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Bevezetés 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. 

évi LXXVIII. törvény (Étv.) a településrendezési tervek készítésének folyamatát, 

az egymásra épülő munkarészek jóváhagyásának rendjét, a tervek tartalmát és 

formáját új alapokra helyezte. A rendezési terveket, mint a települések jelenét 

és jövőjét jelentősen befolyásoló dokumentumokat, szerepükhöz méltóan, 

alapos előkészítés után, az érdekeltek (lakosság, érdekképviseleti és 

államigazgatási szervek, hatóságok) széles körű bevonásával kell készíteni. 

A rendezési tervek készítésének első, indító része, a településfejlesztési 

koncepció elkészítése, majd jóváhagyása. 

A koncepció: „A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 

településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére 

kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni 

kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai 

dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett 

a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító 

intézményi rendszernek van döntő szerepe.” (Étv.) 

 

A településfejlesztési koncepció célja 

 

A Településfejlesztési koncepció célja: A település „küldetésének”, jellegének, 

a távlati fejlesztés fő céljainak, stratégiai és cselekvési irányainak 

meghatározása, a társadalmi, gazdasági és környezeti (művi és természeti) 

szempontok integrálásával, együttes kezelésével, és ezzel a továbbtervezés 

megalapozása, mind a közösségi stratégiai-operatív, mind a rendezési-

szabályozási tervezés számára, egyúttal a közös célok irányába mutató privát 

aktivitások generálása, illetve csatornázása. 
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A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési 

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

Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó 

környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek. 

A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos 

működésének, fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A települési 

önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös célokra és értékekre 

összpontosítanak a társadalmi egyetértés alapján. 

A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint 

szervezet feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés 

dokumentuma. 

 

A településfejlesztési koncepció feladata 

 

A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, 

a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb 

társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák 

megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és 

nemzetközi fejlődési trendekhez. 

 

A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy 

megtalálják az optimális megoldásokat az erőforrások legjobb 

felhasználásához. 

 

A településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus 

működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez 

szükséges szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és egyéb 

csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához. 

A képviselő-testület gazdasági programot, oktatási, művelődési, kulturális, 

szociális, környezetvédelmi, egészségügyi és sport koncepciót dolgozott, 
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illetve dolgoz ki, közép és hosszútávra, melyben a település igényeit 

fogalmazza meg a térséggel összhangban. 

 

A koncepcióban megjelenő fejlesztendő elemek közül nem minden fejlesztés 

megvalósítása az Önkormányzat feladata. A makroközlekedési elemek 

megvalósítása egyáltalán nem, a lakhatási helyzet, az oktatás és az 

egészségügy csak részben önkormányzati hatáskör, éppen ezért ezek 

ösztönzése, elősegítése, támogatása is feladatot jelent az Önkormányzat 

számára. 

 

A település életét és távlati fejlődését egy-egy témában meghatározó 

koncepciókat a rendezési terv készítéséhez, a terv jellege által igényelt 

mélységig fel kell használni, be kell építeni. Ehhez nyújt segítséget az 

 

- Országos Területrendezési terv 

- Békés Megye Területrendezési terve 

- A fejlesztési kistérségek programjai 

 

A Koncepció kialakításának módszere 

 

A Koncepció kialakítása a statisztikai adatok összegyűjtésével és elemzésével 

kezdődött, ami után a település vezetésével, intézmény- és cégvezetőkkel való 

konzultációk, valamennyi érdekelt véleményének megkérdezése, szóbeli és 

írásos javaslatok összegzése és értékelése után került összeállításra. A 

településfejlesztési koncepció összeállításában több fontos nemrégiben 

elkészített, illetve készítés alatt lévő dokumentum került felhasználásra.  

 

Kötelező dokumentumok: 

 Gyula Város Környezetvédelmi Programja 2010-2014.  

 Gyula Város Sportkoncepciója 2013-2020.   

 Gyula Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 időszakra 

 Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2000 
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 Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015.  

 Gyula Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenőségi Programja 2013.  

 Stratégiai ellenőrzési terv 2016-2020 

 

 

Nem kötelező, de rendelkezésre álló, önkéntesen megalkotott 

dokumentumok: 

 Lakásgazdálkodási koncepció 2000. 

 Gyula Város Zöldfelület-fejlesztési Koncepciója 2011. 

 Gyula Város Kulturális Koncepciója 2009-2016. 

 Gyula Város Desztinációfejlesztési Stratégiája  2015-2020 

 Középtávú idegenforgalmi marketing terv 2002. 

 Gyula Város Önkormányzata Közoktatás-fejlesztési Terve 2010-2013. 

 Gyula Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 

2009. 

 Gyula Város Önkormányzatának Informatikai Fejlesztési Programja 2004-

2006. 

 Gyula Város Önkormányzatának Közbiztonsági Koncepciója 2003. 

 Cselekvési program a közbiztonsági koncepció végrehajtására 

 Közoktatási intézményrendszer önkormányzati minőségirányítási programja 

 Gyula Város játszótereinek fejlesztési koncepciója 2004-2008. 

