéscsabát érintő szakasza nemzetközi
törzshálózati elem, a TEN-T core network (törzshálózat) és a RFC 7, Orient/East-Med szállítási
folyosó része. Békéscsabán át adódik a legkedvezőbb vasúti kapcsolat a főváros felé is. A vonal
Kötegyánnál csatlakozik a román vasúthálózathoz.
A 135-ös számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású. Békéscsaba állomás és Gyula
állomás közötti szakasza, jelfeladásra nincs kiépítve, az engedélyezett tengelyterhelés 210 kN, az
engedélyezett sebesség 80 km/h, az engedélyezett vonathossz 750 m. Gyula állomás és Kötegyán
állomás között jelfeladásra szintén nincs kiépítve, illetve az engedélyezett vonathossz 750 m,
azonban az engedélyezett tengelyterhelés 175 kN (sebességkorlátozással), az engedélyezett
sebesség Sarkadig 70 km/h, onnantól 60 km/h.
Gyula területén két vasútállomás (Gyula állomás, Bicere állomás) és egy vasúti megállóhely
(Gyulai Városerdő) található.

Vasúti szolgáltatás

Gyula állomáson, egy átlagos munkanapon a 2014/2015. évi menetrend alapján 31 személyszállító
vonat áll meg, 16 páratlan és 15 páros irányú vonat. A vonalon közelítőleg órás ütemben
közlekednek a Békéscsaba és Sarkad/Kötegyán/Nagyszalonta/Vésztő között közlekedő
személyvonatok. A vonatok nagy része (11 pár vonat) Vésztőig közlekedik, kisebb része
Kötegyánig (3 pár), illetve Sarkadig (1 páratlan vonat) közlekedik. A vonatok közül 2 pár
(nemzetközi) személyvonat közlekedik Nagyszalontáig (Salonta).
Bicere állomáson egy csak munkanapokon közlekedő páros személyvonat kivételével minden
vonat megáll.
Gyulai Városerdő megállóhelyen csak időszakosan állnak meg a vonatok, pl. a 2014/2015. évi
menetrendi időszakban április 1. és október 31. között. Ezen időszakban napi 4 pár személyvonat
áll meg a megállóhelyen.
Összességében Gyula annak ellenére, hogy nem közvetlenül fekszik egy frekventált sugárirányú
hálózati elem mentén, hanem csak egy haránt irányú vasútvonal érinti, kedvezőnek mondható
vasúti kapcsolattal rendelkezik, az órás ütemes követés jó szolgáltatást biztosít.
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A főváros felé közvetlen vonat nincs, de a kedvező Békéscsabai átszállás miatt kb. 3 órás menetidő
adódik Budapest felé (kb. órás gyakoriság mellett). A megyeszékhely, Békéscsaba felé igen
kedvező eljutási lehetőségek vannak, órás követés mellett a menetidő kb. 16-20 perc.
1.15.5.2.1 Gyula állomás
Gyula állomás utas- és áruforgalomra korlátlanul megnyitott középállomás a 135-ös számú
vasútvonal Bicere (7,1 km) és Sarkad (13,6 km) állomásai között, Békéscsabától 15,3 km-re.
Elhelyezkedése,
megközelíthetősége
Kereskedelmi
létesítmények

Az állomás Gyula északi részén, lakott területek és kisebb részt ipari területek között fekszik,
megközelíteni a 4219. j. összekötő útról lehet. Összességében a vasútállomás viszonylag kedvező
elhelyezkedésű a lakott területekhez kapcsolódóan.
Az állomáson található oldal- és nyíltrakodó, valamint raktár. A rakterület burkolt, illetve részben
kivilágított.
A kereskedelmi létesítményeken kívül az északi iparterületre sajátcélú vágány is ágazik ki az
állomásról, ennek kihasználtsága azonban rendkívül alacsony.

Utasforgalmi
létesítmények

A felvételi épület előtt kiépített személygépjármű parkoló, kerékpártároló és autóbusz megállóhely
található.
Az állomáson balesetveszélyes, keskeny, sk+0-15 cm magasságú alacsony, aszfalt burkolatú
peronok találhatók, melyek szintben közelíthetők meg.
A felvételi épületben van pénztár, WC és váróterem. Hangos utastájékoztatás van az állomáson.

Problémák

Probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala. Korszerű, széles és magas peronok
építése szükséges (ehhez az állomás vágányhálózatát is át kell alakítani).
1.15.5.2.2 Bicere állomás
Bicere állomás csak utasforgalomra megnyitott középállomás a 135-ös számú vasútvonal
Békéscsaba (8,2 km) és Gyula (7,1 km) állomásai között.

Elhelyezkedése,
megközelíthetősége
Utasforgalmi
létesítmények

Az állomás Gyulától nyugatra található, mezőgazdasági területek és zöldterületek között,
megközelíteni az országos közúthálózaton át (illetve egyéb burkolt úton) nem lehet. A vasútállomás
utasforgalmi szempontból a külterületi lakosok otthonainak elérése céljából fontos).
Az állomáson kiépített személygépjármű parkoló, kerékpártároló, illetve autóbusz megállóhely
nincs.
Az állomáson balesetveszélyes, keskeny, sk+0 cm magasságú alacsony, burkolatlan peronok
találhatók, melyek szintben közelíthetők meg.
A felvételi épületben pénztár nincs.

Problémák

Probléma az állomás kedvezőtlen elhelyezkedése utasforgalmi szempontból.
1.15.5.2.3 Gyulai Városerdő megállóhely

Elhelyezkedése,
megközelíthetősége
Utasforgalmi
létesítmények

Gyulai Városerdő megállóhely Gyulától észak-keletre, kb. 6,5 km-re található, erdők és
mezőgazdasági területek között. Megközelíteni az országos közúthálózaton át (illetve burkolt úton
át) nem lehet.
A megállóhelyhez nem kapcsolódik sem személygépjármű parkoló, sem kerékpártároló, sem
autóbusz megállóhely.
A megállóhely ún. táblás megállóhely, felvételi épület, pénztár nincs, egyedül rossz állapotú
esőbeálló és padok vannak.
A megállóhelyen balesetveszélyes sk+0 magasságú, burkolatlan, alacsony peron van.

Problémák

Probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala.
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1.15.6 Kerékpáros közlekedés

A településen részben a kerékpározás már fejlettebb szintűre fejlesztett infrastrukturális és
forgalomtechnikai adottságaiból, részben az alföldi helyi kerékpáros közlekedési
„hagyományokból”, továbbá mint az anyagi ráfordítását is tekintve leggyorsabb eljutási
lehetőségből is következően a KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a kerékpározás
részaránya 48% körüli.
Infrastruktúra

A településen a kerékpárutak hossza 14.493 m, a városon belül részben alkotnak csak összefüggő
hálózatot. A kerékpárutak burkolatállapota jónak minősíthető.
A kerékpárutak jellemzően egyoldaliak (ebből adódóan két forgalmi irányúak), nagyon rövid
szakaszokon a gyalogos forgalommal közösen, túlnyomó részben attól külön vezetett
nyomvonalon futnak. A kerékpárosok számára konfliktusos pontot leginkább a buszmegállók és a
keresztező utcák jelentenek.
A városnak szomszéd településsel való közvetlen kerékpáros összeköttetése összefüggően
Békéscsaba viszonylatában épült ki, ez Gyulán belül a Csabai út – Vértanúk útja – Széchenyi
István utca – Temesvári út – vonalon egészen a Gyulaváriba átvezető Fehér-Körös híd jobb parti
árvízvédelmi töltéséig összefüggő kerékpárutat képez. Északi irányból a Dobozi út mentén a Fehér
és a Fekete-Körös összefolyásának árvízvédelmi töltésétől a Madách utcán - Csókos úton át, a
Sarkadi úton a Fehér-Körös árvízvédelmi töltéséig épült még ki további egybefüggő bel- és
külterületi kerékpárút. Az árvízvédelmi töltéseken jó időben megfelelően lehet kerékpározni.
Az ismertetett hálózat alapvetően a város közúti gépjármű forgalom által leginkább terhelt
útvonalait fedi le, a város többi részén kerékpározni a közút felületén lehet.
A kerékpárok tárolása az ismertetett hálózat mentén az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, az
önkormányzati, valamint a kereskedelmi létesítményeknél – még, ha esetenként
kapacitáshiányosan, de – megoldott. E kerékpárparkolókban alapvetően az első kereket rögzítő
megoldások az elterjedtek a korszerűbb, a vázat rögzítő megoldásokkal szemben. Ezen
fejlesztések egy része a városközpont közelmúltbeli fejlesztésének eredményeképpen jött létre,
azonban a Várfürdő hátsó bejáratánál jelentős hiányok mutatkoznak. A vasútállomás valamint az
autóbusz állomás környezete kerékpár tárolási szempontból jelentős fejlesztést igényel még.

Értékelés

Gyula városi kerékpározási helyzetét értékelve látható, hogy a meglévő létesítmények alapvetően
kiszolgálják a természetes lakossági igényeket, a település preferálja a kerékpárosbarát
megoldásokat. A meglévő hálózat időszakos felújítására és további fejlesztésekre természetesen
mindemellett igény van. Egy külterületi turisztikai kerékpárút hálózat kialakítása is előnyös lenne a
város számára (pl. a Sarkadi úton a Fehér-Köröstől a Fekete-Körösig a Városerdőig, ezáltal a
szanatóriumig már elkészült sarkadi kerékpárúttal is megvalósulhatna a kapcsolat).
1.15.7 Gyalogos közlekedés

Infrastruktúra

A településen összességében 231.443 méternyi járda, illetve gyalogút van kiépítve, míg
2.143 méter kiépítetlenként szerepel a nyilvántartásban, ami 99%-ot meghaladó kiépítettséget
jelent. A városra a járdák kétoldali kiépítettsége jellemző.
Összefüggő gyalogos zónát képez a városközpontban a Kossuth Lajos tér – Eszperantó tér –
Városház utca – Harruckern tér – Hétvezér utca díszburkolattal ellátott térsége.
A város parkosított területeinek, tereinek valamint a városközpontnak a gyalogos felületei nagyon
elegáns megoldásúak, más területeken a gyalogos létesítmények inkább funkcionálisak. Kijelölt
gyalogátkelőhelyek tekintetében a városközpont jobban ellátott, mint az alacsonyabb gyalogos és
járműforgalom sűrűségű területek. A gyalogosok tájékozódását segítő jelzések (pl. turisztikai célú
táblázás) teljesen kiépített, az ügyintézési célból a környékről bejárók számára egyéb (pl. a
közintézményeket is mutató) útbaigazító jelzésrendszer még kiépíthető lenne.
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A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen belüli – kizárólag – gyalogos
helyváltoztatások részaránya 17%, ami naponta közel 2.500 főt jelent.
Lokálisan probléma a járdák leromlott állapota, így a meglévő járdák időszakos felújítására és
további fejlesztésekre természetesen igény van.
1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások

A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a városban
tapasztalható közlekedési rendszer vonatkozású problémákat, hiányosságokat, előzetesen
megmutatkozó fejlesztési igényeket:
északi elkerülő út megvalósítása;
a Körös-hidak további korszerűsítése;
kórház környéki közlekedési viszonyok további rendezése (parkolás);
Körgáti út megépítése;
északi városrész hiányzó közúti kapcsolatainak megvalósítása (Henyei Miklós utca – Dobozi
út, Csikóséri sor, Vadvirág utca – Dobozi út, Kosztolányi utca – Juhász Gyula utca);
Külső-Törökzugi út megépítése;
Dénesmajor – Feketegyarmat között már kiépült úton a határátmenet megoldása;
országhatáron átnyúló további fő- és mellékúthálózati fejlesztések (ezen belül az
M44 gyorsforgalmi út – a romániai oldalon Gyulavarsándon átkelő helyett – új nyomvonalú
határmetszési pontjának az előkészítése);
a parkolási lehetőségek a Béke sugárúton, valamint a kórház környékén, továbbá a nyári
szezonális igénybevétel miatt a fürdő térségében is fejleszthetőek még;
meglévő kerékpárutak hálózati kapcsolati hiányainak fejlesztése;
a vasútállomáson és a buszállomáson a kerékpárok kulturált és biztonságos elhelyezésének
megoldása;
külterületi turisztikai kerékpárút hálózat kialakítása;
a gyalogosok számára kiépült útbaigazító jelzésrendszer kiegészítése az ügyintézést segítő,
a közintézményi célpontokat is jobban mutató jelzésekkel.

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
A település területén a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a
vízellátási és csatornázási feladatokat. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 1967.–ben alapította
Gyulai Vízművek Vállalat néven a Városi Tanács. Jelenlegi nevén (Nonprofit Kft.-ként) 2014. június
hó 14. óta jegyzik. A Nonprofit Kft. tulajdonosai:
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Gyula Város Önkormányzata
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Végegyháza Község Önkormányzata
Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Kaszaper Község Önkormányzata
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Újkígyós Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
1.16.1 Víziközművek

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra,
díjrendszer kialakulása.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. működteti Gyula Város területén az ivóvíz szolgáltatást.
A Város területén 2 darab, az egyenletes ivóvízminőség biztosítása érdekében összekötött
Vízműtelep található. Ezek csak Gyula Város ellátásáért felelősek. Összesített kapacitásuk 17.000
m3/nap, mivel azonban a napi átlagos ivóvíz-felhasználás mindössze 5500 m3, ez nincsen teljes
egészében kihasználva. A településen ellátott népességszám: 30.865 fő (2013. évi adat a KSH
adatbázisából).
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz
hasznosítás)

32. térkép: Gyula vízbázis védőterületei

Forrás: http://webgis.okir.hu/base/
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A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni.
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
A városi ivóvízellátást a Maros-hordalékkúp térségében lévő két vízbázis – az Elek-északi, 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 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.
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. Tervezése, előkészítése részben lezajlott, részben még folyamatban van.
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22. ábra: Elek-Dél vízbázis védőterületének felszíni vetülete

Forrás: Gyulai Közüzemi Nonoprofit Kft.

Ivóvízellátás

Gyula Városának ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A mélyfúrású kutakból kitermelt
ivóvizet a határérték fölötti vas- és a mangántartalma miatt a felhasználás előtt tisztítani kell. A
víztisztítási technológia a vas- és mangántalanítást, valamint a fertőtlenítést foglalja magában.
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23. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások (zöld) számának (db) változása
Gyulán a teljes lakásállományhoz (szürke) viszonyítva, 2001-2013

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának
változása a teljes lakásállományhoz viszonyítva
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Forrás: KSH

24. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, 2001-2013

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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Forrás: KSH

Az elmúlt időszakban, a településen évről évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt
lakások száma. A bekötött lakások száma 2001-ben 12286 db, 2005-ben 12528 db, 2013-ban
13980 db volt. Az ivóvízhálózatba 2001-ben a lakások 92%-át, 2005-ben 93%-át, 2013-ban pedig
98%-át bekapcsolták az ivóvízvezeték-hálózatba.
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A gyulai városi gőzfürdőt 1887-ben építették, de már az 1930-as években képtelen volt az igények
kielégítésére. Ekkor felvetődött egy új fürdő építésének gondolata. Gyula akkori vezetői jó érzékkel
a mai területet szemelték ki, és tartották alkalmasnak, de a magántulajdonú ingatlant nem lehetett
a célnak megszerezni. Az ötvenes évek közepén az elavult, tönkrement gőzfürdőt is bezárták, a
város fürdő nélkül maradt. A fürdőépítés terve 1957-ben került ismét napirendre: Fürdőépítési
Bizottság alakult, 1959-ben fúrták az első kutat, és építették az első medencét. Azóta minden
évben bővült a gyulai fürdő, strand- és gyógymedencék, gyermeklubickolók, fedett fürdő,
versenyuszoda, majd a nagy kapacitású gyógyászati rész épült hozzá. A gyulai Várfürdő 1970-ben
az egészségügyi miniszter által gyógyfürdővé lett nyilvánítva, és a fürdőtelep környéke
üdülőterületi rangot kapott. 1985-ben a gyógyfürdő környékét gyógyhellyé nyilvánította.
A fürdőt üzemeltető Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. részére kiállított vízjogi
üzemeletetési engedély (Vízkönyvi szám: Gyula/439) alapján a fürdő jelenleg 5 termálkúttal, 3
hidegvizes kúttal, felszíni vízkivétellel (Fehér-Körösből) és a városi ivóvízhálózatról 23 darab
medencével üzemel. A kutak közül 2 db termálkutat és 1 db hidegvizű kutat 2013-ban fúrtak az
Aquapalota beruházáshoz kapcsolódóan. Az Aquapalotánál a termálvíz hulladékhőjét is
hasznosítják. A hulladékhő hasznosítását még lehetne bővíteni.
A fürdő éves összes vízigénye 1028748 m3/év, ebből a felhasználni engedélyezett termálvíz
mennyisége 278 330 m3/év. A termálkutak közül 1 db gyógyvíz minőségű, 1db minősítése pedig
folyamatban van.
A fürdő engedélyezett befogadóképessége szezonban napi 13.070fő, egyidejűleg pedig 5.530fő,
szezonon kívül ez az adat 7.139 fő ill. 3.720 fő.

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

Szennyvízgyűjtő
hálózat

Gyula a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. rendszerén keresztül működteti a csatornázási
szolgáltatást. A szennyvíz elvezetése 25 átemelő telepen, 26,6 km nyomóvezetéken és 137,7 km
gravitációs csatornán keresztül történik, azokról a területekről, amelyek még nem kerültek
csatornázásra, a szennyvíz szippantó gépjárművekkel kerül a kiépített bebocsátási helyekre,
majd a Gyulai szennyvíztisztító telepre. a tisztított szennyvíz mennyisége évente átlagosan
2.300.000 m3.
2006-ban befejeződött a 1,5 milliárd forint összértékű városi szennyvíz-csatornázási program. A
szennyvízcsatornára történő rákötéseket kötelez tevő Képviselő-testületi rendelet miatt, a
szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik 2001 év óta. A
bekötött lakások száma 2001-ben 8253 db, 2005-ben 9506 db, 2013-ban 13 027 db volt. A város
szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 62 %-át, 2005-ben 71%-át, 2013-ban 92%-át
2015-re 94%-át bekapcsolták.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

130

25. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások
számának (zöld) változása Gyulán a teljes lakásállományhoz (szürke) viszonyítva, 2001-2013

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások
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Forrás: KSH

26. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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Forrás: KSH

Szennyvíztelep

A gyulai szennyvíztisztító telep a PURÁTOR PURAB elnevezésű kétlépcsős eleveniszapos
biológiai tisztítást alkalmazza. A technológia nitrifikációt, denitrifikációt, biológiai foszfor eltávolítást
tartalmaz (kiegészítve szimultán vegyszeres eltávolítás lehetőségével) Az utótisztítás a meglévő
fakultatív és aerob tavakban történik. Ezen technológiákkal az európai minőségi követelményeknek
megfelelő szintre tisztítható a város szennyvize. A telep kapacitása 10.500 m3/nap.
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A szennyvíztisztító telep a húsipari- és egyéb állati eredetű hulladékok kezelésére és
ártalmatlanítására hatóságilag engedélyezett eljárással rendelkezik, ezen hulladékokból
komposztot készít.
Az ivóvíz- és a szennyvíz minőségének ellenőrzését a Gyulai közüzemi Nonprofit Kft. saját
laboratóriumában végzi.
Szennyvízkibocsátás

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és
kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat,
fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A
szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás
mértékétől függően képesek tolerálni.
A kommunális szennyvizek kibocsátása a Kétegyházi felfogócsatornába történik, melyre a
kibocsátott víznek a hatása „nem jelentős”-nek lett jelölve a Gyula város Környezetvédelmi
Programjában. A korábbi nyárfás szikkasztómező nagy része felszámolásra került, a korábbi
lehetséges szennyező hatás utómonitorozása zajlik 2015-ig, 4 db talajvízfigyelő kút rendszeres
vizsgálatával és értékelésével.
Ipari szennyvizek kibocsátása két ponton történik a városban.
Városunkban a szennyvíz (használtvíz) elhelyezés kapcsán nem hagyható figyelmen kívül a
Várfürdő használt hévíz kibocsátása, amely előtisztítás nélkül az Élővíz-csatornába kerül.