 Gyula Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014. 

 Gyula Város Egészségturizmus-fejlesztési koncepciója 2006. 

 A Gyulai Várfürdő fejlesztési Stratégiája 2007-2013. 

 Gyula Város Befektetés-ösztönzési Stratégiája 2010. 

 Gyula Város Idősügyi Stratégiája 2012. 

 Gyula Város Kábítószer-ellenes Stratégiája 2014-2020. 

 Gyula Város Ifjúsági koncepciója 2014-2020. 

 Gyula Fenntartható Fejlődésének Programja – Local Agenda 21 - 2015-2018  

 Gyula Város Önkormányzata Köznevelési Koncepciója 2016. 

 Gyula Város Gyógyhelyfejlesztési Stratégiája 
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1. JÖVŐKÉP 

 

A városfejlesztési koncepció alapja a város adott helyzetéből, a külső és belső 

tényezők által meghatározott lehetséges és megvalósítható törekvésekből eredő, 

hosszú távon elérni kívánt településfejlődési pálya és cél. A jövőkép kijelöli a város 

távlati helyzetét a nemzetközi és hazai regionális környezetben, felvázolja a társa‐ 

dalom, a gazdaság és a környezet kívánatos jövőbeli állapotát. 

A város 2000. évi hatályos településfejlesztési koncepciója az alábbi alapcélt 

fogalmazta meg: 

„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.” 

Az alapcél mellett az alábbi prioritások kerültek megfogalmazásra: 

„1. A gazdaság versenyképességének erősítése, az ipartelepítés elősegítése, a turizmus és a 

szolgáltatások fejlesztése, EU-konform mezőgazdaság megteremtése. 

2. Az épített és táji környezet védelme, a gyógyidengenforgalmi légkör megteremtése. 

3. A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. 

4. Az emberi erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. 

5. A város megítélésének, arculatának javítása, a helyi azonosságtudat fejlesztése. 

6. A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása.” 

 

A 2008. évben készült Integrált Városfejlesztési Stratégia a 2003-ban elfogadott Város 

Stratégiát jövőkép-fogalmát viszi tovább, melynek központi eleme az egészség: 

„Gyula jövője az egészség és az egészségesség mentén képzelhető el, ennek főbb 

összetevői: 

 egészséges gondolkodásmód: jó szellemiség, polgári mód, nyugodt 

kiegyensúlyozott életvitel 

 egészséges városszerkezet: rendezett városkép (emberléptékű épületek és 

nagy zöldfelületek, ápolt parkok 

 egészséges élet: sportolás (szabadidő-, tömeg-, diák-, él-, és versenysport) és 

sportturizmus 
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 egészséges környezet: környezetvédelem, környezetgazdálkodás, 

környezetbiztonság (biztonságos technológiák, gyártókapacitás), 

környezettudatos gazdálkodás 

 egészséges étkezés: garantált minőségű, ellenőrzött, illetve bioélelmiszerek 

előállítása 

 egészségmegőrzés: egészségturizmus (wellness, fitness) – regionális 

vonzáskörrel 

 egészség helyreállítás: gyógyturizmus (gyógyászat, rehabilitáció) – országos, 

nemzetközi vonzáskörrel 

A jövőkép az „egészség és egészségesség” fogalommal sikeresen találta meg azt a 

tényezőt, amely Gyula város lakosságának életminőségének, illetve a város térségi 

szerepkörének alakításában is központi szerepet játszik.” 

 

2015.-ben került elfogadásra az Integrált Településfejlesztési Stratégia, melyben az 

alábbi vízió került megfogalmazásra: 

„Gyula versenyképességének, a lakosság életkörülményének javítása, a 

gyógy-idegenforgalmi és rekreációs jelleg továbbfejlesztése esztétikus, 

vonzó környezet biztosítása a kulturális értékek egyediségének 

megőrzésével, visszaállításával, a természeti értékek megőrzésével, 

stabil gazdasági háttérben.” 

Valamennyi korábbi dokumentumban megfigyelhető a gyógy- és egészségturizmus, a 

vonzó lakókörnyezet és lakossági elégedettség, továbbá a hagyomány és 

értékmegőrzés. Jelen koncepció sem tud és nem is akar eltérni ezektől a korábban 

megfogalmazott céloktól, értékektől, „témáktól”. Éppen ezért a város víziója: 

Gyula nemzetközi turisztikai szerepének erősítése az ipari, agrár és a 

szolgáltató szektor fejlesztése mellett; épített -, természeti-, és kulturális 

örökségének megőrzése és kiaknázása egy kiegyensúlyozott gazdasági és 

társadalmi környezetben. 
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1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetére vonatkozóan 

 

A város hosszú távú elképzelése a városlakók életminőségének javítása, melynek 

érdekében a gazdaság és a közigazgatás hatékonyságát növeli, figyelembe véve a 

természetes környezet fenntartását és védelmét, valamint a város és az 

üdülőhelyek karaktermegőrző fejlesztését. 