Csapadékelvezetés

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza
a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A
sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt
hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető
árkok kialakítása javasolt.
A belterületi csatornahálózat részben nyílt árkos, részben zárt csatornahálózat. 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 okán. A külterületről belvizek a
belterületet nem terhelik.
A város belterületén lévő csapadékvíz-elvezető hálózatról számítógépen is nyilvántartott szakági
térkép van, és szintvonalas térkép is rendelkezésre áll. Az üzemeltető 2008. eleje óta a Gyulai
Közüzemi Kft.
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: Farkashalmi csatorna, Újgyulai I. csatorna
(Csabai útra közel merőleges szakasza), Csikos-éri I. csatorna, Csikos-éri II. csatorna, Gelvácsi
G-3 csatorna
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Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Hivatala kezelésében levő csatornák
(Adatokat a Társulat tart nyilván): Gyula - Kispél -Eleki csatorna, Pél - Gyula - Élővíz csatorna
Önkormányzati kezelésű: Újgyulai I. csatorna (Csabai úttal párhuzamos szakasza), Csikos-éri
csatorna egyes szakasza
Záportározó tavak
32. táblázat: záportározó tavak Gyulán 2015

Befogadó neve
Rákóczi-tó
Erkel-tó
Hősök-tava
Hunyadi-tó
Pokláskúti-csatorna

Terület (ha)
29.04
27.36
57.06
7.33
238.66

Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatala

A Gyulavári belterületi határa közelében meglévő, c-apadékvíz elvezetésére lehetséges csatornák:
Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Hivatala kezelésében levő csatornák
(Adatokat a Társulat tart nyilván): 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 területét É-i harmadában 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:
Gelvácsi 7. sz. csatorna, Dénesmajori D. csatorna
Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Hivatala kezelésű csatornák (Adatokat a
Társulat tart nyílván):
Gelvácsi főcsatorna, Uradalmi I. csatorna.
Városerdő belvíz elvezető csatornái:
A terület határa közelében lévő belvízelvezető társulati, KÖR- KÖVIZIG kezelésű csatorna
nincs.
Önkormányzati csatorna: Itceéri 5. csatorna
1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás

Elektromos energia

A Kétegyházi úton levő 120/20 kV-os transzformátor állomás biztosítja a város ellátását. Itt 2 db 25
MVA-es transzformátor található. Ez látja el Elek és Kétegyháza településeket is. Vészhelyzet
esetén 20 kV-on átköthető a hálózat Békéscsaba, Sarkad és Medgyesegyháza irányába.
A város villamosenergia-ellátását a DÉMÁSZ Zrt. végzi. Feladata a fogyasztói hálózat és a
közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása. A városban a villamosenergia-ellátás szintje
általánosságban megfelelő, minden feszültségszinten elegendő tartalékteljesítmények állnak a
város ipari és kommunális továbbfejlődése esetén is rendelkezésre. A villamos vezetékek
terhelését folyamatos mérésekkel ellenőrzik. A hibaelhárítás jól szervezett formában történik.
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A városban a közvilágítást 6072 lámpatest biztosítja. Ezek közül 2224 LED fényforrással van
felszerelve.
Földgáz ellátás

A város földgázellátását a GDF SUEZ Zrt végzi. Feladata a város földgázelosztó és -fogyasztói
csatlakozó hálózatának karbantartása, üzemeltetése. Az elosztóvezetéki-rendszerek megfelelően
biztosítani tudják a fogyasztói igények kielégítését. A hibaelhárítás jól szervezett keretek között
zajlik. Gyula város vezetékes földgáz ellátása a város délnyugati oldalán lévő gázfogadó állomástól
indított 6 bar-os hálózaton keresztül történik. A MOL Rt. Algyő- Sarkadkeresztúr NA 300 mm-es
földgáz szállító vezetéke nyugati irányból érkezik a gázfogadóhoz, védőtávolsága 28-28m. A
gázvezetékkel párhuzamosan épített gazolin vezeték védőtávolsága 20-20 m. A gázvezeték
Gyula-Sarkad közötti szakaszán a védőtávolság a gazolin vezetékkel egyezően 20-20 m. A várost
nyugatról és délről övező 6 bar-os hálózatra telepített nyomásszabályozókon keresztül történik a
fogyasztók ellátása közép-, illetve kisnyomású hálózaton keresztül.

1.16.2.2 Megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei

a

környezettudatos

A gyulai önkormányzat a 2010-2014-es időszakban 228 millió forintot fordított alternatív
energiarendszerek kiépítésére. A beruházásokkal éves szinten 36 ezer köbméter földgázt sikerült
kiváltani.
Gyula négy projekt keretében összesen 188 millió forint EU-s támogatást nyert el. A
városfejlesztési program egyik kiemelt célja csökkenteni az önkormányzat és intézményei
függőségét a nagy gáz- és villamos energia szolgáltatóktól, növelni az olcsóbb, környezetbarát
energiák arányát az üzemeltetésben.
A városnak a 85 százalékos EU-támogatás mellett 2014 óta három közintézményben sikerült száz
százalékban kiváltania a gázfogyasztást. Az Erkel Ferenc Emlékházban és a felújított Almásykastélyban talajszondás fűtési rendszer, a Kohán Képtárban hőlégszivattyús talajszonda működik.
A város tulajdonában lévő Gyulai Várfürdőben, az új Aquapalotában ötven százalékos EUtámogatással a fűtést száz százalékban a kiengedett termálvíz hulladékhőjéből biztosítják. E
beruházás teljes költsége 108,8 millió forint volt.
A közeljövőben az Erkel Ferenc Gimnáziumban energetikai beruházással az épület
tetőszerkezetére napelemes házi erőművet telepítenek, az előzetes számítások szerint az erőmű
teljesítménye 91 százalékban fedezi majd a gimnázium villamos energia igényét. A beruházás 22
millió forintba kerül, amelynek 85 százaléka EU-támogatás. Az Erkel Gimnáziuméhoz hasonló
napelemes villamos energiatermelő rendszer építését tervezik a kollégiumi épületrészben és a
Törökzug városrészben működő általános iskolában.
Szélenergia

A településen szélenergia hasznosítása nem történik, nem tervezett.

Szoláris energia

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet következtében
beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves
átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238
W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. Gyulának jó adottságai vannak a napenergia
használatában, melynek hasznosítása fokozatosan emelkedik. Több lakóépületen illetve
szállodákon megjelentek a nagyfelületű napelem illetve napkollektor panelek.
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33. táblázat: Gyula szomszédos városának Békéscsabának havi napsütéses óráinak száma (XX.
századi átlag)
Megfigyelőállomás
havi mérései

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Békéscsaba
66 74 135 182 228 248 302 280 197 151
forrás: http://hu.wikipedia.org/

XI.

Évi
napos
XII.
órák
össz.

72

54

1989

Vízenergia

A településen vízenergia hasznosítása nem történik, nem tervezett.

Biomassza

A településen biomassza hasznosítása nem történik, jelenleg nem tervezett.

Geotermikus energia

Gyula városa 2012-ben készíttetett egy tanulmányt a „Gyulai geotermikus hőellátó
kaszkádrendszer kiépítése, termálvíz termelő és visszasajtoló kutak létesítése” címmel. A
tanulmányból kiderül, Gyula város térsége is gazdag termálvizekben, amit fémjelez a városban
található négy mélyfúrás, valamint a sok évtizede sikeresen üzemelő, jó hírű városi gyógyfürdő is.
Hidrogeológiai elemzések és hévízföldtani vizsgálatok szintén alátámasztják, hogy a város alatt
1.900 – 2.300 m mélységközben kedvező geológiai kifejlődés esetén feltárható mintegy 500 l/perc
hozamú, 90°C hőmérsékletű termálvíz.
Fenti szempontoktól vezérelve lehetőség mutatkozik egy 2,1 MW teljesítményű termál alapú
hőellátó rendszer létesítésére Gyula városában. A viszonylag magas beruházási
költségszükséglet miatt egy városi geotermikus közműrendszer a koncentrált, nagyobb
hőhasznosítók ellátását képes gazdaságosan szolgálni.
A gyulai hőpiacot átvizsgálva és kielemezve az alábbi intézmények kerülhetnek a rendszerhez
illesztésre: ”Madaras” Kollégium (~150kW), Harruckern János Iskolai komplexum (~1.000 kW),
Pándy Kálmán Kórházi épületegyüttese (~4.000 kW), Polgármesteri Hivatal (~300 kW), Bíróság és
Bv. Intézet (~700 kW), Implom József Általános Iskola (~300 kW), Új Művelődési Központ (~400
kW).
Jelenleg működő geotermikus energiát használó létesítmények: Aquapalota a Várfürdőben.
1.16.3 Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét,
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt
létrehozó, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek területi igazgatóságai:
Budapesti Igazgatóság
Debreceni Igazgatóság
Miskolci Igazgatóság
Pécsi Igazgatóság
Soproni Igazgatóság
Szegedi Igazgatóság
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A Gyula a Szegedi Igazgatóság területéhez tartozik. A városban a kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, az utóbbi évek adatai alapján egyértelmű
tendencia nem figyelhető meg.
A településen a helyi szolgáltató által kiépített hálózatot a Magyar Telekom Nyrt vásárolta meg és
üzemelteti. Szolgáltatásuk szinte az egész települést lefedi. Második kábel szolgáltató a Digi Kft,
mely kisebb területeken szolgáltat, így település szintű lefedettsége kicsi.

Internet-előfizetés

A városban több internetszolgáltató is működik: Magyar Telekom Nyrt, Invitel Zrt, Digi Kft.
Mindegyikük saját hálózatán keresztül szolgáltat, szinte minden esetben szolgáltatáscsoportosítással (internet, TV, telefon). A Magyar Telekom és az Invitel Zrt szolgáltatásai között
megtalálható az internet alapú IP TV szolgáltatás. Összességében a szolgáltatások drágának
mondhatók. A három szolgáltató lefedettsége nem azonos, ezért igazi versenyről nem
beszélhetünk, így ugyanazon szolgáltatások árai különböző szolgáltatóknál városrészenként
jelentősen eltérhetnek egymástól

Telefonhasználat

A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokozatosan
csökkent. A készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiletelfonok használatának
elterjedésével fordítottan arányos. Az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma jelentősen
csökkent az internet előfizetés, vagy a kábel TV mellé kapcsolható egyéni digitális fővonalak
számának növekedésével. A digitális távbeszélő vonalak ára, más szolgáltatás mellé kapcsolva
jelentősen kedvezőbb még mobilhívás esetén is. Az analóg vonalakhoz viszonyítva minőségük
jobb, elterjedése ezért mutat növekvő tendenciát.

1.17

Térségi és települési környezetvédelem

1.17.1 Talaj
27. ábra: Település és környékének felszíni víztestei

Forrás: http://webgis.okir.hu/base/
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Gyulától ÉK-K-re réti öntéstalaj és réti talaj található. A várostól ÉNY-ra mélyben sós réti
csernozjomok; egy ÉNY-DK irányú sávban réti öntéstalajok vannak. A várostól D-re mélyben sós
réti csernozjomok találhatók, amelyekben kisebb-nagyobb foltokban réti szolonyec talajok, a D-i
részében pedig réti csernozjom talajok vannak. A város DNY-i szögletében sztyeppesedő réti
szolonyec talajfolt található. A talajképző kőzet az egész területen löszös üledék, kivéve a várostól
K-re található réti öntéstalajokat, amelyek alluviális üledéken képződtek.
1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek

Felszíni vizek
Vízgyűjtő
meghatározása,

A Körösök vízgyűjtő-területe mintegy 27.537 km², ennek 53 %-a Romániában van. A
Magyarországon lévő 47% a Tiszántúl nagy részét magában foglalja. Ezt a vidéket a XVIII-XIX.
századi folyószabályozások előtt a kanyargós, lassú, egymásba sok helyen átkötő, mocsárvilágba
vesző, majd onnan újra előbukkanó folyóágak szövevénye jellemezte. A térségben nagy volt az
árvízi veszélyeztetettség, a mezőgazdasági termelés bizonytalansága, kicsi volt a termőterület,
nehezek voltak a közlekedési viszonyok. A folyók alföldi szakaszának töltésezése, a folyók
településeken kívül helyezése, a túlfejlődött folyókanyarulatok átmetszése, a mocsarak
lecsapolása a térség fejlődésének lehetőségét teremtette meg. Megnőtt a terület népesség-eltartó
képessége, a termőterület nagysága megtöbbszöröződött, a települések árvíz elleni védelme,
létbiztonsága ugrásszerűen javult, fejlődésük felgyorsult, s új települések is kialakultak.
A vízgyűjtő árhullámképző, hegy- és dombvidéki területe teljes egészében Románia területén van.
Az árhullámok kialakulása általában közvetlen csapadékhulláshoz vagy hirtelen hóolvadáshoz
kapcsolódik. A kiváltó ok megjelenésétől számított 24-60 óra múlva már a magyar
folyószakaszokra ér az árhullám, tehát igen rövid az előrejelzési, felkészülési időelőny.
Folyamatosan hóval borított, nyáron olvadásból alap vízhozamot adó területek nincsenek.
Gyakoriak a hirtelen jött nagy árhullámok és szintén gyakoriak a tartós száraz periódusok nyomán
kialakult aszály-jelenségek. A folyók a torkolati szakaszokon nagymértékben hatnak egymásra, sőt
a Tisza árvizei a teljes Hármas-Körös (90,5 km) hosszán túl, a Sebes-Körös és a Kettős-Körös alsó
szakaszán, rendkívüli esetekben a Kettős-Körös teljes hosszában, valamint a Fekete- és a FehérKörösön is éreztetik hatásukat.
A gazdaságos vízkivételt a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a mederduzzasztók sorával tartott
mederél-közeli tenyészidőszaki vízszinttel segíti. A Fehér-Körösön Gyulánál folyamatos vízszinttartásra alkalmas duzzasztómű létesült.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

137

33. térkép: Település és környékének felszíni víztestei

Forrás: http://webgis.okir.hu/base/

Vízfolyások, tavak

Gyula és környékének területe a Körös folyók vízgyűjtőjéhez tartozik.
Gyula legnagyobb vízfolyásai a Fekete-, Fehér, Kettős Körös, Élővíz csatorna. Emellett számos
mesterséges csatorna található a településen, melyeknek feladata a megfelelő mennyiségű
öntözővíz továbbítása, Gyula város kül- és belterületén összegyülekezett csapadék- és belvizek
elvezetése. A jelentősebb csatornák a 1.6.1.12 pontnál felsorolásra kerültek.
Gyulán városi tulajdonban nyolc tó van, A Bárdos-tó kivételével minden tó záportározó, halászati
joggal rendelkezik, és 20 éves bérleti szerződéssel vállalkozók horgásztavakat üzemeltetnek. A
Bárdosnak nincs megoldva a frissvíz utánpótlása, amely halpusztuláshoz vezetne, valamint egykor
a környéken működő üzem miatt szennyező anyagok is juthattak a vízbe.
„Gyulai öt tó”-ként emlegetik az alábbi tavakat: Kisökörjárás I, Kisökörjárás II., Hunyadi-tó, Hősök
tava, Erkel-tó és vele összeköttetésben a Rákóczi-tó. A Kisökörjárás I.-es, azaz a Poklás-csatorna,
hasznosítási lehetőségei között az is szerepel, hogy az önkormányzat saját fenntartásban tartja és
turisztikai célokra hasznosítja a két hektáros záportározót. Ezeknél a tavaknál korábban problémát
jelentett, hogy nem kaptak friss vizet, de 2006-ban a csapadékvíz-rendezéssel megoldódott a
kérdés, majd 2009-től hivatalosan is vízjogi engedéllyel rendelkezik Gyula. A frissvíz betáplálás
gravitációs úton, 200 l/s sebességgel történik az Élővíz-csatornából a tavakon át a Csikóséricsatorna irányába. Az öt tó Gyula belvizének 47%-át viszi el!
Az ötös rendszerhez tartozik, mondhatni együtt él a többivel a kenyérgyár mögötti Wesselényi-tó,
ám az átöblítését szivattyúkon keresztül oldják meg: az Erkel-tóból táplálkozik, majd a Törökzugicsatornán keresztül az Élővíz-csatornába jut a víz. További tavak még a Wesselényi-tó Csabai úti
Széchényi-tó, melynek nincs friss vízutánpótlása. Gyulaváriban a Liget-tó, amely összeköttetésben
az Itceéri-csatornával van, de friss vízbetáplálással ez sem rendelkezik. Magántó a Munkácsy
Horgászegyesület eleki úton lévő állóvize, a Dolgozók Horgászegyesületének tava és a Jovántavak az Újkígyósi úton, a Paradicsomi és a Dénesmajori-tó.
A városi tulajdonú tavak összterülete 19 hektár.
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Belvíz

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá.

Érintett
belvízrendszer

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 [ 71. 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. a. Békési öblözet, 12.08. b. Gyulai öblözet
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 Kettős-Körös 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): 87,0 km2
12.08. a. Békési öblözet 565,3 km2, 12.08. b. Gyulai öblözet 57,7 km2
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 csapadékvíz és a belvíz elvezetése a 1.16.1.2 pontban felsorolt csatornák feladata.
Az önkormányzati kezelésbe tartozó csapadék-és belvízelvezető hálózat karbantartását a
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.
Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek
érzékenysége

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Gyula a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.
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34. térkép: Település és környékének nitrát érzékeny területei

http://webgis.okir.hu/base/

Talajvíz

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.
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35. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe

Felszín alatti
vízbázis

Gyula területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó
területhasználati korlátozásokat.
1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével
zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet)
került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F
csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Gyula az F és E légszennyezettségi zónákba tartozik, nem
szerepel a kiemelt települések között.
34. táblázat: Légszennyezettség zónacsoport szennyezőanyagok szerint
Zónacsoport szennyezőanyagok szerint
Kén- dioxid
Gyula város
F
Forrás:
Környezetvédelmi
területének
besorolása Program

Nitrogéndioxid
F

Szén- monoxid Szilárd (PM10)
F

A településen jelenleg 1db manuális mintavevő hely található.
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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)
Erkel Ferenc Múzeum nagy forgalmú útvonal menti terület (Kossuth u.)
35. táblázat: Légszennyezettség zónacsoport szennyezőanyagok szerint
Szennyezőanyag
Ülepedő por (g/m2 * 30 nap)
Kén-oxidok, mint SO2 (µg/m3)
Nitrogén oxidok, mint NO2 (µg/m3)
Forrás: Környezetvédelmi Program

2002
5,9
9,9
13,2

2003
4,1
2,3
16,4

2004
4,3
2,5
26,8

2005
8,3
2,7
33,5

2006
3,3
3,2
35,2

2007
3,1
1,7
31,8

Határérték
16
50
70

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.
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 ezen légszennyező komponens mennyisége alapján kiváló (1) minősítésű
a környezeti levegő.
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 40- 50 %-os szintjén mozog éves átlagban 2004-től kezdve.
Gyula város levegő minősége összességében jónak mondható.
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
36. táblázat: zaj határérték táblázat
Sorszám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
nappal06-22 óra

éjjel 22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete
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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: az ipari termelő és szolgáltató tevékenység zajhatása a
város területén nem okoz lényeges környezeti problémát, esetenként és helyenként
előfordulhat zavaró hatás, de ismert, tartósan fennálló környezeti zajterhelés nincs.
vendéglátó és szórakozóhelyek: 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.
szabadtéri rendezvények: 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.
közúti járműforgalom: 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-lel kisebb lett, de ma is több útvonal mentén
jelentős a zajterhelés. Jelentős, pozitív változást jelentett a Botond utca rezgéscsillapított
burkolattal történő kiépítése és kibővítése az elkerülő útig, így a fürdőbe érkező jelentős
mennyiségű vendég nem a városon keresztül haladva jelentős zajterhelést okozva közelíti meg
a célját, hanem célzottan ezen az úton keresztül jut el a fürdőig.
vasúti forgalom: A város területét a 128 sz. Békéscsaba-Kötegyán- Vésztő vasútvonal érinti.
A vasúti közlekedés nem okoz határérték feletti zajterhelést. Jentősebb terhelés csak a
vasútállomás közelében van, de a jelenlegi forgalom mellett ez is határérték alatti.
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.