 

Elvárás továbbá, hogy Gyula a térségben betöltött szerepét növelve, átértelmezve 

működjön együtt környező településekkel, éljen a járásszékhely adta 

lehetőségekkel. A település a lakossága számára biztosítsa a gazdasági-, minőségi 

lakó-, munka-, infrastrukturális-, közösségi funkciókat, fekvését, adottságait 

kihasználva, szolgáltatásokat nyújtson térsége számára. A településhierarchiában 

betöltött jelenlegi szerepét megtartva-erősítve működjön együtt a közeli 

településekkel. 

A város az élet minden területén partnerségi alapon együttműködik a térségével: 

munkahelyeket, illetve magas színvonalú közszolgáltatásokat (oktatási, szociális, 

egészségügyi, közigazgatási) kínál a környéken lakóknak, illetve igénybe veszik a 

környéken megtermelt termékeket, és használja a környező települések rekreációs, 

kulturális, gasztronómiai kínálatát. 

A jövőkép szerint Gyula hosszútávon a lakosság számára egészséges 

lakókörnyezetet biztosít. A meglévő lakás és közintézmények fejlesztése 

folyamatossá, fenntarthatóvá válik. A település városközpontjában a közösségi-, 

közigazgatási-, és kereskedelmi szolgáltatások koncentráltan elérhetőek lesznek. 

Ezzel egyrészt erősödik a kihasználtságuk, másrészt a város eddig is meghatározó 

térségi szerepe megerősödik. 

A belváros közterületei, közösségi programjai, kulturált környezete elégedetté és 

büszkévé teszik a helyi a lakosságot, elősegíti a kötődés erősítését vonzóvá teszik a 

betelepülni szándékozók részére. A város zöld és barnamezős telephelyein működő 

gazdasági szervezetek meghatározó szereplői lesznek a helyi kis-, és 

középvállalkozások. 
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A biztos gazdasági háttérrel rendelkező turisztikai és termelő vállalkozások jelentős 

foglalkoztatóként és adózóként járulnak hozzá a város gazdasági-társadalmi 

stabilitásához. 

A megfelelő lakókörnyezet, foglalkoztatási és kikapcsolódási lehetőségek 

következtében a város lakosságának demográfiai állapota javul, az ide települők 

fiatalítják a település korösszetételét. 

A kor vívmányait, a társadalmi igényeket és a felelős, fenntarthatóságot szem előtt 

tartó fejlesztésekben minden esetben szempont az energiahatékonyság növelése, 

az így elért eredmények továbbvitele, illetve a klímavédelem. A digitalizációs 

folyamatok a városfejlesztésben is szerepet kell, hogy kapjanak, melyre javasolt egy 

intézkedési programot készíteni. 

A fenti elképzelések összehangolása és azok eredményei által érhető el, hogy Gyula 

város nem csak javakat, de a lakosságszámot tekintve is gyarapszik, fiatalodik, még 

vonzóbbá válik. 

A város jövőképét, hosszú távú fejlődésének irányvonalait alapvetően meghatározzák 

a külső és öröklött tényezők is: 

 az idegenforgalom, ezen belül a termál-, gyógy- és egészségturizmus 

hazai és nemzetközi tendenciái, valamint a város turisztikai hírneve és 

az ezzel összefüggő fejlesztési igények, elképzelések; 

 vallási, kulturális és nemzetiségi sokszínűség,  

 mezőgazdasági, élelmiszeripari hagyományok, gyulai hungarikumok 

 civil szervezetek relatív magas aránya 

 a város kedvezőtlen közlekedés-földrajzi elhelyezkedése 

 az idegenforgalmi, munkaerő-piaci, közigazgatási és közszolgáltatási 

funkciókból adódó feladatok; 

 a lakosság általános és speciális szükségletei, elvárásai a 

településsel, a közszolgáltatásokkal és a városi funkciókkal szemben; 

 a városok közötti élesedő hazai és nemzetközi versenyhelyzet; 

 a modern európai városfejlődés kihívásai és a helyi társadalom elvárásai; 

 a fejlesztések megvalósításához rendelkezésre álló támogatási források 
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és a mellé rendelendő önerő, ami behatárolja a tervezett fejlesztések 

körét és megvalósíthatóságát; 

 

Ahhoz, hogy a felvázolt jövőkép megvalósuljon, a város megerősítse pozíciót, 

kiaknázza lehetőségeit és gazdasága újból felszálló növekedési pályára álljon, 

szükséges a működésének, gazdaságának, termelő infrastruktúrájának és (köz) 

szolgáltatásainak hatékonyság-elvű fejlesztése, valamint a városban és környékén élő 

lakosság életminőségének emelése. El kell érni, hogy a termálvízre épülő gazdasági 

potenciál növekedésével, a térségi szerepkör erősödésével párhuzamosan Gyula 

élhető, lakható, környezeti szempontból magas minőségű hely maradjon. 

1.2. A város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 

Az általános tapasztalat szerint a lakosságszám meghatározza a települések 

egymáshoz való viszonyát, a tömegvonzás érvényesül a települések esetében is. 