1.17.5 Sugárzás védelem

Összesen 12 db mobiltelefon torony vagy állomás található a településen.
Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes szabályozási terv rögzíti.
Gyula Paks, Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik.
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36. térkép: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy ország
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét.
Gyula területén 1db sugárzásmérő pont található.
1.17.6 Hulladékkezelés

Gyula városában a Gyulai Közüzemi Kft végzi a kommunális hulladékok elszállítását. Az
összegyűjtött hulladék a 2005-ben elkészült átrakó-tömörítő telepre kerül, ahol 1:4 arányú
tömörítést végeznek. Ezt követően a hulladékot a békéscsabai lerakóba szállítják. Az átrakó éves
kapacitása 14.500t, melynek mintegy 50%-a van kihasználva.
Gyulán szelektív gyűjtés van a háztartásoknál, a zöldhulladékot külön gyűjtik, melyből eladásra és
városi hasznosításra komposzt készül.
A városban 30 szelektív gyűjtősziget található. A hulladékátrakó mellett hulladékudvar működik.
Ennek fejlesztése a DAREH társulás keretein belül folyamatban van 1000m2-essé.
A városi hulladéklerakó rekultiválása 2011-ben készült el. Ennek utógondozása 2041ig történik,
monitoringozással.
Folyékony hulladék

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés

Eleki úti homokbánya
vasútvonal mellett megjelenő illegális hulladéklerakások
BÉKÖT üres épülete a Városház utcában,
Lovász Forgácsoló a Szentháromság temető mellett.
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1.17.8 Árvízvédelem

Gyula a Fehér- és Fekete-Körös illetve összefolyásuk után a Kettős- Körös folyók mellett, Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található.
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.) A
Mályvádi tározó elsődleges feladata a Gyulától É-ra található Sarkad megvédése, a Kisdelta pedig
elsősorban Gyula védelmét szolgálja A szükségtárózók korszerűsítése, fejlesztése jelenleg egy
6,5 milliárdos központi forrásból zajlik.
Gyula Város közigazgatási területe három árvízvédelmi öblözetben helyezkedik el:
Gyulai árvízvédelmi öblözet (28. ábra, 2.93)
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. K-felé az öblözet túlnyúlik az országhatáron, és ott a Csohos
patak baloldali töltése zárja le.
Békési árvízvédelmi öblözet (28. ábra, 2.94)
Határai: a vasútvonaltól É-ra eső területrészt ÉK-en a Fehér-Körös bal parti töltése, É-on a KettősKörös baloldali töltése, Ny-on az Élővíz csatorna Békéscsaba-Békés közötti szakaszának
jobboldali töltése határolja.
Remetei árvízvédelmi öblözet (28. ábra, 2.92)
Határai: az öblözet a Fehér-, Fekete-Körös. deltájában helyezkedik el, DK-en területe átterjed az
országhatáron.
28. ábra: árvízvédelmi öblözetek Gyula térségében

Forrás: Környezetvédelmi Program
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37. táblázat: A Fehér-Körös mértékadó árvízszintjei
Mértékadó A bal
árvízparti
szint,
töltés

Szelvény

Folyóközépvonal

[fkm]

EOV Y [m]

EOV X [m]

0

819 801,00

153 105,00 92,67

2,15

821 033,00

151 441,00

MÁSZ
[mBf]

92,9

4,7

822 116,00

149 120,00 93,17

9,28

824 757,00

145 573,00 94,02

9,78

825 159,00

145 284,00 94,17

A jobb
parti töltés

Megjegyzés, a
mérce helye,

kezelője

Szelvény [tkm]

kezelője

Szelvény

Fekete-Körös,
torkolat

0
Körösvidéki
Vízügyi
Igazgatóság

2,1
4,623

1,88
Körösvidéki
Vízügyi
Igazgatóság

9,28

Románia

LNV [cm], |LNV|
[cm]

4,55

Gvula-Sarkad,
közúti híd, v.m.,
LNV = 786

8,99

Államhatár a
mederben

9,475

Államhatár

Forrás: 1. melléklet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelethez

38. táblázat: A Fekete-Körös mértékadó árvízszintjei
Mértékadó A bal
árvízparti
szint,
töltés

Szelvény

Folyóközépvonal

A jobb
parti töltés

Megjegyzés, a
mérce helye,

[fkm]

EOV Y [m]

EOV X [m] MÁSZ
[mBf]

kezelője

Szelvény [tkm]

0

819 801,00

153 105,00

92,67

4,4

823 354,00

153 170,00

93,04

3,98

5,94

824 688,00

153 609,00

93,17

5,611

7

825 568,00

153 944,00

93,27

6,95

9

827 024,00

154 938,00

93,55

15

831 633,00

153 304,00

94,77

15,3

831 792,00

153 053,00

94,86

15,89

832 212,00

152 719,00

18

832 450,00

20,3
20,49

kezelője

Körösvidéki
Vízügyi
Igazgatóság

Szelvény
[tkm]

LNV [cm], |LNV|
[cm]

0

Fehér-Körös,
torkolat

4,28

Remetei közúti híd,
v.m.,LNV = 916

5,984

Gyula-sarkadi vasúti
híd

6,88

8,95

8,94

14,87

15,21

15,2

15,5

Sarkad, v.m., LNV =
952

95,07

15,75

16,059

Államhatár a
mederben

150 851,00

95,66

17,95

834 082,00

149 754,00

96,33

20,26

Ant, v.m., LNV =
1000

834 264,00

149 807,00

96,38

20,49

Államhatár

Körösvidéki
Vízügyi
Igazgatóság

Románia

Forrás: 1. melléklet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelethez

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 FeketeKörösön 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.
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Gyula árvízi szempontból enyhén veszélyeztetett.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:
Dénesmajorban nincs kiépített szennyvízcsatorna-hálózat,
Városerdőn nincs kiépített szennyvízcsatorna-hálózat,
Szanazugban nincs sem kiépített ivóvíz-hálózat, sem pedig szennyvízcsatorna-hálózat,
a megújuló energia-felhasználás foka alacsony,
a csapadékvíz-elvezetés rendszerét fejleszteni kell,
elkerülő úton menő forgalom éjszakai zajhatása a Paradicsomi lakótelepen,
vasúti zaj éjszaka Budrio lakótelepen.

1.18 Katasztrófavédelem
1.18.1 Építésföldtani korlátok

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Gyula területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
Gyula teljes közigazgatási terület széleróziónak kitett terület Békés Megye Területrendezési Terve
alapján. A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és
süllyedésveszélyes terület nincs.
Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem
érzékelhető. Évente négy-öt földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén jól érzékelhető,
de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet.
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37. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket
(456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrengesveszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7

Legutóbbi érezhető rengések:
2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal,
2014.08.03 Cserhátsurány
2014.06.04 Bükk hegység
Békés megye területére i.sz. 465 és 1984 közt 14 kis intenzitású mélyföldrengés epicentrum esik.
A rengések a Kettős-Körös Fehér-Körös völgy irányában rendeződnek elsősorban. A Békés és
Gyula városok vonalától D-re eső 5db 2–4 magnitúdójú rengés nem a Körös-völgyhöz, hanem egy
É–D irányú tektonikai zónához kapcsolódik, az övben az események intenzitása, gyakorisága D-i
irányban főleg már az országhatáron túl növekszik.
Az utóbbi években is számos kisebb rengést mértek: 2011-ben Gyula, illetve Elek környékén
(M2L=2,5, illetve 2,1 Richter-féle lokális magnitúdójú rengés) volt földrengés. 2010-ben 5 kisebb
földrengés pattant ki a Békési-medencében (ML=2,0–2,6). 2009-ben Gyulán (ML=2,7), illetve
Eleken (ML=2,5), Szeghalmon (ML=2,0), Dévaványán (ML=1,9) észleltek rengéseket. A 2008-as
év legjelentősebb földrengése Békés megyében volt (ML=3,7), a legnagyobb megrázottságot (4–
5 EMS3 intenzitás) Kondoros településről (a területünktől kb. 40 km-re Ny-ra) jelentették, de többek
között Sarkadon, Tarhoson, Dobozon is észlelték a rengéseket. 2000-ben Újíráz (területünktől Éra kb. 15-km-re, ML=1,9), Füzesgyarmat (a területtől kb. 25 km-re É-ra, ML=2,7) környékén voltak
rengések. 1999-ben Békésen (ML=3,4, IMS=3,0), Kondoroson (ML=2,3), Sarkadon (ML=1,9),
Tarhoson (ML=2,0), 1996-ban Füzesgyarmat környékén (ML=2,1–3,2 7 esemény) észleltek
földrengéseket.
Békés városa környékén 1978. június 22-én észlelt, a Richter-skála szerint 4,5 erősségű földrengés
volt ezen a vidéken az eddigi legnagyobb földrengés, melyet számos utórezgés (legerősebb 3,8)
követett még heteken, hónapokon át.
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek

Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel veszélyeztetett területei
vannak, amely az igazgatási terület mintegy 73%-át jelenti.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

A település belvízrendszerének bemutatását a jelen tanulmány 1.17.2.1 fejezete tartalmazza.
38. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe (1. belvízzeI nem, vagy alig
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen
veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület)

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZINFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településnek belvízzel különböző mértékben
veszélyeztetett területei vannak.
1.18.2.3 Mély fekvésű területek

Gyula város közigazgatási területén jelentős kiterjedésű mélyfekvésű területek vannak, melyek
belvízzel veszélyeztetettek.
1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-elvezető
hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést
érintően, az alábbi projekt került megvalósításra, illetve van folyamatban:
állami projek: Kisdelta és Mályvádi szükségtározók fejlesztése 6,5 milliárd Ft-ból
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1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Kedvezőtlen morfológiai adottság Gyula területén nincs.
1.18.3.2 Mélységi, magassági
korlátozások

korlátozások

és

tevékenységből

eredő

Gyula területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek.
1.18.3.3 Ipari veszélyforrások

Veszélyes ipari üzemek:
Felső küszöbértékű üzem: nincs
Alsó küszöbértékű üzem: nincs
Küszöbérték alatti üzem: Gyulahús Kft

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
Gyula az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek, kutatási
engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bányák
találhatóak:
Gyula V. - homok külfejtéses művelésű bányatelek
Gyula I. - homok külfejtéses művelésű bányatelek
Gyula I. - szénhidrogén bányatelek
Gyula II. - szénhidrogén bányatelek

1.20 Városi klíma
Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés,
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
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A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési
tervekben, a zöldterületi rendszertervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.1
A településen városi hősziget kialakulása nyári hőségben, és a fűtési szezonban érzékelhető, ekkor
a belterületen max. 2-3 C0-al magasabb a hőmérséklet, mint külterületen, ahol nincs beépítettség,
több a zöldfelület, nincs akadálya az átszellőzésnek. Ez az érték átlagosnak mondható hasonló
méretű és karakterű településeken, kiugró városklíma jelenség nem jellemző a városra.
Gyula városklímáját befolyásoló tényezők:
felszíni vizekben gazdag belterület
zöldterületekkel kiemelkedően ellátott
nincs jelentős ipari légszennyezés
kertvárosias települése, az emeletes épületek arány alacsony
száraz, meleg klimatikus viszonyok
A negatív városklíma hatások tovább csökkenthetőek a zöldfelületek, erdősültség növelésével.
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.

1

Városklíma kalauz, 2011
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2 Helyzetelemző munkarész
2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése
Demográfiai viszonyok
Gyula Békés megye második legnépesebb városa; csupán a megyeszékhely, Békéscsaba
lélekszáma nagyobb a megye települései közül. Gyula kedvező helyzetére, népességvonzó és
népességmegtartó erejére utal, hogy – ellentétben a megye legtöbb településével – a
lakónépesség meghaladja az állandó népességet. 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.
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. Békés
megye járásközpontjait tekintve csak Gyulán mutatkozott vándorlási nyereség. Aggasztó azonban,
hogy az éves adatok szerint 2011-től 2014-re negatívvá vált az egyenleg. Számos, főként kvalifikált
fiatal költözik el, vagy tanulmányai befejezését követően nem költözik vissza.
A megyén belül Békéscsaba után Gyula népessége a legképzettebb. Ugyanakkor az előző trend
megmaradásával ez változhat. Mivel a produktív korban levő népesség elköltözése jellemző, ezért
csökken a születésszám, fokozatosan öregszik a város lakossága. Ez a folyamat ráadásul
gyorsabb, mint a megyei átlag, amely egyébként is meghaladja az országos átlagot.
Települési közösség
Gyula nemzetiségi összetételét tekintve sokszínű város. A katolikus és református magyarság
mellett igen jelentős számú katolikus németet és ortodox román anyanyelvű lakosságot telepítettek
a városba. Ezek a népcsoportok a XX. század elejéig szegregáltan éltek, ugyanakkor maga a
szegregáció biztosította azt, hogy olyan települési sajátosságok alakuljanak ki, melyek ma a város
környezeti értékét is jelentik. A szegregációra utal a városrészek elnevezése is, továbbá ez
jelentette alapját a kiterjedt testvérvárosi kapcsolatoknak is.
Mára a szegregáció megszűnt, a lakosságon belül nincsenek nemzetiségi ellentétek. Gyula a hazai
románság központja, a német nemzetiségi hagyományok továbbélése is egyre erőteljesebb. Ezek
a nemzetiségi közösségek, a számtalan civil szervezet – melyek számára ún. Civil Házat tart fenn
az Önkormányzat – tovább erősítik a városra mindig is jellemző erős lokálpatriotizmust.
A lakosságon belül meglevő összetartásra mindig építhetett a város vezetése, és nincs ez ma se
másként. Ez az érzés oly erősen volt és van még ma is jelen a város lakosságában, amely sok
esetben nehezíti a betelepülők beilleszkedését, bár ma már egyre kisebb mértékben.
Intézményrendszer és városüzemeltetés
A város intézményrendszere rendkívül kiterjedt. Több olyan terület van, ahol a megyei feladatokat
is a Gyulán működő intézmények végzik. Ez egyértelműen abból adódik, hogy 1950-ig Gyula volt
Békés megye székhelye, és minden erőfeszítés ellenére sem sikerült valamennyi intézményt
„áttelepíteni” Békéscsabára. Kijelenthető, hogy Gyulán minden olyan intézmény megtalálható,
amely a járásközponti feladatellátáshoz szükséges. Ezen túl viszont az oktatás, az egészségügy,
az igazságügy, a sport, a kultúra területén olyan funkciók működnek a városban, melyek megyei,
országos és különösen a legutóbbi esetében nemzetközi vonzerővel is rendelkeznek.
A városüzemeltetési feladatokat városi intézmények, Kft-k látják el.
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Gazdaság
A gazdaság szerkezetét tekintve elmondható, hogy elsősorban a tercier szektor adja a
munkahelyek legnagyobb részét. Ez mindig is jellemezte a várost, hiszen hagyományosan megyei
tisztviselők számára biztosított munkát. Ehhez adódott hozzá a XX. századtól a folyamatosan
fejlődő kórház és szanatórium a maga munkahelyeivel, majd különösen a Várfürdő létesítését
követően a turisztikai iparág fellendülése tapasztalható napjainkban is.
A termelő üzemek közül ki kell emelni a gyulai húsipart, mely nemzetközi hírű; a valamivel több
mint 200 főt foglalkoztató Gyulahús Kft. ma már önkormányzati tulajdonban működik. Ugyanakkor
tény, hogy volt olyan időszak, amikor a húsipar több mint 1000 főnek adott munkát.
A Henyei úton kialakult iparterület Ipari Park címmel rendelkezik. Az Ipari Park cím adta
lehetőségeket nem használta ki fejlesztésre a város, ám ennek ellenére a területen működő
vállalkozások jól prosperálnak. A terület további fejlesztését akadályozhatja, hogy azt közúton csak
a város belterületi részén keresztül lehet megközelíteni. Éppen ezért is gondolkodik abban a város
vezetése, hogy az elkerülő út melletti déli területeken újabb gazdasági felhasználású területeket
alakít ki és fejleszt. Az Önkormányzat mezőgazdasági programja, elsősorban a közmunka terültét
is bekapcsolva, termeléssel, feldolgozással foglalkozik.
Mindenképpen említést kell tenni arról is, hogy Gyulára a környező településekről többen járnak be
dolgozni, mint ahányan innen eljárnak. Ez most is így van, annak ellenére, hogy a könnyűipari
üzemek bezártak, és a húsiparban foglalkoztatott létszám ötödére esett vissza.
Az Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodása
Az Önkormányzat bevételeinek nagy része az átengedett központi adókból, normatív támogatásból
és normatív állami hozzájárulásból tevődik össze. A helyi adók szerepe is jelentős, és annak
ellenére, hogy a mértékét nem változtatták az utóbbi években, folyamatosan emelkedő tendenciát
mutat. A költségvetés egyensúlyban van, ami nagyrészt az állami adósságkonszolidációnak, a
helyi szervezetfejlesztéseknek és az utóbbi 4-5 év fegyelmezett gazdálkodásának köszönhető.
A helyi Gazdasági Program fő célkitűzései: versenyképes vállalkozói környezet kialakulásának
elősegítése, a turizmus szerepének erősítése, a város népességmegtartó erejének növelése, az
életminőség javítása. Ennek érdekében olyan projektek megvalósítása a cél, amelyek, az
önkormányzati feladatellátás hatékonyságát javítják, korszerű technikai eszközök alkalmazásával
és megújuló energia felhasználásával csökkentik az önkormányzati feladatellátás költségeit, új
munkahelyeket teremtenek, infrastrukturális fejlesztésekkel vonzóbbá és élhetőbbé teszik a
települést.
Táji- és természeti adottságok
A település a Berettyó-Körösvidék középtájon, ezen belül a Körösvidék tájegységen, illetve a
Körösmenti-sík kistájon belül, annak is a D-i részén található.
A térség mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. A napsütéses órák évi összege 2000. Áprilistól
szeptemberig az északi, egyébként a déli szél a leggyakoribb. Gyula térségében a Fekete- és a
Fehér-Körös halad keresztül, illetve számos csatorna szeli át. A XVIII. századi csatornázásokig,
illetve folyószabályozásokig ezt a térséget a lápos és mocsaras területek uralták. Az ősi vegetáció
ma Gyula területén csak másodlagos társulásokban fordul elő. Az erdőirtás, a föld mezőgazdasági
megművelése, a vízrendezések, a lakóterületek bővülése ellenére a természetes növényzet még
viszonylag nagy területeken megtalálható. Ilyenek a Fekete-Köröshöz csatlakozó kultúrerdők,
amelyekben az eredeti társulás elemei mindhárom szintben megtalálhatók. A várostól D-re, DNYra lévő eredeti löszpuszták, löszsztyepp-rétek, cserjések helyén ma főként másodlagos
szárazlegelők; kőris-szil ligeterdők és tatárjuharos-tölgyesek helyén ürmöspuszták, sziki kaszálók
és mocsárrétek terülnek el.
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A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az erdőségek, a
szántóterületek és a tanyák. A külterület három jellegzetes tájegységre osztható fel. Északon
mélyfekvésű, árvízveszélyes területek találhatóak nagyobb erdőfoltokkal, délen, főleg a Körös
Maros Nemzeti Park területén és szomszédságába füves puszták, közöttük a belterülettől délre és
nyugatra tanyás térségek helyezkednek el. Az igazgatási területet a 44-es út vágja északi és déli
térfélre, a kisebb utak elválasztó-összekapcsoló szerepe kisebb. Napjainkban Gyula Város
külterületének mintegy 51%-át szántóterületek borítják, míg a megyei átlag 73,5%. Kiemelt
feladatként kell kezelni az önkormányzati dűlőutak fásítását őshonos fa és cserjefajok
alkalmazásával, mely a szélerózió csökkentését, a mezőgazdasági területek kondicionálását
szolgálná.
Zöldfelületek
A város jelenlegi zöldfelületi rendszere néhol tudatosan, néhol spontán módon alakult ki,
fejlesztése napjaink aktuális feladata. Kijelenthető, hogy a város elegendő zöldfelülettel
rendelkezik, mely a város karakterét is meghatározza, azonban amellett, hogy a fenntartást
színvonalasan kell végrehajtani, folytatni kell a zöldfelület-fejlesztési koncepció szerinti feladatok
elvégzését. E téren az elmúlt évek pályázati lehetőségei nyomán jelentős előrelépések történtek a
belvárosban, de még számos további ilyen feladat vár megvalósításra. A beavatkozások
mértékének, minőségének meghatározásánál mindenkor törekedni kell a város és a különböző
nemzetiségű településrészek egyedi atmoszférájának megőrzésére, hangsúlyozására, így válhat
az eddig is vonzó város még érdekesebbé, értékesebbé az idelátogatók és az itt élők számára.
Gyula városában a zöldfelületek minőségi fejlesztései két fő problémakör köré csoportosulnak: az
egyik a rekonstrukció, rehabilitáció, a másik a fejlesztés (létesítés). A legjelentősebb,
rekonstrukcióra váró területek: Almásy-kastély kertje, Szent Miklós-park, Múzeumkert, Várkörnyék.
A parkosításra váró hiányzó zöldfelületi elemek a következők: Ferencesek tere, Epreskert utca
eleje, összes belvároson kívüli közkert, ill. a körtöltés rendszere és a tavak környéke.
Épített környezet
A város szerkezetét a szabályozás előtt a Fehér-Körös alakította. A magyarok, németek, románok
identitása, a máig megmaradt városrészi elnevezések láthatók a településszerkezeten,
épületeken. A tudatos szerkezetalakítás az 1801-es tűzvész után kezdődött az utcák
szélesítésével. A vasút megjelenése robbanásszerű fejlődést hozott a város életében a XIX.
században. Ekkor épültek a városképet máig meghatározó épületek. A városszerkezetet
összefogja és egyúttal nyitottá is teszi a térhálózat, amely füzérként jelenik meg.
A tudatos városfejlesztés érhető tetten a Kossuth tér átépítésében, a belvárosi gyalogos zóna
kialakításában, a Vár és az Almásy-kastély felújításában, a tervezett Szigeterőd-programban. A
magyar viszonyokra jellemző lakótelepek kialakulását ugyanakkor Gyula sem kerülhette el. Így
jöttek létre – szerencsére inkább a város szélein – a lakótelepek.
A város műemlékekben, helyi védett építészeti értékekben rendkívül gazdag. A legfontosabb
műemlékek a Vár és az Almásy-kastély. A belterület történeti részén jelentős kiterjedésű műemléki
jelentőségű terület van, melyet körülölelnek a helyi védett területek.
A történeti értékek gazdagsága, a tervezett Szigeterőd fejlesztés a turizmusfejlesztés motorja.
Közlekedés
Gyulát az országos közúthálózatba Békés megye legfontosabb főútja, a 44. sz. elsőrendű főút
illeszti be, amely a nemzetközi, az országos és a térségi kapcsolatokat is biztosítja. A várost a
135-ös számú országos törzshálózati vasútvonal érinti, amely csatlakozik a román vasúthálózathoz
is. A település számára a közúti térszerkezeti potenciál a meghatározóbb. A várost a környező
településekhez hat további, mellékúti kategóriájú országos közút kapcsolja. Gyula több mint
kétszer annyi bejáró dolgozót vonz, mint amennyi az innen eljárók száma. A helyben közlekedők
közel fele kerékpározik, közel ötödük gyalogol, és negyedük személygépkocsit használ.
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A helyközi közlekedésben az autóbuszos közösségi közlekedés az utazók több mint felét veszi fel,
a személygépkocsis egyéni közlekedés több mint egynegyedet képvisel, a vasút szerepe
elenyésző. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében
megegyezik az országos közúthálózatéval, fizikailag minden környező település elérhető. Gyulán
az 1.000 főre eső személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind
az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket, a város e jellemzője szinte
mindenkor meghaladta az országos átlagot, így a területi összehasonlításban a legmagasabb
(307 szgk/1.000 lakos).
Gyula közúthálózta részben hálós, részben szabálytalan jellegű. A 222,5 km-nyi belterületi
önkormányzati utak kétharmada kiépített. A településen 14,5 km kerékpárút hálózat épült ki,
főképpen a jelentősebb forgalmú utak mentén. Csillapított zóna kialakítására a városközpontban
került sor. A városban több mint 1.850 db parkolóhely került kiépítésre, ennek több mint
háromnegyede fizetős övezetben található. Két külön tarifa érvényes a motorkerékpár /
személygépkocsi, valamint az autóbusz / tehergépkocsi díjkategóriák részére. A város parkolási
rendszere része az országos mobilparkolási szolgáltatásnak. A városban kijelölt intézményi
zónában csak hétköznap, míg a turisztikai zónákban minden nap napközben kell leróni a parkolási
díjat. A közúti áruszállítás az északi ipari parknál és a délnyugati kereskedelmi övezetben
komolyabb mértékű, a városon belüli úthálózaton pedig három útvonal terheltebb ilyen módon. A
tranzitforgalom nem meghatározó. A nyilvántartás szerint a járdák több mint 99%-a kiépített, ezek
hossza meghaladja a 233 km-t. A város 2013-ban az út-, kerékpárhálózat és a járdák fejlesztésére
161,2 MFt-ot, fenntartására 8,8 MFt-ot és üzemeltetésére 1,3 MFt-ot fordított. A 2011-2013. évi
baleseti statisztikai adatok alapján baleseti sűrűsödési zónák vannak a városban,
közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebbnek a Vértanúk útja – Ajtóssy Albert utca –
Madách utca vonala – mint legmagasabb forgalmú útszakasz – mutatkozik. A fejlesztési
elképzelésekben az országos közúthálózati fejlesztésekhez sorolva a Város északi elkerülőjének
megvalósítása, míg a városi szintű projektek tekintetében a Külső-Törökzugi út és a Körgáti út
megépítése, valamint külterületi turisztikai kerékpárút hálózat kialakítása jelentene komoly fejlődést
a város életében.
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39. táblázat: Vizsgált tényezők kölcsönhatásai

demográfiai
viszonyok és
tendenciák

Ható tényezők

demográfiai viszonyok és
tendenciák

Vizsgált tényezők ("hatott")
önkormányzat
gazdaság
vagyoni
szerkezet
helyzete és
és
gazdálkodási
dinamika
egyensúlya

települési
közösség
(kohézió,
kultúra,
hagyományok,
civilek)

intézményrendszer
(közszolgáltatá
sok) és városüzemeltetés

-

0

-

+/-

zöldfelületek

épített
környezet
(épített
örökség is)

közlekedési
hálózat és
minősége
(belső és
külső)

közművek
és
elektronikus
hírközlés

környezetvédelem –
klímatudatosság/
energiahatékonyság

0

0

0

0

0

+/-

0

0

0

+

0

0

+/-

+/-

0

0

+

+

+

+

+/-

+/-

0

-

+/-

+

+/-

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+

+

0

0

+/-

+

0

0

+

0

0

-

0

+/-

táji és
természeti
adottságo
k

0

+

+

települési közösség (kohézió,
kultúra, hagyományok, civilek)

+

intézmény-rendszer
(közszolgáltatások) és
városüzemeltetés

+/-

+

gazdaság szerkezet és dinamika

+/-

+/-

+/-

önkormányzat vagyoni helyzete
és gazdálkodási egyensúlya

0

0

+

+/-

tágabb táji és természeti
adottságok

0

0

+/-

0

0

0

0

+/-

0

0

+

0

0

-

0

0

+/-

+/-

-

0

-

-

0

0

0

+/-

0

0

+/-

-

0

+/-

0

+/-

0

0

0

+

+/-

+/-

+

+

+

+

zöldfelületek
épített környezet (épített örökség
is)
közlekedési hálózat és minősége
(belső és külső)
közművek és elektronikus
hírközlés
környezetvédelem klímatudatosság/
energiahatékonyság
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2.2 Összehasonlítás más hasonló nagyságrendű
településekkel
Az összehasonlítás más, hasonló nagyságrendű településekkel igen fontos és a stratégia
monitoring tevékenységénél is felmerülő ill. jól használható eszköz. Ugyanakkor Gyula esetében –
annak ellenére, hogy jelen dokumentum is egy-egy adatnál, ténynél alkalmaz összehasonlító
elemzést is a megye és a régió (Békéscsaba, Békés, Hódmezővásárhely) hasonló lakónépességű
városaival – külön tanulmányban is javasolt elemezni, hogy mely településekkel érdemes
összehasonlítani a város adatait. Ezt alátámasztja az a sajátos helyzet, hogy a város nem csak
járásszékhely, hanem több funkció esetében is Gyula a megyei központ. Ezt erősíti az a tény is,
hogy ebben az évben a Kormány és a megyei jogú városok közötti fejlesztési tárgyalásra – melynek
Hódmezővásárhely volt a helyszíne – kizárólag Gyula kapott hivatalos meghívást a megyei jogú
városok mellett
Célszerű elkészíteni ezt az összehasonlítást is eredményező elemzést az első monitoring értékelés
időpontjára.
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3 Helyzetértékelő munkarész

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése
3.1.1 A folyamatok értékelése

A városon belül a népesség fogyást a migrációs többlet 2011-ig mérsékelte. Mára sajnos ez a
többlet is megszűnt. Amennyiben a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, úgy a lakosság száma a
következő népszámlálásra 30.000 fő alá eshet.
A népességszám csökkenésével párhuzamosan az országos és a megyei folyamatokhoz képest
is fokozott a lakosság öregedése. Ennek következményeként az időskorúak ellátása iránti igény
növekszik, az ellátó intézményekben feszültségek keletkezhetnek.
A felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok egyre növekvő arányban nem költöznek vissza a
településre, ami az elöregedést fokozza, a születésszámot csökkenti, a képzettség színvonalát
visszaveti. Csökken továbbá a rendelkezésre álló képzett munkaerő száma, sokszínűsége és
aránya egyaránt.
A Szigeterőd és a Világfürdő program megvalósítása kiugróan növeli ugyan a turisztikai kínálatot,
fokozza a város iránti érdeklődést, ugyanakkor felerősíti az egyoldalú fejlesztést, az „egy-lábon
állást”.
Az előző folyamat ellensúlyozására, kiegészítésére mindenképpen szükséges egyrészt az Ipari
Parkban levő gazdálkodó szervezetek fejlesztése, továbbá új gazdasági területek kialakítása az
elkerülő út menti déli területeken új, ám környezetkímélő ipari üzemek letelepítésére. E nélkül az
öregedés és elvándorlás nem fog mérséklődni.
A Gyulahús Kft fejlődése úgy biztosítható tartósan, ha ismét lesz sertésvágás a városban. Ez
viszont csak a Kétegyházi úton levő telephely felújításával valósulhat meg. Ügyelni kell ugyanakkor
arra, hogy a Béke sugárúton levő telephely továbbra is működjön, mert kiürülése esetén hatalmas
„lyuk” keletkezne a városi szövetben. Ez a telephely korlátok közé van szorítva, csak meghatározott
mértékű termelést enged meg.
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.A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése - SWOT elemzés
40. táblázat: SWOT analízis: erősségek, gyengeségek

Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
magas szintű iskolázottság
helyi, sokrétű szakképzés
átlagnál alacsonyabb munkanélküliség

alacsony születésszám
megyei átlagnál is nagyobb mértékben
öregedő lakosság
fiatal, magasan képzett munkavállalók
elvándorlása egyre gyakoribb
„szűkkörű munkahely-kínálat

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
lokálpatriotizmus igen erős
erős,
hagyományőrző
nemzetiségek,
polgárság
számos, önkormányzattal együttműködő civil
szervezet

egy-egy védett épület üresen áll
védett épületek üzemeltetése többletköltséget
jelent

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
kiterjedt,
járáson
túlmutató
intézményrendszer
csaknem valamennyi városi funkció megléte

elmaradt akadálymentesítés
védett épületben működő intézmények
fenntartása többletköltséget jelent

4. gazdaság szerkezet és dinamika
Ipari Park
új, szabad gazdasági területek
nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi
termesztés és állattartás
öntözésre alkalmas folyóvizek (Fehér-Körös,
Élővíz-csatorna)
Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései
finanszírozhatóak
(korszerű
géppark
kialakítása)
térségközpont szerepkör
szolgáltatások diverzitása
vizekben gazdagság
turisztikai együttműködés (TDM szervezet)
számos építészeti örökség
külföldi vendégek magas száma
növekszik a vendégéjszakák száma
országos és nemzetközi hírű rendezvények

mikro- és kisvállalkozások nem elég
tőkeerősek
hagyományos iparágak megszűntek vagy
visszafejlődtek (húsipar, ruhaipar)
meglevő munkahelyek nem fednek le elég
széles gazdasági területet

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
IPA folyamatos emelkedése
magas idegenforgalmi adóbevétel
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Gyengeségek

6. táji és természeti adottságok
számos helyi vízfolyás (Fehér- és FeketeKörös, Élővíz-csatorna, stb.) és (hallal
betelepített) tó
védett erdők
védett gyepek
magas napfénytartam
termálvíz-készlet
gyógyvíz
7. zöldfelületek

védett területek szigetszerű elhelyezkedése
árvízveszély

számos állóvíz
sok elem tudatos kialakítása
megvalósult rekonstrukciók
számos helyi védett érték
8. épített környezet (épített örökség is)

egy-egy elem kiépítése elmaradt

identitást kifejező városrészek
lakótelepek felújítási deficitje
nemzetközi és országos hírű műemlékek
lakásként megépített apartmanok
helyi örökségvédelmi rendelet
intézmények koncentráltsága
elkészült belvárosi rehabilitáció
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
a legnagyobb átmenő forgalmú irányban a
már elkészült elkerülő tehermentesíti a várost
(átmenő forgalom csak az észak-déli irányú
összekötő úti szakaszon tapasztalható)
kedvező és megfelelő a helyi városi úthálózat
szerkezete továbbá a kerékpáros és a
gyalogos
közlekedési
infrastruktúra
kiépítettsége és színvonala a belterületen
magas a kiépített utak aránya;
megfelelő
autóbuszos
ellátottság,
korszerűsített
autóbusz-állomás
a
városközpontban, és elfogadható külső vasúti
kapcsolat
magas a kerékpárosok részaránya a helyi
forgalomban,
közlekedési
feltételeik
jellemzően jók, ami segít a helyi
gépjárműforgalom mérsékelten tartásában is
gyalogosbarát, fejlődő és vonzó városközpont
számottevő átmenő forgalom nem terheli a
várost
a településen az áruszállítás kérdésköre nem
jelent komoly problémát

a belterületi kerékpáros infrastruktúra még
nem teljes mértékben alkot összefüggő
hálózatot
a vasútállomás és az utasforgalmi
létesítmények műszaki állapota a városhoz
méltatlanul gyenge
bizonyos autóbuszmegállók kiépítettsége,
felszereltsége gyenge, fejlesztésre szorul
gyalogos és kerékpáros közlekedést jobban
segítő műtárgyak, utcabútorok hiánya
gyorsforgalmi út hiánya

10. közművek és elektronikus hírközlés
belterületen
100%-os
a
közművek
kábel
tv
és
kiépítettsége a kábel tv és az internet
monopolhelyzete
kivételével
mobilellátás teljes lefedettségű
11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
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Gyengeségek
körű

megújuló energiák használata elenyésző
energetikai
szempontból
korszerűtlen
lakásállomány

41. táblázat: SWOT analízis: lehetőségek, veszélyek
Lehetőségek

Veszélyek

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
aktív népesség megtartása
2014-2020 között az EU gazdaságfejlesztési
és foglalkoztatást elősegítő támogatások
lehívása
közmunkaprogram
hatékonyságának
erősítése
szakképző intézmény képzési struktúrájának
helyi gazdasági igényekhez adaptálása
támogatott képzési lehetőségek
országosan és megyei szinten is csökkenő
munkanélküliség

a népesség tovább öregszik
agyelszívás fennmaradása

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
fokozódó civil szervezeti aktivitás
sporttal kapcsolatos támogatási intenzitás
növekedése
erős lokálpatriotizmus

csökkenő lokálpatriotizmus
fiatal nemzedék számára
„értéktelen” kultúra

közvetített

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Uniós
pályázati
lehetőségek
a
közszolgáltatások, közösségépítés területén
Megújuló energiák használatának növekvő
volumene (hatékonyabb (olcsóbb) intézményi
működtetést eredményez)

ellátásra, gondozásra szoruló idősek,
növekvő száma (kapacitáshiányok)
szakképzés társadalmi presztízse alacsony

4. gazdaság szerkezet és dinamika
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s
pályázati lehetőségek (2014-2020)
megújuló energiaforrások kihasználásának
lehetőségei
román határ közelsége
helyi specifikumok, kézműves termékek,
hungarikumok iránt megnő az érdeklődés
speciális termékpályák (pl. biogazdálkodás)
konjunktúrája, keresletnövekedés
öntözési lehetőségek szélesítése
turizmus globális erősödése

földrajzi kirekesztődés
elmaradó közlekedési fejlesztések
nemzetközi válságok
a helyi specifikumok jó marketing nélkül
eladhatatlanok

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

Lehetőségek

161

Veszélyek

önkormányzatok számára új pályázati
lehetőségek lesznek elérhetők
mód lesz fenntarthatóságot erősítő, hatékony
működtetést eredményező fejlesztésekre
6. táji és természeti adottságok

önkormányzatok önállósága tovább gyengül
helyi adóbevétel nem nő tovább

termálvíz további hasznosítása
védett területek látogathatósága, beépülés a
turisztikai kínálatba
szabadstrandok fejlesztése
ökoturizmus bővítése
7.zöldfelületek

tájidegen
mezőgazdasági
kultúrák
fennmaradása
tájidegen fafajták megmaradása, telepítése

új területek kialakítása
értékes területek rekonstrukciója
8. épített környezet (épített örökség is)

elmaradó fejlesztések
„túlhasználat”

Szigeterőd program megvalósítása
Világfürdő program megvalósítása
intézmények korszerűsítése
illeszkedési szabályok fokozott érvényesítése
pályázati lehetőségek kihasználása
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)

belvárosi üres épületek nem hasznosulnak
Szigeterőd és Világfürdő program elmarad
különösen a Kórház környezetében a
megüresedő telkeket parkolónak használják,
így „seb” keletkezik az utcaképekben

az országos és nemzetközi forgalom igényei
szerint épült közlekedési területek városi
igényeknek megfelelő átalakítása
a kerékpárutak és -tárolók bővítése
a térségi kerékpárút hálózat részeként a
szomszédos településekig és a turisztikai
célpontig való összefüggő kiépítés, a
kerékpáros turizmus erősödése
erősödő mikrotérségi, kistérségi szerepkör
Uniós pályázati lehetőségek lesznek
elérhetők a közlekedési feltételek javítására

a motorizáció növekedése általában a
gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli a
fejlesztések során, az ilyen igények korlátlan
kielégítése mellett is növekedhetnek a
forgalmi nehézségek
a meglévő közúti közlekedési infrastruktúrán
a
forgalom,
ezáltal
a
baleseti
veszélyeztetettség és a környezetszennyezés
növekedése
az állami közútkezelő forráshiánya miatt a
fenntartási tevékenységek és a fejlesztések
csúszása
a leromlott vasúti infrastruktúra kor
színvonalára való fejlesztésének forráshiány
miatti csúszása
a közösségi közlekedés az állami
szolgáltatóktól
függ,
a
közlekedés
finanszírozásának
bizonytalanságai
kihathatnak
a
tömegközlekedési
szolgáltatásokra (volán és vasút is)
a növekvő közúti forgalom miatt csökken a
kerékpározási kedv és növekvő parkolási
problémák jelentkeznek
a pályázatokhoz szükséges önrész hiánya

10. közművek és elektronikus hírközlés
a
csapadékvíz
elvezető
hálózat
befogadóképességének növelése
nagysebességű internethálózat kiépítése
külterületi hálózatfejlesztés
Városerdőn hiányzó hálózatok megépítése
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tervezett fejlesztések elmaradnak
hálózatfejlesztéssel párhuzamosan nem nő a
rákötések száma
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Veszélyek

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
termálvíz további hasznosítása
megújuló
energiák
felhasználásának
kiszélesítése
erdő körgyűrű kialakítása

a megújuló energiaforrásokat továbbra is
főleg az Önkormányzat használja a magas
beruházási költségek miatt

3.1.2 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés
területi korlátai és lehetőségei

A településrendezési tervet annak 2008-as felülvizsgálatát követően minden évben többször is
módosította az Önkormányzat. Általában elmondható, hogy a módosítás mindig konkrétan
felmerülő fejlesztési igényhez kapcsolódott. A támogatási lehetőségekre benyújtott pályázatokhoz
igazított módosítások történtek az esetek 90%-ában.
A továbbiakban településrendezési eszköz módosítása csak 2015. december 30-ig lehetséges
úgy, hogy mind a településszerkezeti terv mind pedig a HÉSZ egységes szerkezetű maradjon.
Abban az esetben, ha nem készül az egész városra kiterjedő, az új jogszabályi környezetnek
megfelelő felülvizsgálat, akkor több településszerkezeti terve lesz a városnak és minimum kettő
helyi építési szabályzata.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években évenként több módosítási igény is felmerült, ez mind az
építéshatóság, mind az érintett lakosság és vállalkozások számára várhatóan megnehezíti az
eligazodást, bonyolítja a munkát. Éppen ezért megfontolandó annak a munkának az elindítása,
amely a jelenleg hatályos OTÉK figyelembevételével elkészíti a város egészére a
településrendezési eszközöket.