Magyarországon kisvárosnak tekintjük az 5.000‐ 20.000 fő népesség közötti 

településeket, míg középvárosnak a 20.000‐100.000 fő népesség közötti 

településeket. Ezek térbeli rendjét mutatja az alábbi táblázat és ábra. 

Település Lakónépesség (fő) Megye Járás 

Békés 19.078 Békés Megye Békési járás 

Mezőberény 10.080 Békés Megye Békési járás 

Békéscsaba 59.929 Békés Megye Békéscsabai járás 

Csorvás 4.768 Békés Megye Békéscsabai járás 

Gyomaendrőd 13.066 Békés Megye Gyomaendrődi 

járás 

Gyula 30.161 Békés Megye Gyulai járás 

Elek 4.645 Békés Megye Gyulai járás 

Battonya 5.814 Békés Megye Mezőkovácsházai 

járás 
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Mezőkovácsháza 6.026 Békés Megye Mezőkovácsházai 

járás 

Orosháza 27.950 Békés Megye Orosházi járás 

Tótkomlós 5.848 Békés Megye Orosházi járás 

Sarkad 9.769 Békés Megye Sarkadi járás 

Szarvas 15.901 Békés Megye Szarvasi járás 

Füzesgyarmat 5.693 Békés Megye Szeghalmi járás 

Szeghalom 8.921 Békés Megye Szeghalmi járás 

Vésztő 6.744 Békés Megye Szeghalmi járás 

 

A helyzetelemzés alapján Gyula helyzete a 20.000 fős lakónépességet meghaladó 

városhálózatot tekintve kedvezőtlen, hiszen egy egyenetlen eloszlású települési 

struktúra része. A nagyobb járásszékhelyek közül Békéscsaba 15, Békés 23 km-re 

található. Békés megye területfejlesztési koncepciója a települést a KBC (Közép-

Békési Centrum) meghatározó városaként definiálja; Békéscsaba után Gyulán 

található meg a legtöbb városi funkció. A városok eltérő érdekei, sajátos fejlődési 

pályája és rivalizálása következtében a három város ereje, lehetősége nem adódik 

össze, több szempont esetében egymást kioltó hatással viseltetnek egymás iránt. Igaz 

ez akkor is, ha valójában Gyula városa megyei társközpont számottevő regionális 

szerepkörrel. Megállapítható, hogy Gyula térségi szerepe döntően a Gyula és Sarkadi 

járására terjed ki. 

Gyula népességszáma a legutolsó Városfejlesztési Koncepció óta drasztikusan 

csökken, 18 év alatt 12%-al, ennek is tulajdonítható térségi szerepének visszaesése. 
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Időszak Gyula város lakónépesség száma  

2000. év                                             33 378  

2001. év                                             33 138  

2002. év                                             32 804  

2003. év                                             32 543  

2004. év                                             32 401  

2005. év                                             32 350  

2006. év                                             32 292  

2007. év                                             32 128  

2008. év                                             32 036  

2009. év                                             32 094  

2010. év                                             32 030  

2011. év                                             31 804  

2012. év                                             31 359  

2013. év                                             31 032  

2014. év                                             30 762  

2015. év                                             30 488  

2016. év                                             30 161  
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A település kulturális és turisztikai jelentősége országos, sőt nemzetközi jelentőségű. 

Nemzetközi szerepköre mindenekelőtt az idegenforgalom területén mutatkozik meg. 

A külföldi turisták elsősorban Romániából érkeznek. További, de kisebb és csökkenő 

arányú küldőterület Szerbia és Szlovákia valamint Németország. A város évtizedek 

alatt kiterjedt és intenzíven működő külkapcsolati hálózatot próbált kiépíteni, amelynek 

megteremtette intézmény- és feltételrendszerét is. 

Ennek részeként Gyula testvérvárosai és a testvérvárosi kapcsolat kelte:  

 Arad (Románia) – 1994. 

 Balti (Moldova) – 1994. 

 Budrio (Olaszország) – 1963. 

 Csíkszereda (Románia) – 1993. 

 Ditzingen (Németország) – 1991. 

 Krumpendorf (Ausztria) – 1995. 

 Kovászna (Románia) – 2006. 

 Nagybánya (Románia) – 2008. 

 Schenkenfelden (Ausztria)– 1997. 

 Wagrowiec (Lengyelország) – 2002. 

 

A nemzetközi együttműködések különböző formális (pl. nemzetközi szervezetek, 

testvérvárosok) és informális (pl. turisztikai partnerségek) kapcsolatok formájában 

valósulnak meg, a cégek, intézmények, civil szervezetek is bekapcsolódnak. 

A város több intézménye intenzív nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a 

nyelvtanulás, a sport, a kultúra, a közös pályázatok benyújtása, az üdülés, a 

cseretáborok, a turisztika, a tanulmányutak és a közös szakmai programok 

szervezése terén. 