3.2 Problématérkép / Értéktérkép
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39. térkép: Gyula értéktérképe

forrás: saját szerkesztés
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40. térkép: Gyula problématérképe

forrás: saját szerkesztés
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás
indoklása, a városrészek bemutatása
29. ábra Városrészek ábrázolása külterületen

1-8:
9:
10:
11:
12:
13:

Központi belterület
Dénesmajor
Városerdő, szanatórium
Szanazug
Körös-köz
Dél-Nyugati külterület

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Belváros
Nyugati városrész
Keleti városrész
Északi városrész
Déli városrész
Újvári, Paradicsom
Gyulavári
Kálvária környéke

Forrás: saját

30. ábra Belterületi városrészek ábrázolása

12: Körös-köz
13: Dél-Nyugati külterület
Forrás: saját
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42. táblázat: Gyula városrészeinek lehatárolása

Városrész

Lehatárolás

1.Belváros

Eötvös utca – Béke sgt. – Erdélyi Sándor u. – az Ecsedi és Szegedi
Kiss István utcákat összekötő köz – a 61 és 53 hrsz keleti határa (a
Szegedi Kiss. I. u. 41. és Hajnal u. 44. sz. ingatlanok kívül esnek) –
Hajnal utca – Horváth Ferenc utca – Szent László u. – Semmelweis
u. – Szt. István u. – Mágocsi u. – Honvéd u. – Bartók Béla u. – K.
Schriffert u. – Dürer utca

2. Nyugati városrész

Vasút –Ajtóssy u. – Dürer u. – K. Schriffert u. – Bartók Béla u. –
Vértanúk útja – Kétegyházi út – 44-es elkerülő út – Kamilla utca
melletti csatorna – Kamilla utca – Csabai út – Élővíz-csatorna

3. Keleti városrész

Vasút – Dobozi út – Csókos út – Körtöltés – Sittye utca körgáton
túlnyúló vége –0991/13 árok – 0991/14, 4,6 földrészlet északi határa
– 0990 út – 01008 csatorna – 01005 út – körtöltés – Élővíz-csatorna
– Szent László u. – Horváth Ferenc utca – Hajnal utca – Szegedi
Kiss István utca Ecsedi utcára átkötő része – Erdélyi Sándor u. –
Béke sgt. – Eötvös utca – Ajtóssy u.

4. Északi városrész

Csikoséri csatorna 0711, 7385, 7321 – 0717/13 nyugati határa –
0717/14 út – Dobozi út – belterület határa – vasút – Fehér Körös –
0991/13 csatorna – Sittye utca körgáton túl nyúló vége – Körtöltés –
Csókos út – Dobozi út – Vasút – Élővíz-csatorna – 7826, 7823 –
0695/97 keleti határa, Gyöngyösi Lázár u. – 0698/93 csatorna –
Hódi köz – belterületi határ

5. Déli városrész

Honvéd u. – Mágocsi u. – Szent István u. – Semmelweis u. – Szent
László u. – Élővíz csatorna – Péli csatorna (8501, 9078) – Körtöltés
– Árok (0165/3,2,1) –Kétegyházi út – Vértanúk útja

6. Újvári – Paradicsom

01005 út – Fehér Körös – Temesvári út – Erdő sor (9186/3) – Péli
csatorna (039/3, 9078, 8501) – Körtöltés

7. Gyulavári belterület
8. Kálvária környéke

44-es elkerülő út – Kétegyházi út – 0256 út – 0263/19 – 0268/3
csatorna – 0280 csatorna – Kígyósi út

9. Dénesmajor

Mályvádi tározó töltése (01267) – Lokalizációs töltés (01276) – út
(01367) – csatorna (01373) – töltés (01374)

10. Városerdő és József
szanatórium

Fekete-Körös – közigazgatási határ – vasút – árok (7235)

12. Külterület Körös-köz

közigazgatási határ – államhatár – Fehér-Körös. A terület nem
tartalmazza Városerdő, szanatórium, Dénesmajor és Gyulavári
városrészeket, kiegészül viszont a Fehér Köröstől délre eső azon
területtel melyet az északi városrész keleti, a nyugati városrész
észak-keleti, az Újvári-Paradicsom városrész északi határa zár
körbe.

13. Dél-nyugati külterület

közigazgatási határ – Fehér-Körös – államhatár. A terület nem
tartalmazza Szanazug városrészt, Kálvária környéke, déli városrész
és északi városrész külterületi ingatlanjait.

A táblázatból jól látható, hogy Gyula városrészei között külterületi részek is lehatárolásra kerültek,
mivel a belterületen kívül jelentős számú lakosság él a tanyás részeken.
ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

167

Az alábbi fejezetekben röviden áttekintésre kerülnek Gyula Város városrészeinek specifikus
jellemzői. A rövid összehasonlító elemzést követően megvizsgáljuk a városrészek társadalmigazdasági jellemzőit, intézményi ellátottságát, de a városrészek funkcionális vizsgálatára is sor
kerül.
31. ábra:A lakónépesség megoszlása a városrészek között, 2011)

0,22 0,44 0,18

0,60

1. Belváros

0,75

2. Nyugati városrész

2,59
10,63

3. Keleti városrész (Kisökörjárás külterület)

10,36

4. Északi városrész (Külsőtörökzug, Nagyökörjárás
külterületek)
5. Déli városrész
10,49

6. Újvári - Paradicsom

21,69

7. Gyulavári

8. Kálvária környéke (Kálvária, Sándorhegy külterületek)
9. Dénesmajor
16,26
10. Városerdő és József Attila szanatórium
11. Szanazug (Nagyfenék tanya külterület)

16,10
9,63

12. Körös - köz (Bánom, Remete, Sitka külterületek)
13. Dél - nyugati külterület

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakónépesség térbeli megoszlását tekintve kiderül, hogy a legnépesebb városrész a Nyugati, itt
él a lakosság egyötöde. Ezt követően a Déli, valamint a Belváros a legnagyobb népességszámmal
rendelkező terület. A város külterületi lakosságának aránya jelentős, megközelíti a 30%-ot.
32. ábra: Lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása városrészenként
13. Dél - nyugati külterület

15,5

12. Körös - köz

14,3

56,7

27,8
71,4

19,6

11. Szanazug

14,7

10. Városerdő és József szanatórium

45,7
63,8

14,8

6. Újvári - Paradicsom

0%

10%

0-14 éves

34,2
60,9

20%

30%

40%

15-59 éves

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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23,8

57,1

12,8

Gyula összesen

30,9
63,1

8,8

1. Belváros

24,2

57,6

13,1

2. Nyugati városrész

28,2

61,3

11,5

3. Keleti városrész

17,7

58,7

14,6

4. Északi városrész

23,0

67,5

13,1

5. Déli városrész

17,7

44,4

13,2

7. Gyulavári

14,7

62,4

9,8

8. Kálvária környéke

21,0

70,6

19,9

9. Dénesmajor

14,3

59,4

26,2
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A korösszetételt vizsgálva kiderül, hogy a város egészéhez viszonyítva kedvezőbb, fiatalabb
korszerkezettel rendelkezik néhány külterület, így Szanazug területe, valamint Dénesmajor, itt a 14
év alattiak aránya 7%-kal haladja meg a városi átlagértéket. Az aktívak aránya a Körös-közi
külterületen, valamint a Városerdő városrészben a legmagasabb. A leginkább elöregedő városrész
a centrumterület, valamint a Kálvária környéki külterület, ahol a városi átlagértéknél jóval nagyobb
a 60 éven felüliek aránya.
33. ábra: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása városrészenként

Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkező

Gyula összesen
Dénesmajor
Kálvária környéke…
Dél - nyugati…
Szanazug…
Gyulavári
Északi városrész…
Körös - köz…
Városerdő és…
Újvári - Paradicsom
Nyugati városrész
Déli városrész
Keleti városrész…
Belváros

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Felsőfokú végzettségűek

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakosság képzettségi szintjét elemezve jól láthatóak az egyes városrészek közötti jelentős
különbségek. A legképzettebbek a Belvárosban, a Keleti, valamint a Déli városrészben élnek, míg
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők Dénesmajor, valamint a Kálvária környéki
településrészen. Nem találunk a városrészek között olyan területet, amely összességében a városi
átlagértékekhez közelít, tehát rendkívül egyenlőtlen a térszerkezet a lakosság kvalifikáltsági
szintjében.
34. ábra: Foglalkoztatottsági mutatók városrészenként

Foglalkoztatottak aránya

Foglalkoztatott nélküliek
aránya

Gyula összesen
Belváros
Keleti városrész…
Déli városrész
Újvári - Paradicsom
Nyugati városrész
Városerdő és József…
Kálvária környéke…
Gyulavári
Körös - köz…
Északi városrész…
Dél - nyugati…
Szanazug…
Dénesmajor

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A foglalkoztatottak aránya tekintetében szintén jelentős különbségek érzékelhetőek az egyes
városrészek között. A mutatószámot vizsgálva megállapítható, hogy a belvárosban, valamint a
keleti- és déli városrészben élnek a legkisebb arányban az alacsony presztízsű foglalkoztatottak,
míg Dénesmajorban és Szanazug városrészben a legtöbben. A foglalkoztatottak arányát tekintve
jelentős a szórás, legnagyobb arányban a Városerdőben, valamint a Körös-köz külterületen élnek.
35. ábra: Az aktív korúak foglalkoztatottsági megoszlása városrészenként

60,0
50,0

Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők

40,0
30,0
20,0
0,0

Gyula összesen
Nyugati városrész
Városerdő és József…
Keleti városrész…
Újvári - Paradicsom
Gyulavári
Déli városrész
Belváros
Északi városrész…
Körös - köz…
Szanazug…
Dél - nyugati…
Kálvária környéke…
Dénesmajor

10,0
Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők és
rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya – teljesen hasonlóan a
foglalkoztatottság adataihoz – a legalacsonyabb a Városerdőben és a Kőrös-köz városrészben,
míg a legmagasabb a Dénesmajor településrészen. Az alapfokú végzettséggel, valamint
jövedelemmel nem rendelkezők aránya a szintén a Dénesmajorban a legnagyobb.
36. ábra: A gazdaságilag nem aktívak és munkanélküliek aránya városrészenként

A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya
Munkanélküliek aránya
Gyula összesen
Körös - köz…
Újvári - Paradicsom
Szanazug…
Belváros
Déli városrész
Gyulavári
Városerdő és József…
Keleti városrész…
Nyugati városrész
Északi városrész…
Kálvária környéke…
Dél - nyugati…
Dénesmajor
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60,0
50,0
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20,0
10,0
0,0

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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Az inaktívak és munkanélküliek területi elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy a
Dénesmajorban, valamint a Dél-nyugati városrészben a legnagyobb a munkanélküliek (ezen belül
a tartós munkanélküliek), valamint a gazdaságilag nem aktívak aránya. Gyula Belvárosában az
egyik legnagyobb arányban élnek a gazdaságilag inaktívak.
37. ábra: Lakásállomány megoszlása városrészenként
0,28

0,41

0,23

1. Belváros

2,79

0,58

2. Nyugati városrész

0,66
9,33

3. Keleti városrész (Kisökörjárás külterület)

11,86

4. Északi városrész (Külsőtörökzug,
Nagyökörjárás külterületek)
5. Déli városrész

10,20

22,01

6. Újvári - Paradicsom
7. Gyulavári
8. Kálvária környéke (Kálvária, Sándorhegy
külterületek)
9. Dénesmajor

15,10

10. Városerdő és József szanatórium

8,70

17,85

11. Szanazug (Nagyfenék tanya külterület)
12. Körös - köz (Bánom, Remete, Sitka
külterületek)

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakásállomány – igazodva a népesség területi eloszlásához – a nyugati városrészben a
legnagyobb. A külterületi lakások aránya közel 30%. A városközpontban található lakások közel
12%-ot tesznek ki a város egészének lakásállományából.
38. ábra: Lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlása városrészenként

Alacsony komfort
fokozatú lakások aránya

Gyula összesen
Belváros
Nyugati városrész
Déli városrész
Újvári - Paradicsom
Keleti városrész…
Városerdő és József…
Gyulavári
Északi városrész…
Szanazug…
Körös - köz…
Dénesmajor
Kálvária környéke…
Dél - nyugati…

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A lakásállomány komfortfokozata kedvező képest mutat a lakott területeken, így szinte minden
belterületi településrészen magas komfortfokozatú ingatlanállományról beszélhetünk. A
legkedvezőbb helyzet a belvárosban, a nyugat, valamint a déli városrészben tapasztalható, itt a
10%-ot sem éri el az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. A külterületen változatos kép
tapasztalható, a dél-nyugati külterületen a lakások közel fele alacsony komfortfokozattal
rendelkezik, 37,5%-a pedig komfort nélküli, vagy szükséglakás.
3.3.1.1

Belváros bemutatása

41. térkép: Belváros térképe

Forrás: Google Maps

Minden szempontból Gyula centrumként szolgáló területe, melynek jelentőségét
funkcióellátottsága is kiemeli. Itt találhatók a legfontosabb igazgatási, közművelődési, kulturális
létesítmények. Turisztikai szempontból szintén kulcsfontosságú területe a városnak.
A belváros kialakulása ezer éve folyamatos. A római katolikus plébánia templom az alatta többször
átépített és elbontott, újjáépített templomokkal a város középpontját jelenti. E településrész
szerkezetének kialakulását a Fehér-Körös medrei határozták meg. Az első tudatos utcaalakítás az
1801-es tűzvész után kezdődött. Ekkor alakult ki a vár és a belváros közötti utcák nyomvonal
szélessége. A belvárosi plébánia templom körül kezdtek kiépülni a kereskedelmi létesítmények, az
igazgatás intézményei, a megyeháza, a városháza, a járási hivatal, a földhivatal és a megyei
bíróság.
Demográfiai és szociális jellemzők
A Városközpont lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 3302 fő, a város
lakónépességének 10,6%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 8,8%, amely 4%-kal elmarad a városi
átlagértéktől, a 15-59 éves korosztály aránya 57,1%, a 60 évnél idősebbek aránya 34,2%, ez
viszont 6%-kal magasabb a város egészéhez képest.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 62,7%. A legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 10,4%. Ez az arány a
település egészének arányánál kissé kedvezőtlenebb. A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves
és idősebbek arányában 27,9%, ez viszont szintén jelentősen meghaladja a települési átlagot
(20,6%).
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 45,7%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 8,5%. Előbbi
kedvezőtlenebb, mint a városi átlag, utóbbi viszont jóval kedvezőbb.
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A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 49,7%, amely közel 7 százalékponttal
elmarad a város egészére vonatkozó aránytól. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya 18,9%, ez viszont jóval kedvezőbb a városi átlagértéknél. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,6%. A munkanélküliségi ráta 9,5%, míg a tartós
munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,7%, a városi aránynál
csaknem kétszer rosszabb értéket mutat.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a város központi területén jelentős az inaktívak aránya és
egy idősödő, de a város egészéhez viszonyítva képzett réteg dominanciája jellemző a belvárosban.
A településrész lakásállománya 1682 db, 11,8%-a a települési összes lakásnak, amely arány
kismértékben meghaladja a városrészben élők arányát. Ezek közül alacsony komfortfokozatú
2,4%. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 1,3%,
mindkét érték a településrészek között a legalacsonyabb. Az egyszobás lakásoké 8,4%, amely
közel 3 százalékponttal magasabb a város egészének értékénél. (Ugyanakkor az egyszobás
lakások magas arányához hozzátartozik, hogy ezek közül számos lakásként épített, de eredetileg
is apartmannak szánt egység van.)
Intézményellátottság
Gyakorlatilag ebben a városrészben található minden olyan intézményi funkció, amely túlmutat a
helyi lakosság ellátásán. Itt található a Járási Kormányhivatal, a Földhivatal, a Munkaügyi Központ.
Ezek a járásra ill. részben a sarkadi járásra rendelkeznek vonzerővel. Az egyházi és az állami
általános- és középiskolák járási és térségi vonzerővel is rendelkeznek. Itt helyezkednek el azok
az intézmények is, melyek min. megyei vonzást fejtenek ki. Ezek közül a fontosabbak: Bíróságok,
Ügyészségek, Börtön, Pándy Kálmán Kórház, Főiskola, továbbá a Román Konzulátus. Itt található
a Várszínház őszi-téli-tavaszi játszóhelyét befogadó színházterem valamint az Erkel Művelődési
Központ és a Vigadó. Több kiállítóhely is van a városrészen belül.
A városrészben található a Polgármesteri Hivatal, a könyvtár, melyek a város lakosságának
központi intézményei. A városrészen belül működik az iskolaorvosi centrum, fogászati rendelők és
a szakorvosi rendelőintézet is.
Gazdasági adottságok
A városrészben – ahogyan az előző ismertetésből is látszik – az intézményi munkahelyek vannak
jelen. E mellett számos vendéglátó egység, szálloda is van a területen, továbbá kereskedelmi
egységek szép számmal. Egy ipari üzem van jelen a területen: a Dürer nyomda. A többi telephelyen
megszűnt a termelés, alulhasznosított vagy üresen álló épületeik vannak.
A Városrész funkcióellátottsága
A városrészben egyértelműen az intézményi funkciók dominálnak, ugyanakkor azokban a
tömbökben, ahol az adott intézmény nem foglalja el azt teljes mértékben, lakóépületek töltik ki a
további területeket. E mellett az Élővíz-csatorna és a Karácsony János utca közötti terület
elsősorban lakófunkciót tölt be. A városrész jól ellátott zöldfelületekkel. Itt található a Göndöcs-kert,
a Kossuth tér, Eszperantó tér, a gyalogos Városház utca, a Harruckern tér – Erkel tér – Petőfi tér
együttese, továbbá a kórház parkja is.
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43. táblázat: Belvárosi városrész SWOT elemzése
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

rendszeres
munkajövedelemmel
nem
rendelkező aránya magas
idősödő
lakosságra
szakosodott
kiskereskedelem kialakulatlan
beékelődő üres üzemi épületek
beszorult, növekedési lehetőségeikben
korlátozott vállalkozói telephelyek
erőteljes környezeti meghatározottság az
építkezéseknél (illeszkedési szabályok)

gazdag intézményi funkciók
sok műemlék és helyi védett építmény
műemléki jelentőségű terület
kiépített zöldfelületek
gyalogos belváros
gyógyhely
teljes műszaki infrastruktúra
jelentős fejlesztési aktivitás és eredmények a
városrészben
működő vállalkozások száma magas
LEHETŐSÉG

VESZÉLY

intézmények további korszerűsítése
üres épületek felhasználása vagy helyettük új
építése
attraktív belvárosi közterületek kiterjesztése

3.3.1.2

túlzott koncentráció (estére kiürülő város)
környezetét zavaró ipar betelepülése
műemlékekben levő funkciók relatív drága
működtetése (épület elhagyása)
helyi lakosság további öregedése
közlekedési helyzet rendezésének
elmaradása
a belvárosi vállalkozások növekedésének
megtorpanása a helyhiány miatt

Nyugati városrész bemutatása

42. térkép: Nyugati városrész térképe

Forrás: Google Maps

A városrész lehatárolása, története, szerkezete
A városrész legjelentősebb magja a Németváros. Az 1720-ban kezdődött betelítések nyomán
alakult ki egy szigeten, melyen koraközépkori városrész nyomok voltak (jellemző épületei a
Törökzugi plébánia templom, a Ferences rendház és templom). A városrészre jellemző a mérnöki
utcavezetés, keskeny utcák intenzív beépítéssel, karakteres épületekkel. Önálló közigazgatású
város volt 1857-ig, mikor is a két város, Magyar Gyula és Német Gyula elöljárósága elhatározta az
egyesülést. Ekkor alakították ki a városban úttörő módon a rendezett tanácsú rendszert.
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A Németváros mellett fejlődött ki a XX. század közepén a törökzugi családi házas lakóterület, majd
a ’70-es években a belső- és a külső-törökzugi lakótelep. A terület súlypontjában található az iskola,
a bölcsőde, az óvoda és üzletek, továbbá orvosi rendelők, melyek teljes alközpontot alkotnak. A
beépítésre szánt területek között a törökzugi szőlők kertvárosi lakóterületként szerepelnek.
A Csabai út mentén található az Újgyula városrész, mely laza családi házas beépítésű terület
folyamatosan fejlődő lakás állománnyal. A két területrész között van az ún. Kosároldal és a
Kisrománváros, központjában a város kisebbik ortodox templomával. Itt található a csabai úttól
délre eső területrészen a város második legnagyobb összefüggő gazdasági területe a volt
Húskombinát területével, továbbá kereskedelmi területekkel és a tervezett déli ipari területtel, mint
bővítési lehetőséggel. A terület délkeleti csücskében található a Göndöcs Benedek Középiskola
intézményi együttese is.
A nyugati városrészben a polgárházakkal beépített kisvárosias területek közé ékelődve épült
három lakótelep, köztük a legnagyobb a Törökzugi lakótelep. Az iparosított technológiával épült
ingatlanok energiahatékonyságának emelése indokolt fejlesztési irány.
A Nyugati városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 6739 fő, amely a város
lakónépességének 21,7%-át teszi ki. A 0-14 éves korosztály aránya 13,1%, a 15-59 éves
korosztály aránya 63,1%. A 60 évnél idősebbek aránya 26,2%, tehát egy kedvező korszerkezetű
városrészről beszélhetünk.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 51,4%, amely 3 százalékponttal
a városi átlag alatti érték. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 év) belül 6,6%. Ez az arány a település egészéhez képest jóval kedvezőbb.
A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 22,6%, ez két százalékponttal
magasabb a települési átlagnál.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 34%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 4,2%.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,5%, amely 4,1%-kal meghaladja a
város egészére vonatkozó arányt. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya 27,8%, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,4%, mely a
városi átlagtól 3,1 százalékponttal elmaradva kedvező értéknek mondható. A munkanélküliek
aránya (munkanélküliségi ráta) 10,7%, míg a tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya) 6%, amely érték a városival megegyező.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A településrész lakásállománya 3120 db, 22%-a a települési összes lakásnak, mely arány közel
megfelel a városrészben élők arányának. Ezek közül kismértékű az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya (2,8%). A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül 2,2%. Ebben a városrészben a legalacsonyabb az egyszobás lakások arány,
mindössze 2,7%, tehát összességében egy kedvező képet mutató lakóövezetről beszélhetünk.
A Törökzugi lakótelepen alközpont épült ki bölcsődével, óvodával, általános iskolával, orvosi
rendelőkkel, üzletekkel és egyéb szolgáltató létesítményekkel és az ún. „kispiaccal”. A Németváros
történeti központjában részleges alközpontként műemlék épületekben templom, iskola (kollégium),
nemzetiségi óvoda, múzeumok találhatók. A Csabai úttól délre van az említett módon a Göndöcs
Középiskola. Az út menti déli területsávot kereskedelmi láncok (Tesco, InterSpar) és több más
kereskedelmi létesítmény foglalja el. A városrészben található tavak (Széchenyi, Wesselényi)
horgászásra alkalmasak, a játszóterek részben kiépítettek.
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Ezek és az Élővíz-csatorna kedvező kondicionáló hatásúak. Itt található a Szent József temető,
amely szintén jelentős zöldfelületi elem és a helyi németség identitását erősítő kegyeleti park
területe is.
Gazdasági adottságok
A bejelentett ipari telephelyek száma alapján ez a terület a 3. helyet tölti be a város
„iparosodottsági” rangsorában, de összefüggő kiterjedését tekintve ez a második legnagyobb
terület. A termelő üzemek mellett a kereskedelmi létesítmények is nagy területet foglalnak el.
Közlekedési kapcsolatok
A városrész külső elérhetősége a város keleti területeihez képest összességében jónak mondható,
de a városrészen belül is igen nagy különbségek vannak. Míg a Csabai út menti déli területek
könnyen megközelíthetőek, addig az északi – északnyugati területek csak veszélyes, szűk
utcákon, csomópontokon keresztül vagy kerülő úton érhetők el közúton. Az északkelet-délnyugat
irányú átmenő forgalom ezen a városrészen vagy a határain halad keresztül.
44. táblázat: A Nyugati városrész SWOT elemzése

Erősségek
építészeti és kisebbségi kulturális értékek
(Németváros)
védett építészeti értékek, helyi területi
védelem
kellemes vízfelületek
teljes infrastruktúra
gazdasági területek megközelítése nem
terhel lakó- és intézményi területet
Lehetőségek
Németvárosi kisebbségi kulturális és
építészeti értékek fenntartható fejlesztése
kulturális vonzerők kapacitás-fejlesztése
Göndöcs-kert – Ferencesek tere – Törökzug
zöldfelületi és kerékpáros kapcsolatának
továbbfejlesztése
Élővíz-csatorna itteni szakaszainak aktív
bekapcsolása a központi zöldfelületekbe
3.3.1.3

Keleti városrész bemutatása

43. térkép: Keleti városrész térképe

Forrás: Google Maps
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Gyengeségek
Törökzugi és a Külső-Törökzugi lakótelep
felújítási deficitje
zsúfolt beépítés a régi városrészekben
erős átmenő forgalom a városrész szélein

Veszélyek
építészeti értékek értékvesztése, felhígulása
bővülés esetén infrastrukturális fejlesztések
elmaradása
Élővíz-csatorna
részleges
bezártsága
továbbra is megmarad
az északi irányú elkerülő út építésének
elmaradása
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A városrész lehatárolása, története, szerkezete
A városrész történeti magja a Vár, így elmondhatjuk, hogy Gyula mai napig folytonosságot mutató
legrégebbi településrésze itt található. Ettől északra található a Harruckern-féle betelepítéskor
létrejött Románváros, továbbá nyugatra Magyarváros Fehér-Körös által alakított kanyargós
utcáival, többnyire lakóterületi használattal. A következő egység a Béke sugárút két oldalán
kialakult, többnyire szabályos utcahálózatú tömbök területe, amely a vasútvonal megépítése után,
annak vonzó hatására indult fejlődésnek. A legfiatalabb terület a körgáttól keletre eső, falusias
jellegű lakóterület. A körgát szerepe az árvízi védekezésben ma már elhanyagolható, mert a város
területei már ezen túlterjeszkedtek, de egy vészhelyzet esetén még ez is fontossá válhat. A vasút
melletti területen, a Béke sugárúttól keletre építették fel telepszerű beépítéssel a Budrio
lakótelepet.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A keleti városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 5003 fő, a város
lakónépességének 16,1%-a, ezzel az egyik legnagyobb népességű városrész. A 0-14 éves
korosztály aránya 11,5%, a 15-59 éves korosztály aránya 57,6 %, a 60 évnél idősebbek aránya
30,9 %, vagyis viszonylag idősödő városrészről beszélhetünk.
A városrész kedvező képet mutat a lakosság iskolai végzettségének tekintetében. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktív-korúakon (15-59 évesek)
belül az alacsony iskolázottságú réteg nagyon szerény mértékben (6,2%) van jelen a
településrészen: ez az érték a városi átlagnál (9,3%) jóval alacsonyabb. Mindezzel szemben a
felsőfokú végzettségűek aránya e területen 25,2%-os, ez az érték jóval felette van a többi
városrészi mutatójának és a városi átlagot (20,6%) is jelentősen meghaladja.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 39,3 %, ez kissé meghaladja a települési átlagot, a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
elenyésző, az aktív korúakon belül csupán 4,4 %.
A foglalkoztatottsági adatokat tekintve arányuk a 15-64 éves népességen belül 55,1%, amely kissé
kedvezőtlenebb, mint a város egészére vonatkozó arány. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya 24,9%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,9%.
A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,6, míg tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,9 %, a városi aránynál ez 0,9 százalékponttal
magasabb.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A lakásállomány száma 2011-ben 2531 db lakóegységet tett ki, mely 17 %-a a települési összes
lakásnak, mely arány egy kis mértékben magasabb a városrészben élők arányától. Ezek közül
alacsony komfortfokozatú 4,3 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül 3,2 %, az egyszobás lakásoké 3,4 %, vagyis összességében egy kedvező
komfortokozattal jellemezhető városrészről beszélhetünk.
A műszaki infrastruktúra elemei (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, közutak) gyakorlatilag
100%-ban kiépültek.
Ebben a városrészben vannak a románság legfontosabb intézményei: óvoda, általános- és
középiskola, ortodox templom, püspökség. Ezen túl is vannak oktatási- és egészségügyi
intézmények a városrészben. Itt található az idősek szociális ellátását végző intézményi központ.
Azt mondhatjuk el, hogy a hagyományos Magyarváros intézményi funkciói szűntek meg vagy
„települtek be” a Belvárosba a városrészi határ közelébe. Számos vendéglátóhely található itt,
ahogyan itt vannak a legnagyobb befogadóképességű szállodák és számos apartman is.
Előadótermekben, kiállításokban gazdag terület. A Vár és környéke valamint a Várfürdő a
legjelentősebb zöldfelületi elemek, jó kiépítettséggel.
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Gazdasági adottságok
Egy-egy szórtan elhelyezkedő kisvállalkozáson túl nincsenek termelő üzemek a területen. Kivételt
jelent a Gyulahús Kft béke sugárúti telepe, az ún. szárazáru gyár. Ugyanakkor itt van a város
legfontosabb turisztikai attrakciója: a Vár – a Várfürdő – Almásy-kastély együttese. Alapvetően a
turizmushoz kapcsolódó „iparágak” jellemzik a városrészt.
Közlekedési kapcsolatok
A Béke sugárút és környezete viszonylag jól megközelíthető, míg a többi városrész csak lakó- és
intézményi területeken keresztül vagy jelentős kerülővel (elkerülő út – Botond utca) érhető el. A
Béke sugárúton és a Vár környezetében mindennapiak a parkolási problémák, amely sokszor a
folyamatos haladást is kedvezőtlenül befolyásolja. Nagyrendezvények idején ez a Vár környékén
levő lakóutcákat is megterheli akár éjszakába nyúlóan is.
45. táblázat: A Keleti városrész SWOT elemzése

Erősségek
kedvező jövedelmi és iskolázottsági mutatók
építészeti és kisebbségi kulturális értékek
(Románváros)
műemléki gazdagság: itt vannak a
legjelentősebb értékek (Vár és Almásykastély)
gazdag rendezvénykínálat
korszerű, összkomfortos lakásállomány
termálvíz sokszínű hasznosítása
gyógyhely

Lehetőségek
Szigeterőd kiépítése (vízivár visszaállítása)
építészeti értékek korszerűsített megőrzése
gyógyászat továbbfejlesztése
rendezvénykínálat gazdagítása
termálvíz
többcélú
felhasználása
(kozmetikumok gyártása)
közlekedés fejlesztése
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Gyengeségek
nehézkes külső megközelítés
parkolási nehézségek
rendezvények zajhatása
kevés ipari üzem

Veszélyek
elöregedés fokozódása
tervezett műemléki fejlesztések elmaradása
parkolási probléma megoldatlan marad
szálláskínálat minősége nem követi a többi
szolgáltatás fejlődését (más célcsoportot
vonzanak)
üresen álló épületek szaporodása
beszűkült gazdasági terület gátolhatja a
fejlesztést
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Az Északi városrész bemutatása

44. térkép: Az Északi városrész térképe

Forrás: Google Maps

A városrész lehatárolása, története, szerkezete
Az „északi vegyes lakóövezet” három történelmi területrészt foglal magába. Ajtósfalva az övezet
legrégebbi, középkori településrésze, mely több hullámban fejlődött, illetve hanyatlott. Napjainkban
ismét növekszik a lakosságszám, új lakótelkek kiosztásával, tágas közművesített területével sokak
számára vonzó környezet.
Szentpálfalva szintén régi településrész. Egyszerű életvitelű református városlakók alakították ki
másfél száz esztendeje. E területhez kapcsolódik a Henyei út mentén a város ún. északi ipari
területe, mely „ipari park” címmel rendelkezik.
Máriafalva területe a XX. század elején alakult ki. A meglévő kisszámú lakóház mellett Apor Vilmos
– későbbi vértanú püspök – akkori városi plébános vásárolt és osztott ki lakótelkeket a
rászorulóknak. Kisdedóvót és iskolát is építtetett, melyek közül az egykori iskola leromlott
állapotával rontja a településképet, de ideális hely volna közösségi funkciók telepítésére.
A Szentpálfalva és Máriafalva közötti beépítetlen ill. csak szórtan beépített terület, illetve a
nagyökörjárási övezet a város rendezési terve szerint potenciális lakóövezet-bővítési terület.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 2993 fő, a város lakónépességének
9,63%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 14,6%, a 15-59 éves korosztály aránya 67,3%, a 60 évnél
idősebbek aránya 24,2%, vagyis az aktív és fiatalkorúak jelenléte a meghatározó a
településrészen.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 56,1%. A legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 13,4%. Ez az arány a
település egészére vetített aránynál 4,1 százalékponttal magasabb.
A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 11,1%, amely a város egészéhez
képest sokkal kedvezőtlenebb.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 37,5%, amely kissé kedvezőbb, mint a városi átlag. A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül 8,7%, ez viszont 2,3%-kal magasabb, mint a városi átlagérték.
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A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,3%, ez a települési átlagot 0,9
százalékponttal meghaladja. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya 41,4%, amely 12%-kal magasabb, mint a város egészének értéke. A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 39,3%. A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,7%, ez kissé
magasabb a város egészének adatához viszonyítva. A tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya) 6,2%.
A városrészben a lakások száma 1233 db, 8,7%-a a települési összes lakásnak. Ezek közül
alacsony komfortfokozatú lakások aránya 10,6%, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 9,1%, vagyis a város egészéhez képest kedvezőtlenebb
komfortokozattal ellátott lakóterületről beszélhetünk. Az egyszobás lakásoké 5,5%.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
Mindhárom ide tartozó városrészben nagy probléma a közösségi terek hiánya. Talán legkevésbé
Máriafalvára igaz ez az Almásy Kálmánné téren megvalósított fejlesztésnek köszönhetően.
Máriafalván az Almásy Kálmánné tér ill. az ottani intézmények alközpontként funkcionálnak, de
további fejlesztést és funkcióbővítést igényelnek. A játszótér és a zöldterület kiépítése megtörtént,
azt a város más területeiről is szívesen használják. Idősek napközi otthona, óvoda és
élelmiszerüzlet, italbolt működik a téren.
Szentpálfalván ugyanazok a funkciók találhatóak meg mint Máriafalván, csak nem egy tér köré
szervezve, hanem elszórva. A játszótér kiépítettsége sokkal gyengébb, egyéb intézményi
funkciókat nem találunk itt.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy e két városrészben találhatók a református temetők, egy
katonai temető és egy potenciális kegyeleti park is. A tavak – ahogyan a többi tó is a városban –
mesterséges eredetű (kubikgödör), de rendezett környezetűek, többfunkciósak
(belvízbefogadó+horgásztó).
Ajtósfalván csak italbolt és egy kicsi élelmiszerbolt működik. Ugyanakkor a teljes közművesítés
(útalap is megvan, kopóréteg sok helyen hiányzik) és a viszonylag alacsonyabb telekár miatt a
fiatalok körében is kedvelt. Ezt biztosan elősegíti a Törökzugban meglevő teljes alközponti
intézményi kínálat is, amelyek a gyerekek számára jó lehetőségeket biztosítanak és gyalog és
kerékpárral is rövid időn belül elérhetőek.
Gazdaság
A bejelentett ipari telephelyek száma szerint ez a második „legiparosodottabb” része a városnak,
de a perifériális elhelyezkedés mezőgazdasági tevékenységre is lehetőséget biztosít.
A területen található Henyei úti Ipari Park, ahol a rendszerváltást követően megtörtént
átrendeződés után folyamatosan életképes vállalkozások működnek, fejlesztenek. A Dobozi út
végén levő (volt MEZŐGÉP) gazdasági területek épületei csak részben hasznosítottak. Jellemző,
hogy egy telephelyen belül több kisebb vállalkozás bérli az épületeket.
Közlekedés
Az „északi vegyes lakóövezet” elérhetősége jellemzően gyenge. Ez egyaránt érvényes a külső és
belső közlekedési hálózatokra. Szűk keresztmetszet (biztonsági, minőségi és mennyiségi
szempontból egyaránt) a vasútvonalon való átkelés. Ez az Ipari Park megfelelő hasznosításának
is akadálya. A Szanazug felé vezető Dobozi úti, továbbá a Városerdő felé menő Dobozi út – csókos
út – Sarkadi út nyomvonalon vezető kerékpárútnak nincsen kapcsolódása a városi kerékpárút
hálózathoz. A falusias településrészen több helyen is hiányosság a járdák minősége és
kiépítettsége. Hiányzik a városrészben a K-NY irányú közúti összeköttetés, így valójában ma még
igazából három „különálló” városrész alkotja az Északi városrészt.
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46. táblázat: Az Északi városrész SWOT elemzése

Erősségek
fiatalosabb korösszetétel
a lakóövezeti bővítés potenciális területei
települési szinten fejlett ipari területek
Ipari Park jelenléte
városrészi identitástudat
épített környezet értékei (Ajtósfalván helyi
területi védelem)

Lehetőségek
Ipari Park további bővítése
vasúti
kapcsolat
használata,
továbbfejlesztése az IP-ban
szociális hátrányok felszámolása
az északi elkerülő út megépítésével a külső
megközelíthetőség jelentős javulása
Ajtósfalva – Albrecht Dürer kapcsolat
kiaknázása
3.3.1.5

Gyengeségek
alacsonyabb iskolázottság
közösségi terek hiánya
szociális hátrányok
mindhárom
településrész
elérhetőségi
problémái
Szentpálfalva és Máriafalva fejletlen
alközponti területei, Ajtósfalván szinte teljes
hiány

Veszélyek
Ipari Park kiürülése
szociális hátrányok erősödése
a nehéz megközelíthetőség fennmaradása

A Déli városrész bemutatása

45. térkép: A Déli városrész térképe

Forrás: Google Maps

A belvárostól délre alakult ki a Magyarváros, ahol egykor elsősorban a katolikus vallású városlakók
telepedtek meg. Az elmúlt két évszázad alatt látványos volt a fejlődés: bővült a lakóterület,
városiasodott a belső terület, közösségi létesítmények épültek (megyei kaszinó, városi kaszinó,
városi szálloda, üzletek stb.).
Az Almásy-kastély egykori kertjének felosztásával az angolpark távolabbi részéből és a legelőből
lakóterület lett, ezt nevezzük Kastélykert és Krinolin városrészeknek. E területek jellemzően a mai
csendes kertvárosi lakóterületek, tágas közterületekkel, fasorokkal.
A városi árvízvédelmi körtöltésen belül alakult ki a Galbács-kerti lakóterület. Itt a szegényebb
lakosság talált építési lehetőséget.
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A Vértanúk útja DK-i oldalán, kertes lakóterületek helyén épült fel a Honvéd lakótelep. Ez mint első
városon belüli lakótelep még középblokkos kialakítású, tégla szerkezetű. Bár a hagyományos
utcaképben ezek az épületek „sebként” jelentkeznek, a körülöttük lévő gazdag zöldfelület
vegetációs időszakban jótékony fedést biztosít.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 5051 fő, a város lakónépességének
16,3%-a él itt. A Déli városrész Gyula a második legnépesebb településrésze. A városrész
demográfiai és szociális jellemzői alapján átlagos helyzetűnek mondható. A 0-14 éves korosztály
aránya 13,1%, a 15-59 éves korosztály aránya 58,7 %, a 60 évnél idősebbek aránya 28,2%. A
városi átlagnál némileg elöregedettebb térségről van tehát szó.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktív-korúakon (1559 évesek) belül az alacsony iskolázottságú réteg átlagos arányban (9,7%) van jelen; a városi
átlagot mindössze 0,4 százalékponttal múlva felül. Ugyanígy, a felsőfokú végzettségűek aránya is
picit magasabb az átlagosnál (23,5%, szemben az átlagos 20,6%-kal).
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 43,8 %, ez némileg magasabb a települési átlaghoz képest, a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya nem túl
magas, az aktív korúakon belül 6,4%.
A foglalkoztatottak 15-64 éves népességen belüli aránya 52,8%, amely alig marad el a város
egészére vonatkozó értéktől. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya 25,7%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,9%. A munkanélküliek aránya nem
túl magas (9,6%), míg a tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya) 5,6%. E jelzőszámok mindegyike a városi átlag körül mozog: némileg meghaladja azt vagy
elmarad tőle.
A lakásállomány 2011-ben 2141 db lakóegységet tett ki. Ez 15,1%-a a települési összes lakásnak,
mely arány szinte megegyező a városrészben élők arányával. A lakott lakások közül alacsony
komfortfokozatú 2,8 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya minimális (2,2
%), az egyszobás lakásoké 6,2%. Összességében egy magas komfortokozattal jellemezhető
városrészről beszélhetünk.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
Mondhatjuk, hogy a műszaki infrastruktúra a városrészben teljesen kiépített (víz, szennyvíz, gáz,
elektromos energia, hírközlés). A közutak jellemzően burkoltak.
Ebben a városrészben számos közintézményt találunk. Van óvoda, általános- és középiskola. E
mellett számos kereskedelmi és vendéglátó létesítmény is megtalálható itt (Lidl, Élésker, stb.),
melyek közül legjelentősebb a városi piac, ahol tavaly készült el az új vásárcsarnok. A városrész
nyugati szélén, a Kétegyházi út mentén helyezkedik el a város sporttelepe. A sporttelepen
folyamatos a fejlesztés (műfüves labdarugó nagypálya, lelátó, új öltözők, nézői szociális
létesítmények, stb). A már említett kastélypark azon, Élővíz-csatornától délre található része, amely
nem került lakóterületi beépítésre Csigakert néven ma is a város egyik jelentős közparkja. Ehhez
kapcsolódóan épült meg több szálloda, apartman, kihasználva a Várfürdőhöz történő jó
kapcsolódási lehetőséget. További jelentős nagyságrendű sport- (pl. automata tekepálya) és
vendéglátó létesítmény van még a városrészben.
Zöldfelületi elemként mindenképpen meg kell említeni a Szentháromság temetőt, még akkor is, ha
– különösen a régi területein – meglehetősen zsúfolt helyhasználat jellemzi.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