A város a hosszú távú fejlődés előmozdítása érdekében képes aktívan, hatékonyan 

együttműködni a határmenti térségekkel. Az együttműködés irányulhat a térségek 

elérhetőségének fejlesztésére, a határon átnyúló kapcsolatok kulturális erősítésére, 

az egymást kiegészítő erősségek aktívabb összehangolására. 
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1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

Élhetőség 

A jövőkép és valamennyi átfogó és részcél középpontjában a városlakó polgár kell, 

hogy álljon. Olyan feladatok kitűzésére van szükség, amely elsősorban az aktuális és 

potenciális helyben lakók életminőségét javítja, legyen szó akár a közösségi életről, a 

társadalomról, gazdaságról, épített vagy természetes környezetről. A Városfejlesztési 

Koncepción belül csak olyan célok meghatározása elképzelhető, amely a várost 

élhető, emberközeli és emberközpontú településsé teszi. 

 

Fenntarthatóság 

Nem képzelhető el fejlődés, sem fejlesztés fenntarthatóság nélkül, hiszen az olyan 

lépések, amelyek fenntarthatósága nem biztosított, már rövidtávon is hiábavaló 

erőfeszítésnek vehetők. Ezért kiemelten fontos szempont, hogy a jövőkép és 

valamennyi átfogó és részcél megfeleljen a fenntarthatóság elvének, hogy a döntések 

ne csak rövid, hanem tartós eredményekkel járhassanak valamennyi a területen élő 

vagy itt megforduló ember számára a jelenben és az eljövendőben egyaránt. 

 

Befogadás 

A befogadó (inkluzív) fejlődés elve azt mondja ki, hogy valamennyi fejlesztéspolitikai 

lépés valamennyi polgárnak kell, hogy szóljon. Minden, a Városfejlesztési 

Koncepcióban megfogalmazott cél, legyen az jövőkép, átfogó, vagy rész cél, 

valamennyi Gyulán élőnek, vagy itt megfordulónak kell, hogy szolgáljon, egyenlő 

esélyeket kell, hogy biztosítson mindenki számára arra, hogy az előnyös 

következményeiből részesüljön, és meg kell, hogy előzze a kirekesztés és 

kirekesztettség valamennyi formáját. 
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2. CÉLOK 

 

A korábbi fejlesztési alapdokumentumokban ahogy a jövőkép, úgy a 

stratégiai/tematikus célok is megfogalmazásra kerültek, és folyamatosan változtak: 

Városfejlesztési Koncepció 2000: 

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). 

IVS 2008: 

 Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák 

kialakulásának elősegítése, a turizmus szerepének erősítése. 

 A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség javítása, infrastruktúra-

fejlesztés. 

 A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések között, a 

városmarketing erősítése, az önkormányzati intézményi rendszer racionalizálása. 

ITS 2015 

Átfogó cél 1: Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, egy ezt erősítő 

egységes városi arculat kialakítása és fenntartása, a kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása, 

megőrzése, a város pozícióinak jelentős erősítése a nemzetközi turisztikai piacokon. 

Átfogó cél 2: Az élelmiszeripar fejlesztése; a húsipari infrastruktúra korszerűsítése, bővítése mellett 

további, elsősorban ipari hagyományainknak megfelelő élelmiszeripari ágazatok újraindításának 

elősegítése. 

Átfogó cél 3: Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának 

elősegítse 

Átfogó cél 4: Városüzemeltetési költségek ésszerűsítése érdekében energetikai korszerűsítések, alternatív 

energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások sorozatán keresztül a városi energiaautonómia 

megvalósítása 
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Átfogó cél 5: Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése az épületek és eszközök folyamatos 

korszerűsítésével 

 

A város korábbi koncepcióinak és stratégiájának visszatérő elemei: 

1. népességmegtartás 

2. gazdaságfejlesztés 

3. vállalkozói együttműködési formák kialakulásának ösztönzése 

 

Jelen koncepció átfogó céljai nem térnek el jelentősen a korábbi stratégiai 

dokumentumok céljaitól, ellenben alkalmazkodnak a változó környezethez. 

 

Ma már nem elegendő népességmegtartásról beszélni. A 2008. májusában elfogadott 

IVS 32.239 fő lakónépességet említ; a cél 2026-ra 32.145 fő. A KSH 2016. évi 

népességszám nyilvántartása 30.161 fő, mely több, mint 6,5%-os csökkenést jelent 

és jelentős eltérést mutat az elérni kívánt célértéktől! Így a koncepció a korábbi célok 

finomítása mellett a népességszám növelését tűzi ki célként. 

Ahogy a korábbi koncepcióban, stratégiákban, úgy a jelen Városfejlesztési 

Koncepcióban is prioritás a gazdaság fejlesztése, kiegyensúlyozása. A turizmus 

mellé fel kell zárkóztatni a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és a szolgáltatóipart is. 

Nemcsak a turizmusban, hanem a mezőgazdaságban is szükséges az 

együttműködések ösztönzése, a közös gondolkodás és cselekvés meghonosítása 

és fejlesztése. A gazdaság fejlesztésénél alapvető szempont, hogy magas hozzáadott 

értékű, technológia alapú fejlesztés történjen. 