182

Gazdaság
A városrészben gazdasági termelő tevékenység jellemzően egy-egy lakótelken belül működő
egységben folyik. Kivételt jelent a Lovász Forgácsoló Kft, amely a közelmúltban bővült igen jelentős
mértékben, pályázati források felhasználásával. (Ez a bővítés sajnos a temető közvetlen
szomszédjában történt.) A másik kivétel a volt BUBIV területe, amely jelenleg alulhasznosított és
a termelés helyett itt is a kereskedelem jelent meg. A városrészben működik egy állatkórház is.
Közlekedés
A régebbi városrészek közül a déli viszonylag jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, úgy a
külső elérhetőségét mint a belső hálózatát tekintve. A városrész jól megközelíthető a Vértanúk útja
felől ill. a 44-es elkerülő szakaszáról a Szabadkai úton keresztül. A belső lakóutak kiépítettek, bár
a burkolat nem túl széles, de maguk az utcák igen. Kivételt jelent ez alól a T utca környéke, ahol a
csoportos beépítéshez viszonylag szűk utcákat alakítottak ki. Ez az állóforgalom miatt okoz
problémát.
47. táblázat: A Déli városrész SWOT elemzése

Erősségek
széles intézményi funkciók
viszonylag jó megközelíthetőség, átmenő
forgalom nem terheli a lakóterületeket
kiépített teljes infrastruktúra
kiterjedt sportterület
jó zöldfelületi adottságok

Gyengeségek
gazdasági területek hiányoznak
kevés lakóterületen belüli kereskedelmi
funkció

Lehetőségek
sporttelep
további
fejlesztése
(sportturisztikai
kínálat
kialakítása,
küzdősport bázis létesítése)
44-es elkerülő – Kétegyházi út
csomópontnál gazdasági terület kialakítása
városi piac további fejlesztése
3.3.1.6

Veszélyek
forgalom bekerülése lakóterületre
Lovász Forgácsoló – temető funkció
összeférhetetlensége
intézményi kínálat bővülése elmarad

Újvári, Paradicsom városrészek bemutatása

46. térkép: Újvári, Paradicsom városrészek térképe

Forrás: Google Maps
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A városrész rövid jellemzése
A belvárostól keletre vezető út mentén található az Újvári lakóterület, mely homogén, nagy
telekméretekkel rendelkező kertvárosi övezet.
Az ettől délre levő Paradicsom területen építették meg a Paradicsomi lakótelepet és mellette a
korszerű intenzív beépítésű családi házas lakóterületet, mely lánc- és sorházakkal épült be, s
amely jelentős lakóterület-fejlesztésű területegysége a városnak. Itt további szabad területek
vannak, ahol egyedi telkes, kertvárosias kialakítás formájában folyik tovább a bővülés.
Ebbe a városrészbe tartozik a Tölgyfa utca környezetének üdülőterülete az Üdülőszövetkezet
épületeivel, továbbá a Kisökörjárás településrész a tervezett Világfürdő fejlesztési területtel.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 3280 fő, a város lakónépességének
10,5%-a él a két területen.. A 0-14 éves korosztály aránya 14,8%, a 15-59 éves korosztály aránya
67,5 %, a 60 évnél idősebbek aránya 17,7%, vagyis egy fiatal és aktív korúk dominanciájával
rendelkező, kedvező korösszetételű városrészről beszélhetünk.
A városrész rendkívül kedvező képet mutat a lakosság iskolai végzettségének tekintetében. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktív-korúakon (15-59
évesek) belül az alacsony iskolázottságú réteg nagyon szerény mértékben (6,7%) van jelen a
településrészen: ez az érték a városi átlagnál (9,3%) jóval alacsonyabb. Mindezzel szemben a
felsőfokú végzettségűek aránya e területen 22,1%-os, ez az érték a városi átlagot (20,6%) is
jelentősen meghaladja.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 33,1 %, ez jóval elmarad a települési átlagtól, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya elenyésző, az aktív
korúakon belül csupán 4,7 %.
A foglalkoztatottsági adatokat tekintve arányuk a 15-64 éves népességen belül 62,9 %, amely jóval
kedvezőbb, mint a város egészére vonatkozó arány. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya 27%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 29,2%.,
amely 10%-kal alacsonyabb, mint a Gyula egészére vetített átlagérték. A munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta) 8% míg tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya) 4,5 %, ezek szintén alacsonyabbak, mint az átlagértékek.
A lakásállomány száma 2011-ben 1446 db lakóegységet tett ki, mely 10,1 %-a a települési összes
lakásnak, mely arány szinte megegyező a városrészben élők arányával. Ezek közül alacsony
komfortfokozatú 2,9 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya minimális, vagyis
a lakott lakásokon belül 1,8 %, az egyszobás lakásoké 5,8 %, vagyis összességében egy kedvező
komfortokozattal jellemezhető városrészről beszélhetünk.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A városrész beépített, lakott területei teljesen kiépített műszaki infrastruktúrával rendelkeznek. A
paradicsomi részen a bővülő lakóterületen az igénybevételnek megfelelően épülnek tovább a
hálózatok, jellemzően a telektulajdonosok anyagi eszközeiből. Ezért viszont relatív alacsony
telekárak jellemzik a területet.
A paradicsomi részen üzletek, vendéglők és egyéb szolgáltató létesítményekkel találkozunk. Újvári
településrészen ezen túl van óvoda, idősek napközije is, és az Üdülőszövetkezet környezetében
számos további vendéglátó létesítménnyel találkozhatunk.
A paradicsomi részen játszótér, a fiatalok számára kiépített sportpálya található. A bővítési
területen is van hely biztosítva további zöldterületnek.
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Az újvári részen egyrészt a nagyobb méretű lakótelkek, az Élővíz-csatorna és természetesen a
Kisökörjárás területén meglevő és részben megtartásra is tervezett erdő nemcsak a városrész,
hanem az egész település számára kondicionáló értékkel bírnak.
Gazdaság
Ebben a városrészben szintén nem elsősorban a termelőüzemek jelenléte számottevő, hanem a
turizmushoz, vendéglátáshoz és a helyi lakosság kiszolgálásához kapcsolódó tercier szektor
jelentős. Termelő üzem a duzzasztó környezetében, a volt vízügyi területen van jelen nagyobb
léptékben.
Közlekedés
A városrész teljes területe jól megközelíthető az elkerülő útról. A paradicsomi részre ez annak
elkészülte óta igaz, a városrész északi területei továbbá a Kisökörjárás megközelítését szolgálja
az elmúlt években a Botond-Bulcsú utcák kiépítése és bekötése az elkerülő útba. Ugyanakkor
tömegközlekedési kapcsolat csak a Temesvári úton működik, azaz ebből a szempontból a
városrész ellátása hiányos, és megállóhelyhez adott esetben a városrészen kívül lehet eljutni. A
kerékpárút a városközpontból a Fehér-Körös hídjáig kiépített a Temesvári út nyomvonalán,
gépjármű-forgalomtól teljesen elválasztva.
48. táblázat: Újvári, Paradicsom városrészek SWOT elemzése

Erősségek
fiatalos korszerkezet
magas iskolázottság
bővítésre alkalmas területek
kiépült műszaki infrastruktúra
jó közlekedési kapcsolatok

Lehetőségek
Világfürdő kiépítése
lakóterületi fejlesztés
zöldterület fejleszthetősége
intézményhálózat bővítése

3.3.1.7

Gyulavári bemutatása

47. térkép: Gyulavári térképe

Forrás: Google Maps
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Gyengeségek
intézmények részleges hiánya, különösen
Paradicsomban
Paradicsomi lakótelep felújítási deficitje
elkerülő forgalom okozta zajterhelés

Veszélyek
a Világfürdő fejlesztés elmaradása, a terület
más célú beépítése
a meglevő erdő „megsemmisülése”
intézményi fejlesztések elmaradása
fennmaradó közlekedési zajterhelés
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A városrész rövid jellemzése
Gyulavári önálló mezőgazdasági jellegű falu volt a Fehér-Körös jobb partján. Ősi középkori
település rész, mely minden funkciót kiépített és részben megtartott az önállóság okán. A tanácsi
rendszerben 1977-ben egyesítették Gyula városával. Laza halmazos utcarendszere van,
nagyméretű telkekkel, falusias beépítéssel. Jelenleg kedvelt városrész folyamatosan növekvő
lakossággal. A közművek kiépítettsége, a helyi buszközlekedés és nyugalmas lakókörnyezete teszi
vonzóvá. A mai fejlődést elősegíti az alapítványi kezelésben lévő felújított Almásy-kastély, mely
különleges gyűjtemények interaktív bemutatóhelye, valamint a Körös-Maros Biofarm, ami az Alföld
legnagyobb magán biogazdálkodása, jelentős tehenészettel és más üzemágakkal, folyamatos
fejlesztésekkel.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 3280 fő, a város lakónépességének
10,36%-a él a két területen. A 0-14 éves korosztály aránya 13,2%, a 15-59 éves korosztály aránya
63,8 %, a 60 évnél idősebbek aránya 23%, vagyis egy viszonylag fiatal és aktív korúk
dominanciájával rendelkező, kedvező korösszetételű városrészről beszélhetünk.
A városrész meglehetősen kedvezőtlen képet mutat a lakosság iskolai végzettségének
tekintetében. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül, az alacsony iskolázottságú réteg 10,1%-os arányban van jelen a
településrészen: ez az érték a városi átlagnál (9,3%) kissé magasabb. A felsőfokú végzettségűek
aránya e területen alacsony, csupán 10,5%.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 38,4 %, ez szinte megegyezik a települési átlaggal, a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
elenyésző, az aktív korúakon belül 6,3 %.
A foglalkoztatottsági adatokat tekintve arányuk a 15-64 éves népességen belül 56,9 %, amely
szinte azonos, mint a város egészére vonatkozó arány. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya 39,6%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38%.,
amely 1,6%-kal alacsonyabb, mint a Gyula egészére vetített átlagérték. A munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta) 9.8% míg tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya) 5,5 %, ezek szintén alacsonyabbak, mint az átlagértékek.
A lakásállomány száma 2011-ben 1323 db lakóegységet tett ki, mely 7,8 %-a a települési összes
lakásnak, mely alacsonyabb a városrészben élők arányával. Ezek közül alacsony komfortfokozatú
7,8 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya kissé magasabb, mint a városi
átlag, vagyis a lakott lakásokon belül 5,8 %. Az egyszobás lakások aránya 4%.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
A városrész beépített, lakott területei teljesen kiépített műszaki infrastruktúrával rendelkeznek. Az
önállósága okán ma is van bölcsőde, óvoda, általános iskola tornacsarnokkal, idősotthon, orvosi
rendelők, gyógyszertár, posta, kereskedelmi egységek a városrészben. A református templom a
városrész központjában található.
A bemutatott kastély környezetében közpark található, amely a kapcsolódó sportteleppel közösségi
rendezvényeknek is rendszeres helyszíne. Önálló részönkormányzata van a településrésznek.
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Gazdaság
Elsősorban a szolgáltatások és a mezőgazdasági termelés, termékfeldolgozás a városrész
jellemzője. A Biofarm mellett a lakosság körében a nagyméretű lakótelkeken elterjedt a fóliás
növénytermesztés is, akár kiegészítő jövedelemforrásként.
Közlekedés
A városrész könnyen elérhető az elkerülő útról a Fehér-Körös hídján keresztül. Ugyanakkor ez az
egyetlen kiépített közúti kapcsolat, és ez árvizes időszakban kiszolgáltatottá teheti a településrészt
még akkor is, ha mintegy tíz éve korszerűsítették a hidat a járószintjének megemelésével.
A belső úthálózat jelentős mértékben kiépített, de itt még van fejlesztési lehetőség.
49. táblázat: Gyulavári városrész SWOT elemzése

Erősségek
egészséges lakókörnyezet
kiépített alapfokú intézményi kör
fiatalos korszerkezet
jó megközelíthetőség

Lehetőségek
új közúti kapcsolat kiépítése
belső úthálózat fejlesztése
kastély környezetének továbbfejlesztése
sportpálya fejlesztése
intézmények folyamatos korszerűsítése

3.3.1.8

Gyengeségek
alacsony iskolázottság
„zsáktelepülés”

Veszélyek
csak egyetlen közúti kapcsolat marad

A Kálvária bemutatása

48. térkép: A Kálvária térképe

Forrás: Google Maps

A városrész lehatárolása, története, szerkezete
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A Kálvária környéke Gyula nagyon csekély népességű külterületi városrészeihez tartozik: 2011ben mindössze 234-en laktak itt. A városrész hátránya a város többi térségéhez képest minden
téren tetemes; idős, iskolázatlan, minimális jövedelemtermelő-képességű emberek élnek itt nagy
arányban rossz lakáskörülmények között.
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A népesség erősen elöregedett, közel fele (45,7%) 60 év feletti, a gyermekkorúak (15 év alattiak)
aránya csak 9,8%. Ennél is nagyobb probléma, hogy az inaktívak aránya rekordszintű a
városrészek között (71%, de ez az itteni szociális otthonnak is köszönhető), vagyis csupán minden
4. itt élő dolgozik vagy keres munkát, és a háztartások több mint felében egyáltalán nincs is
foglalkoztatott. Az aktív korúakat foglalkoztatási és foglalkoztathatósági problémák terhelik: itt az
átlagosnál mintegy 10 százalékponttal alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, viszonylag magas
a munkanélküliség (13,2%), a tartós munkanélküliség (7,4%). A foglalkoztatottak jó eséllyel
(37,3%) alacsony presztízsű foglalkozási csoportba tartoznak. Mindennek hátterében az alacsony
iskolázottság áll: az aktív korúak közel negyede (23,1%-a) legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezik.
A nyilvánvaló szegénység a lakhatási körülményekben is megmutatkozik: a 94 lakás 36,2%-a
alacsony komfortfokozatú, 30%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, 15%-a
legfeljebb 1 szobás.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
Kálvária és Sándorhegy részeken a vízhálózat kiépített, Kálvárián a szennyvíz is. Jelentős a
földutak aránya. Intézmények és közszolgáltatások a lakosok számára helyben nem biztosítottak,
de tömegközlekedéssel mind az Eleki mind a Kígyósi útról a városközpont elérhető.
A városrész gazdasági adottságai
A teljes területen a külterületi jellegből is adódóan a mezőgazdasági termelés, tárolás és
termékfeldolgozás van jelen. Ezen belül talán a Gyulai Pálinkamanufaktúra a legjelentősebb,
hiszen termékei nemzetközi elismeréssel is rendelkeznek, bérfőzést is végeznek, továbbá a
kóstolóház a turisztikai kínálatba beépült.
A Kígyósi út mellett a volt téglagyári tavak többsége horgászati célra intenzíven hasznosított. A
körforgalom mellett építőanyag-kereskedelem működik.
A Kálvária műemlék együttesében rejlő adottság ma még kiaknázatlan.
Közlekedés
A külső megközelítés rendkívül jó: az elkerülő útról ágazik le a határoló Kígyósi és Eleki út. A belső
hálózat helyenként szűkös, és legnagyobb részt kiépítetlen.
50. táblázat: A Kálvária városrész SWOT elemzése

Erősségek
jó külső közlekedési kapcsolat
számos tó (hallal betelepítve)
a Kálvária

Lehetőségek
úthálózat kiépítése
hiányzó ivóvíz és szennyvíz kiépítése
Kálvária környezetének kiépítése
horgásztavak környezetének fejlesztése
mezőgazdasági
termékfeldolgozók
létesítése
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Gyengeségek
idősödő, iskolázatlan lakosság
belső úthálózat kiépítetlen
nincs helyi ellátást biztosító intézmény és
kereskedelem

Veszélyek
fejlesztések elmaradása
elnéptelenedés
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Dénesmajor bemutatása

49. térkép: Dénesmajor térképe

Forrás: Google Maps

A városrész rövid jellemzése
A román államhatár közvetlen közelében fekszik Dénesmajor, amelyet főleg kiskertek, hétvégi
házak alkotnak, de a lakónépesség is jelen van. A városrész területe és népessége is rendkívül
alacsony, így az összehasonlítást is ehhez mérten kell figyelembe vennünk.
A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján mindössze 186 fő, a város
lakónépességének 0,6%-a él a területen.. A 0-14 éves korosztály aránya 19,9%, a 15-59 éves
korosztály aránya 62,4 %, a 60 évnél idősebbek aránya 17,7%.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktív-korúakon (1559 évesek) belül az alacsony iskolázottságú réteg magas arányban (31,9%) van jelen a
településrészen: ez az érték a városi átlagnál (9,3%) jóval magasabb. Mindezzel szemben a
felsőfokú végzettségűek aránya e területen csupán 2,4%-os.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya 50,9 %, ez jóval magasabba települési átlaghoz képest, a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas,
az aktív korúakon belül 19 %.
A foglalkoztatottsági adatokat tekintve arányuk a 15-64 éves népességen belül 44,6 %, amely jóval
kedvezőtlenebb, mint a város egészére vonatkozó arány. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya 53,4%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,8%.,
amely 10%-kal magasabb, mint a Gyula egészére vetített átlagérték. A munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta) rendkívül magas 25,6% míg a tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya) 16,7 %.
A lakásállomány száma 2011-ben 82 db lakóegységet tett ki, mely 0,57 %-a a települési összes
lakásnak, mely arány szinte megegyező a városrészben élők arányával. Ezek közül alacsony
komfortfokozatú 28 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya minimális, vagyis
a lakott lakásokon belül 27,1 %, az egyszobás lakásoké 18,6 %, vagyis összességében egy
kedvezőtlen komfortokozattal jellemezhető városrészről beszélhetünk.
A városrész infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzői
Az ivóvíz hálózat kiépített, szennyvíz nincs. Egy italbolt, élelmiszerüzlet és közösségi ház van a
településrészen. Minden további közszolgáltatás Gyulaváriban érhető el.
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Közlekedés
Zsáktelepülés-rész Gyulavárin keresztül, annak gondjaival együtt. Az összekötő utat a
közelmúltban felújították. Feketegyarmat irányába kiépítették az utat, de a határátkelés csak
ideiglenes határnyitással biztosított.
51. táblázat: Dénesmajor városrész SWOT elemzése

Erősségek
művelésre alkalmas területek
egészséges lakókörnyezet

Gyengeségek
öregedő, iskolázatlan lakosság

Lehetőségek
határátkelés kiépítése
infrastruktúrák fejlesztése

3.3.1.9

Veszélyek
tervezett fejlesztések elmaradása
megmarad a Schengeni határ

A Városerdő, József Szanatórium bemutatása

50. térkép: Városerdő, József Szanatórium térképe

Forrás: Google Maps

A városrész rövid jellemzése
A delta északi szegélyén, a Fekete-Körös mentén találjuk Városerdőt, amely szabadstrandja
mellett hétvégi házairól ismert. A József Szanatórium is itt található, de a Körös másik oldalán; ma
már a Pándy Kálmán Kórház része a terület. A városrészben elenyésző a lakófunkció, összesen
68 állandó lakost regisztráltak, amely a városban élők 0,2%-át teszi ki; ez a második legkisebb
lakónépességű városrész. A lakott lakások száma 39, ez a lakásállomány 0,3%-át adja.
A Szanatóriumban található a regionális ivóvíz vezeték végpontja. A Körös medre alatti
átvezetéssel biztosítható Városerdő ellátása.
Városerdőn van italbolt, vendéglő és élelmiszer üzlet, elsősorban szezonális jelleggel. A feketeKörös mellett a kapcsolódó erdők hatása kedvező.
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52. táblázat: Városerdő, József Szanatórium városrész SWOT elemzése

Erősségek
természeti adottságok

Lehetőségek
belső infrastrukturális fejlesztések
kerékpárút kiépítése Gyuláról
szabadstrand fejlesztése