Minden korábbi dokumentum említi valamilyen formában az épített környezet, az 

infrastruktúra fejlesztését, megőrzését, egységesítését. Ahhoz, hogy a gazdaság 

fejlődési pályára álljon, a népességszám növekedjen, elengedhetetlen az 

infrastruktúra fejlesztése. Közlekedés, közmű, intézmények, összefoglalva a 

városkörnyezet fejlesztése amellett, hogy önmagában fontos és elengedhetetlen, 

megalapozza a jövőkép és a másik két átfogó cél elérését is.  
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

 

A fenntartható, hosszú távú növekedés előmozdítása érdekében, a város 

földrajzi, természeti adottságait figyelembe véve, a turizmus, a termálvíz 

szélesebb körű hasznosítására irányuló ágazatok megerősítése mellett a 

mezőgazdaság-élelmiszeripar felemelése és a gazdasági szerkezet 

diverzifikációja elengedhetetlen.  

Mindezt elősegítheti a további gazdasági fejlődéshez hozzájáruló 

tőkebeáramlást ösztönző intézkedések támogatása, a kedvező befektetői 

környezet kialakítása, valamint a helyi kis- és középvállalkozói szféra 

megerősítése, valamint a szakképzésre épülő humánerőforrás-fejlesztés 

kiépítése. A gazdasági diverzifikáció és az idegenforgalom, mint húzóágazat 

további fejlesztésével sikeres stratégia alakítható ki. 

 

Hasonlóan fontos a tradíciók megőrzése, a kedvező társadalmi folyamatok 

erősítése és a negatív tendenciák megfordítása: a város lakói számára 

minőségi életkörülményeket kell biztosítani annak érdekében, hogy a képzett 

munkaerő elvándorlása megszűnjön, az elöregedés lassuljon, és 

megerősödjön a gyulai identitás. 

 

A lakosság életminőségének emeléséhez és a turizmus multiplikátor 

hatásainak érvényesüléséhez nagymértékben hozzájárul a város külső 

elérhetőségének és belső közlekedési adottságainak javítása, valamint Gyula 

természeti és épített értékeinek megőrzése, egy egységes városkép 

kialakítása. A helyi kultúrához és közművelődéshez kapcsolódó változatos 

lehetőségek nemcsak Gyula és a környező települések lakosságát szolgálják 

ki, hanem részét képezik a város változatos turisztikai kínálatának is. 

 

A minőségi életkörülmények biztosítása a szociális, oktatási és egészségügyi 

ellátás fejlesztése, a közszolgáltatások és a közigazgatás ügyfélközpontú 

korszerűsítése elősegíti az esélyegyenlőség érvényesülését. 
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A koncepció átfogó céljai 

Harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése   

Az egészséges környezet fenntartása, az értékek megőrzése, a változatos 

területhasználat és a jól működő városszerkezet kialakítása a cél. 

A város természeti, kulturális és történeti értékei egymást erősítő egységének 

megteremtése, az épített környezet fejlesztése, a történeti értékek 

hangsúlyosabb bemutatása, hozzájárulva ezzel a városlakók életminőségének, 

egyúttal az idegenforgalom minőségének fejlődéséhez is. 

 

Kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet kialakítása   

Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, 

szolgáltatások bővítése; 

Az élelmiszeripar fejlesztése; a húsipari infrastruktúra korszerűsítése, bővítése 

mellett további, elsősorban ipari hagyományainknak megfelelő élelmiszeripari 

ágazatok újraindításának elősegítése; 

Magas hozzáadott értékű, technológia alapú gazdaságfejlesztés 

Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák 

kialakulásának elősegítse az iparban és a mezőgazdaságban. 

 

Bővíteni kell a fejlesztési lehetőségeket, ezzel párhuzamosan kedvező 

feltételeket kell megteremteni a külső (állami, EU, hazai és külföldi magán) 

források kiegyensúlyozott bevonása érdekében. A feltételeket a térszerkezet‐

fejlesztés és a fenntarthatóság összhangjának biztosítása mellett kell 

létrehozni. 

 

Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség növelése   

Cél a város népességszámának növelése megfelelő életkori összetétel mellett; 

az oktatáshoz, az egészségügyi‐ és egyéb szolgáltatásokhoz, a kultúrához való 

hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítsa. 
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2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

 

A Koncepció jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, stratégiai célok és részcélok 

meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába. A részcélok bemutatásánál 

tematikus, illetve területi elvet követünk. A tematikus részcélokat követő szürke dőlt 

betűvel írt bekezdések (feladatok) magyarázatként szolgálnak az egyes részcélok 

értelmezéséhez, annak teljes körű kifejtését, magyarázatát nem tartalmazzák. 

Egy adott feladat több cél megvalósulását is elősegíti, ezért egy feladat több 

célfejezetben is megjelenik. 

1. Kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet kialakítása 

1.1. Gazdasági ágazatok egyensúlyának megteremtése 

 1.1.1.  Közlekedési helyzet erősítése 

   M44-es, M47-es út kialakítása 

   Átkelő forgalom kivezetése a belvárosból 

   Vasútvonal villamosítása 

   Repülőtér fejlesztése 

 1.1.2. Termőhelyi adottságokra építő mezőgazdaság és feldolgozóipar 

   A Gyulai Kolbász ismertségének kihasználása 

   
Mezőgazdasági feldolgozóüzemek bővítése, minél nagyobb feldolgozás 
preferálása 

   Termőterületek jelentős mennyiségének kihasználása 

 1.1.3.  Iparterületek kihasználtságának realizálása 

   Igénybe nem vett területek mennyiségi, területi felülvizsgálata 

   

Barnamezős, kihasználatlan területek fejlesztésbe történő bevonása 

Déli Iparterület alapinfrastrukturális fejlesztése 

 1.1.4. Helyi sajátosságra épülő vállalkozás fejlesztés 

   
Beruházás ösztönző rendszer kidolgozása, technológia alapú 
gazdaságfejlesztés 

   Őstermelői piac preferálása 

   Helyi vállalkozókkal való kapcsolattartás erősítése 

   Helyben termelt javak helyben történő felhasználást segítő intézkedések 

1.2. Turizmus fejlesztése 
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 1.2.1. Időjárásfüggetlen attrakciók létrehozása 

   Várfürdő fedett kapacitásának növelése 

   
Várfürdőn kívüli legalább egy napos időtöltésre alkalmas attrakció 
fejlesztése 

   Meglévő attrakciók programokkal történő megtöltése 

   Szigeterőd projektelemei 

 1.2.2.       Szálláshelyek fejlesztése 

   Hiányzó szálláshelykategóriák fejlesztése (pl panziók) 

   Szálláshelyek minőségi fejlesztése 

 1.2.3.  Termálvíz kihasználása 

   Vízbázis védelme 

   Nemzetközi minősítések megszerzése 

 1.2.4. Szolgáltatások minőségi fejlesztése 

   

Programkínálat minőségi fejlesztése 

Programkínálat elérhetőségének javítása 

   Futó- kerékpáros útvonalak kijelölése 

   Víziturizmus erősítése 

 1.2.5.  Városmarketing és kommunikáció 

   Új küldőterületek megszólítása 

   Információáramlás elősegítése 

1.3. Foglalkoztatás bővítése 

 1.3.1.  
 Vállalkozások betelepülésének támogatása; meglévő vállalkozások 
erősítése  

   
Különböző típusú, méretű vállalkozások bevonzása, a nagyobb 
diverzitás nagyobb stabilitást eredményez 

 1.3.2. Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése 

  Részmunkaidős állások népszerűsítése 

   
Kismamák foglalkoztatása, otthoni és rugalmas munkavégzés, 
gyakornoki program, nyugdíjasok foglalkoztatása 

 1.3.3. Eltérő képzettségi szintűek számára munkaalkalom teremtése 

   Lakosság széles rétegeit elérő foglalkoztatás 

 1.3.4.  Munkavállalók visszacsábítása, betelepítése 
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   Ösztöndíj program 

   Lakhatási feltételek javítása (szolgálati lakások, minőségi albérletek) 

   Elöregedő munkaerő állomány kihívására reagálás 

1.4.   Képzés piaci igényekhez igazítása 

 1.4.1.  Felsőfokú oktatás megtartása, képzések bővítése 

   Meglévő kar pozíciójának erősítése 

   Új kar, új szakok indítása 

 1.4.2. Középfokú oktatás, iskolaváros‐pozíció erősítése 

  A középiskolás korosztály igényeinek felmérése 

  A diákok bevonása a róluk is szóló fejlesztésekbe, ötleteik felhasználása 

 1.4.3. Helyi igényekhez igazodó szakképzés 

   Munkáltatók igényeinek felmérése 

 1.4.4.  Képzett rétegek helyben maradásának támogatása 

   Ösztöndíj program 

   Életpálya modell 

2. Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség növelése 

2.1. Demográfiai egyensúly megteremtése 

 2.1.1.  Népességszám növelése 

   Helyben maradás támogatása 

   Betelepülés erősítése 

 2.1.2. Családbarát szolgáltatások kialakítása 

   Élhető vonzó szolgáltatóváros kialakítása 

 2.1.3.  Gyermekvállalási kedv növelése 

   Bölcsődei férőhelyek növelése 

   Vonzó családi szolgáltatások kialakítása 

 2.1.4. Fiatalok helyben tartása, generációs együttélés erősítése 

   Identitást erősítő lépések megtétele 

   Képzőintézmények vonzóvá tétele 

   Diákok helyben tartása, igényük kiszolgálása 

2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása 

 2.2.1. Egészségügyi intézményrendszer, kórház fejlesztése 
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   Alapellátás és Kórház szolgáltatásainak fejlesztése 

   Alapellátás és Kórház feladatellátásának, racionalizálásának elősegítése 

   Munkaerő vonzás segítése (lakhatás, ösztöndíj)  