Gyengeségek
infrastruktúra hiánya

Veszélyek
ivóvíz-ellátás korszerűsítése elmarad

3.3.1.10 Szanazug bemutatása

51. térkép: Szanazug térképe

Forrás: Google Maps

A városrész rövid jellemzése
Szanazug területe tanyákkal tűzdelt, ahol gazdasági és lakófunkció is megtalálható, utóbbi kis
jelentőségű. Népességszám alapján a 3. legkisebb városrész; a területen mindössze 138-an élnek,
ami a város lakosságának 0,44%-a. Az itt levő lakóegységek száma 58. A településrész a nagy
kiterjedése miatt külső elérhetőségi gondokkal nem küzd, a városba vezető valamennyi közút
áthalad rajta. A közutak közötti zárványokat azonban csak jórészt dűlőutakon lehet megközelíteni.
A Dobozi út keleti oldalán található kertes területen az üdülési fukció is jelen van, hiszen a két
Körös összefolyásánál szabadstrand működik. Jó elérési lehetőség a Dobozi út mellett kiépített
kerékpárút
53. táblázat: Szanazug városrész SWOT elemzése

Erősségek
tanyák jelenléte meghatározó táji elem
viszonylag megkímélt, nagyobb környezeti
ártalmaktól mentes természeti környezet

Lehetőségek
új
mezőgazdasági
tevékenységek
elterjedése
falusi turizmus elterjedése
biotermelés kiszélesítése
üdülési funkciók fejlesztése
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Gyengeségek
külterületi tanyavilág társadalmi konzerváló
hatása
belső területek nehéz elérhetősége

Veszélyek
környezeti károk okozása
tanyasi lakosság leszakadása
kerékpárút leromlása
vízminőség romlása
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3.3.1.11 A Körös-köz bemutatása

52. térkép: Körös-köz térképe

Forrás: Google Maps

A városrész lehatárolása, története, szerkezete
A Körös-köz három, meglehetősen vegyes külterületi egységből tevődik össze Gyula Sarkad felé
eső határában: A Kisdelta árvízi szükségtározó mezőgazdasági műveléssel, Remetén egykori
nevelőotthon épülete található, Mályvád pedig természetvédelmi erdő és egyben szükségtározó is.
A köztes terület néhány tanyával rendelkező mezőgazdasági terület.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
A Körös-köz a legkisebb népességű városrész Gyulán; mindössze 56-an éltek itt a 2011. évi
Népszámlálás alkalmával, ami Gyula népességének mindössze 0,2%-a.. A többi külterületi
városrészhez hasonlóan a népesség demográfiai és szociális jellemzői itt is kedvezőtlenek, de
ennek mértéke korántsem olyan súlyos.
A népesség közel háromnegyede (71,4%) aktív korú, a 60 év fölöttiek és a 15 év alattiak aránya
csekélyebb az átlagosnál. Az átlagosnál alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek és magasabb a
legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, de a foglalkoztatottak aránya kiemelkedően
magas (68,2%), ami a városi átlagot is 12 százalékponttal felülmúlja! Az aktívak jelentős része
ugyan alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatott, de a munkanélküliségi ráta
nagyon alacsony (3,2%), és tartós munkanélkülit itt nem is regisztráltak.
A 33 lakás ötöde (21,2%) alacsony komfortfokozatú, és kiemelkedően magas a legfeljebb egy
szobás lakások aránya (30%).
Az alacsony népességszám az 1972-es árvíz következménye, amikor a területen levő tanyák
jelentős része megsemmisült.

ITS DA Konzorcium

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

192

54. táblázat: Körös-köz SWOT elemzése

Erősségek
természeti adottságok
mezőgazdasági termőterületek
átvezető közút, vasúti megállók

Lehetőségek
árvízi szükségtározók fejlesztése
kerékpárút a Sarkadi út mentén és a
töltéseken
új
mezőgazdasági
tevékenységek
elterjesztése
falusi turizmus elterjedése
biotermelés kiszélesítése

Gyengeségek
árvízveszély

Veszélyek
elnéptelenedés
környezetszennyezés

3.3.1.12 Dél-Nyugati külterület bemutatása

53. térkép: A dél-nyugati külterület térképe

Forrás: Google Maps

A városrész lehatárolása, története, szerkezete
A városrész Aranyág, Bicere, Pejrét, Józsefbenedek, Farkashalom, Siórét, Szabadka,
Szentbenedek, Szeregyháza, Szlányi, Vári külterületeket foglalja magába Gyula nyugati és déli
határában. Itt található a Kígyósi puszta természetvédelmi terület is.
A városrész demográfiai és szociális jellemzői
Összességében a Dél-nyugati külterület az itt élők demográfiai és szociális jellemzői alapján Gyula
legrosszabb helyzetű városrészei közé tartozik. A térség több lakott külterületi egységből tevődik
össze, összesen a város népességének 2,6%-a (806 fő) lakik itt.
Az itt élők korstruktúrája a gyulai átlagtól alig tér el (15,5% 15 év alatti, 56,7% 15-59 éves, 27,8%
60 év fölötti). A lemaradás az iskolázottsági mutatókban azonban tetemes: az aktív korúak negyede
(25,6%) legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, miközben a városi átlag 10% alatt
marad; de felsőfokú végzettséggel is a 25 év feletti lakosság mindössze 6%-a rendelkezik (ugyanez
átlagosan 20% fölött van). Az aktivitás szintje is meglehetősen alacsony, a 15-64 éves népesség
alig fele számít foglalkoztatottnak, illetve a foglalkoztatottak közül is minden második alacsony
presztízsű munkát végez.
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A szegénységet jelzi a foglalkoztatott nélküli háztartások, a munkanélküliek és tartós
munkanélküliek magas aránya is (rendre 41,9, 16,8 és 10,5%, miközben a városi átlag 39,6, 10,3
és 6%). A lakáskörülmények is messze elmaradnak az átlagostól, sőt, a 396 darabos
lakásállomány közel fele alacsony komfortfokozatú, ami még a többi, hasonló adottságú külterület
értékét is jóval fölülmúlja.
55. táblázat: Dél-Nyugati külterület SWOT elemzése

Erősségek
jó termelési adottságok
könnyű külső megközelítés

Lehetőségek
új
mezőgazdasági
tevékenységek
elterjesztése
falusi turizmus elterjedése
biotermelés kiszélesítése

Gyengeségek
alacsony minőségű lakóingatlanok
vezetékes infrastruktúra hiánya

Veszélyek
környezeti szennyezés
elöregedés

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv
fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp.
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.)
útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott,
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, vízfolyás
partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen
belüli kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011.
évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett
területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30,
illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület
lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok
alapján kerültek aktualizálásra.
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Helyzetértékelés
az
alacsony
státuszú
lakosság
koncentrációjáról a város egészének tekintetében

területi

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma
1.211 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 6,4%.
56. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban

Városrész

A
lakónépesség
aránya a város
egészéhez
viszonyítva (%)

Alacsony
státuszú lakosok
száma (fő)

Az alacsony
státuszú lakosság
aránya a város
területén élő
alacsony státuszú
lakosság egészéhez
viszonyítva (%)

3 302
6 739

10,6
21,7

160
179

13,2
14,8

5 003

16,1

127

10,5

2 993

9,6

160

13,2

5 051
3 260
3 220

16,3
10,5
10,4

225
103
129

18,6
8,5
10,7

234

0,8

18

1,5

186

0,6

22

1,8

68

0,2

2

0,1

138

0,4

11

0,9

56

0,2

4

0,3

806

2,6

71

5,9

31 067

100

1 211

100

Lakónépesség
száma (fő)

Belváros
Nyugati városrész
Keleti városrész
(Kisökörjárás
külterület)
Északi városrész
(Külsőtörökzug,
Nagyökörjárás
külterületek)
Déli városrész
Újvári -paradicsom
Gyulavári
Kálvária környéke
(Kálvária, Sándorhegy külterületek)
Dénesmajor
Városerdő és József
szanatórium
Szanazug
(Nagyfenék tanya
külterület)
Körös - köz (Bánom,
Remete, Sitka
külterületek)
Dél - nyugati
külterület (Aranyág,
Bicere, Pejrét,
Józsefbenedek,
Farkashalom, Siórét,
Szabadka,
Szentbenedek,
Szeregyháza,
Szlányi, Vári
külterület)
Gyula összesen
2011. évi népszámlálás, KSH.

Az alacsony státuszú lakosság a 2.000 főnél nagyobb népességű városrészek között közel
arányosan oszlik el. Közel 20%-a a Déli lakóövezetben él. A lakónépesség arányánál
szignifikánsan magasabb százalékponttal él ezen lakosság a Dél-nyugati külterületen. A KSH sem
szegregátumot, sem szegregációval veszélyeztetett területet nem határolt le a városban.
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Lila színnel jelez ugyan négy tömböt a KSH, de az egyik a Városi Sporttelep létesítménye, egy
másik a Belvárosi övezetben található Munkácsy Mihály u. – Horváth Ferenc u. – Kossuth Lajos u.
határolta tömb, ahol a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Kossuth L. utca
16. alatti telephelye található. A harmadik az Implom József Általános Iskola épülete, a negyedik
pedig kisebb üzemeknek helyet adó terület.
A KSH 2001. évi és 2011. évi népszámlálási adatainak összevetését követően megállapítható,
hogy az összes településrész vonatkozásában átlagosan felére csökkent az alacsony státuszú
lakosság aránya.
54. térkép: Gyula szegregátum áttekintő

Gyula szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH.

Az önkormányzat adatai alapján is megállapítható, hogy a város területén sem szegregátum, sem
szegregációval veszélyeztetett terület nem található. Az alacsony státuszú családok a város
területein szétszórtan élnek. A roma családok koncentrációjával sem találkozhatunk a településen.
A külterületeken magas számban élő alacsony státuszú lakosság a városközponttól és így a
szolgáltatásoktól való távolság miatt is fokozottan hátrányos helyzetben van. Az önkormányzat
erejéhez mérten segíti ezen családokat.
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1. melléklet: Gyula városban megvalósult jelentősebb beruházások
57. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2015)
A projekt címe

Pályázati azonosítója

Teljes bekerülés (Ft)

Támogatás (Ft)

Saját erő (Ft)

Állapot

1.

Elek-Dél üzemelő sérülékeny vízbázis
diagnosztikai vizsgálata

KEOP-2.2.3/A-2008-0011

103 848 000

103 848 000

0

2010-ben
befejeződött

2.

Gyula város települési szilárd hulladéklerakó
telep rekultivációját célzó műszaki
beavatkozás

KEOP-2.3.0/2F/09-0007

838 567 500

838 567 500

0

2011-ben
befejeződött

3.

A gyulai Implom József általános iskola
fejlesztése, bővítése

DAOP-4.2.1/2/-2f-2009-0007

527 384 875

474 646 388

52 738 487

2011-ben
befejeződött

4.

Arad-Gyula közös közlekedésfejlesztés

HURO/0801/081

51 219 600

48 658 620

2 560 980

2010-ben
befejeződött

5.

A törökzugi bölcsőde bővítése

DAOP-4.1.3/C-2008-0025

187 772 000

130 000 000

57 772 000

2010-ben
befejeződött

6.

Gyula északi városrészének szociális
rehabilitációja

DAOP-2007-5.1.1-2f-2009-0002

395 163 439

105 163 489 +
285 505 585 4 494
365(partneri)

2011-ben
befejeződött

8.

Az Erkel-ház felújítása

DAOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0016

182 522 537

155 144 156

27 378 381

2011-ben
befejeződött

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0174

21 929 577

21 929 577

0

2011-ben
befejeződött

KEOP-2009-5.3.0/B/09-2009-0041

10 150 000

6 090 000

4 060 000

2011-ben
befejeződött

9.

Tanulói laptop program Gyulán - 2010

10.

A Mágocsi utcai óvoda energetikai fejlesztése

11.

Tematikus turisztikai programok a Körösök
völgyében

HURO/0901

14 000 000

13 300 000

700 000

2012-ben
befejeződött

12.

Útépítés Dénesmajor és Nagyzerénd között

HURO/0802/005

163 363 200

155 195 100

8 168 100

2012-ben
befejeződött

13.

A gyulai tűzoltó laktanya felújítása

n.a.

86 000 000

40 000 000

46 000 000

2012-ben
befejeződött

18.

Turisztikai Marketing (marketing arculat
kialakítása)

HURO/0901/244/2.1.3

19 092 435

18 138 413

954 022

2013-ban
befejeződött

ITS DA Konzorcium

Megjegyzés

Pályázó a kistérség

A főpályázó a Közép-békési
Önkormányzati Társulás (arculatterv,
tanulmány, kiadvány, kerékpárok)

A főpályázó Makó, Gyula támogató
partner, az adatok csak Gyulára
vonatkoznak
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Teljes bekerülés (Ft)

Támogatás (Ft)

Saját erő (Ft)

Állapot

DAOP-3.1.1/B-2007-0193

548 184 176

359 567 000

188 617 176

2010-ben
befejeződött

HURO/0901/210/2.2.2

39 289 500

36 932 130

2 357 370

2013-ban
befejeződött

Megjegyzés

19.

Gyűjtőút létesítése Gyulán a Tölgyfa-BotondBulcsú utcában

20.

GEO-THERMIC geotermikus energia
hasznosítása K+F tevékenységgel

22.

Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a
Körösök völgyében

HURO/1001/….

30 000 000

28 440 000

1 560 000

2014-ben
befejeződött

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
pályázata, Gyula támogató partner. A
számadatok csak Gyulára vonatkoznak

23.

Közös kerékpárút fejlesztés Aradon és Gyulán
(Tervek)

HURO/1001/….

22 332 000

21 215 400

1 116 600

2013-ban
befejeződött

A vezető partner (pályázó) Arad
önkormányzata. Gyula projekt partner. A
számadatok csak Gyulára vonatkoznak

24.

Határon átnyúló hírközlés a Körösök
völgyében (Körös-völgyi periodika)

HURO/1001/….

18 000 000

17 100 000

900 000

2013-ban
befejeződött

A Közép-békési Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás pályázata, Gyula
támogató partner. A számadatok csak
Gyulára vonatkoznak

25.

A Jókai u. 30. sz. alatti épület (családsegítés)
felújítása

BM 42641

19 992 500

15 994 000

3 998 500

2012-ben
befejeződött

26.

Informatikai infrastruktúra fejlesztés a gyulai
iskolákban (digitális táblák)

TIOP-1.1.1/07/1-2008-1107

59 748 000

59 748 000

0

2011-ben
befejeződött

28.

Gyula, Göndöcs-kert és környezetének
integrált fejlesztése

DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0004

947 615 353

879 034 787

68 580 566

2014-ben
befejeződött

35.

A Mágocsy úti óvoda korszerűsítése

DAOP-4.2.1-11-2012-0030

126 315 000

122 525 300

3 789 700

2012-ben
befejeződött

39.

Hétköznapok és ünnepek az alföldi
kastélyokban - A gyulai Almásy kastély
évszázadai

1 995 000 000

1 995 000 000

0

Megvalósítás
alatt

40.

A gyulai piac korszerűsítése II. ütem

24 721 483

14 134 804

10 586 679

2013-ban
befejeződött

49.

Természettudományi labor fejlesztése az Erkel
Ferenc Gimnáziumban (Öveges program)

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0039

320 418 876

320 418 876

0

2013-ban
befejeződött

51.

Műfüves futball-pálya építés (MLSZ program)

n.a.

192 774 833

148 288 333

44 486 500

2012-ben
befejeződött

52.

Gyula város közvilágítási rendszerének
korszerűsítése

KEOP-5.5.0/A /12-2013-0007

357 337 173

295 736 597

61 600 576

A megvalósítás
folyik

55.

Gyula Város Önkormányzata közigazgatási
partnerségi kapcsolatainak erősítése

ÁROP-1.A.6-2013-0001

19 916 433

19 916 433

0

ITS DA Konzorcium

DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001
TP-1-2012-1306

Megvalósítás
alatt

Új elárusító padok, térburkolás
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Pályázati azonosítója

56.

Kisméretű műfüves labdarúgó pálya létesítése
Gyulaváriban

57.

Tégy az egészségedért! Szemléletformáló
életmódprogram a Gyulai kistérségben

58.

A gyulai piac korszerűsítése (III. ütem)
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Teljes bekerülés (Ft)

Támogatás (Ft)

Saját erő (Ft)

Állapot

315/Ö

32 426 910

22 698 837

9 728 073

TÁMOP-6.1.2/11/3…

124 995 760

124 995 760

0

TP-1-2013/2385

48 190 584

43 371 525

4 819 059

2014-ben
befejeződött

Megjegyzés

2014-ben
befejeződött
A megvalósítás
folyik

A kedvezményezett az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény, a támogatási
szerződés aláírásra került
Vásárcsarnok létesítése

59.

Körforgalom létesítése az Ajtóssy-NürnbergiEötvös utcák csomópontjában

n.a.

69 749 533

48 824 674

20 924 859

A projekt
szerepel a KKK
2015-ben
megvalósítandó
projektlistáján.
Miniszteri
jóváhagyásra
vár.

60.

A közbiztonság növelése (térfigyelő rendszer
bővítése) 2014

BM 198839

9 999 980

7 600 000

2 399 980

A megvalósítás
folyik

61.

Háztartási méretű villanyerőmű létesítése az
Erkel gimnázium területén

KEOP-2014-4.10.0-

25 528 309

25 528 309

0

Benyújtva

62.

Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés
Gyula Város Önkormányzata számára

ÁROP-1.A.5-2013-0036

38 814 784

38 814 784

0

A megvalósítás
folyik

63.

Nemzetközi tapasztalatcsere-fórum a
generációk közötti együttműködés
előmozdítására.

43 200 000

43 200 000

0

2013-ban
befejeződött

"Európa a polgárokért" testvérvárosi
kapcsolatok erősítése program

64.

Nemzetközi tapasztalatcsere – Munka és
család – Önkormány-zatok tematikus hálózata.

44 400 000

44 400 000

0

Megvalósítás
alatt, tervezett
befejzés 2015.

"Európa a polgárokért" testvérvárosi
kapcsolatok erősítése program

33 778 894

26 597 554

7 181 340

65.
66.

Erdei kirándulóhely és kilátó létesítése a
Kisökörjárásban
Gyógyhelyi Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Szervezet fejlesztése Gyulán

528703-EFC-1-HU-EFC-NTT

1.1.2-2013-4929/001-001.
841352 MVH
DAOP-2.1.3-11-2011-002
Mindösszesen

ITS DA Konzorcium

?
7 793 743 244

92 087 000
7 143193442

Támogatói
döntés
megszületett
2013-ban
befejeződött

Nem az önkormányzat a beruházó,
hanem a NIF Zrt.
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2. melléklet: Fotók
39. ábra: Evangélikus templom

40. ábra: Románvárosi Ortodox kistemplom
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41. ábra: Harruckern tér a Katolikus templommal

42. ábra: Katolikus kápolna a Kossuth téren
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43. ábra: Katolikus templom, Apor Vilmos tér

44. ábra: Református templom, Városháza Petőfi tér
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45. ábra: Ortodox nagytemplom, Szent Miklós park

46. ábra: Református templom, Gyulavári
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47. ábra: 1848-49-es honvédtiszti emlékhely, Gyulai vár

48. ábra: Gyulai vár

ITS DA Konzorcium
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49. ábra: Gyulai vár

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. engedélyével.

50. ábra: Almásy-kastély, Várkert

ITS DA Konzorcium
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51. ábra: Almásy-kastély, Gyulavári

52. ábra: Máriás ház

ITS DA Konzorcium
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53. ábra: Városháza

54. ábra: Autóbusz állomás

ITS DA Konzorcium
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55. ábra: Vasútállomás

56. ábra: Élővíz-csatorna

ITS DA Konzorcium
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57. ábra: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

58. ábra: A Pándy Kálmán Kórház új sebészeti tömbje

ITS DA Konzorcium
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59. ábra: Kohán képtár

60. ábra: Vigadó

ITS DA Konzorcium
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61. ábra: Erkel Ferenc szülőháza

62. ábra: Főügyészség (gyalogos Városház utca)

ITS DA Konzorcium
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63. ábra: Kossuth tér (Belváros)

64. ábra: A Kapus-híd

ITS DA Konzorcium
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65. ábra: Kapus-híd, Élővíz-csatorna(Belváros)

66. ábra: Százéves Cukrászda

ITS DA Konzorcium
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67. ábra: Százéves Cukrászda

68. ábra: Kálvária

ITS DA Konzorcium
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69. ábra: Várfürdő

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. engedélyével.

70. ábra: Várfürdő Aquapalota

ITS DA Konzorcium

215