 2.2.2.       Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése 

   Szemléletformálás, prevenció erősítése 

   Egészséges életmód propagálása 

 2.2.3.  Rehabilitáció 

   Gyógyvíz kihasználása 

 2.2.4.  Komplexitás 

   Idősek rendszerszintű ellátása 

   Szociális ellátás biztosítása 

   Alap- és szakellátás kapcsolatának erősítése 

2.3. Kulturális és szabadidős tevékenységek fejlesztése 

 2.3.1.   Kulturális programok biztosítása  

   A kulturális vonzerő megtartása, fejlesztése 

   
Programhelyszínek rendezvényeinek összehangolása, erőforrások 
optimalizálása 

 2.3.2. Identitástudat erősítése 

   Helytörténet oktatása, büszkeségérzés erősítése 

   Lokálpatriotizmus erősítése 

   Értéktár fejlesztése, közismertté tétele 

 2.3.3.  Sportolás, sportoláshoz kapcsolódó intézmények fejlesztése 

   Sportlétesítmények számának, sportkínálat növelése 

   Tömegsport bázisának növelése 

2.4.   Élhető Környezet biztosítása 

 2.4.1. Energiatudatos elvek érvényesítése 

  Megújuló energiahasználat elterjesztése  

  Energiafogyasztás racionalizálása 

 2.4.2. Hulladékgazdálkodás racionalizálása 

   Hulladékkibocsátás minimalizálása 

   Újrahasznosítás támogatása 
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 2.4.3.  Környezetbarát közlekedési módok támogatása 

   Hivatásforgalmi kerékpáros fejlesztések 

   Parkolási rendszer reformálása alternatívákkal 

 2.4.4.  Környezetterhelés csökkentése 

   Levegő‐, zaj‐, rezgés‐ talaj‐ és vízterhelés csökkentése 

   Árvízvédelmi biztonság megtartása, belvízvédelmi biztonság növelése 

 2.4.5.  Biztonságérzet növelése 

   Közbiztonság növelése 

   Komfortérzet növelése 

3. Harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése 

3.1. Városrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 

 3.1.1.  Városrészek és városközpont rekonstrukciója 

   Találkozási pontok, központi térelemek, játszóterek rekonstrukciója 

 3.1.2. Zöldfelületek fejlesztése, kezelése 

   Zöldfelületek megtartása/fejlesztése 

   Élővíz-csatorna part fejlesztése 

 3.1.3.  Külterületi fejlesztések 

   Racionalizált, életképes külterületi fejlesztések 

   Önszerveződések támogatása 

3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése partnerek bevonásával 

 3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése 

   Modernizáció, eszközfejlesztés 

   Tartalom és programfejlesztés 

 3.2.2.       Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

   Kórház feladatellátásának, racionalizálásának elősegítése 

   Háziorvosi rendelők modernizálása 

   Lakhatási problémák kezelése 

   Egészség Fejlesztési Iroda, prevenció fejlesztése 

 3.2.3.  Szociális, sport és szabadidős infrastruktúra fejlesztése 

   Sportlétesítmények racionalizálása 

   Szabadtéri fitness parkok létesítése 
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 3.2.4.   Városüzemeltetés fejlesztése 

   Ingatlangazdálkodás fejlesztése 

   Kihasználatlan ingatlanok hasznosítása 

3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 3.3.1.  Közlekedési makrofejlesztések  

   M44, M47 közútfejlesztés 

   Szeged-Gyula Vasútvonal villamosítása, vasútállomás fejlesztése 

   Reptérfejlesztés 

 3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések 

   Északi elkerülő útvonal fejlesztése 

   Közúti teherforgalom kivezetése a belvárosból 

   Kossuth tér tehermentesítése 

   Torlódó csomópontok átépítése, forgalomszabályozása 

   Városrészek közötti kapcsolatok fejlesztése 

 3.3.3.  Parkolási rendszer fejlesztése 

   Új parkolók létesítése, alternatív megoldások kidolgozása 

   Tömegközlekedés fejlesztése P+R rendszerhez 

 3.3.4.  Kerékpáros hálózat fejlesztése 

   Hivatásforgalmi hálózat fejlesztése 

   Kül- és belterületi turisztikai hálózat fejlesztése 

3.4. Közműfejlesztések 

 3.4.1. Vízbázis védelme 

  Víz, termálvíz, mint stratégiai erőforrás  

 3.4.2. Megújuló energia használata 

   Hulladékkibocsátás minimalizálása 

 3.4.3.  Közmű hálózat korszerűsítése 

   Víz, szennyvíz, gáz rendszerek korszerűsítése, földkábelek alkalmazása 
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A célok és feladatok a vízió megvalósulását hivatottak szolgálni, azaz:  

Gyula nemzetközi turisztikai szerepének erősítése; épített -, természeti-, és 

kulturális örökségének megőrzése és kiaknázása egy kiegyensúlyozott 

gazdasági és társadalmi környezetben. 

A kiegyensúlyozott gazdasági környezetet többféleképpen szükséges értelmezni. 

Egyrészt a turizmus mellé fel kell zárkóztatni a mezőgazdaságot, élelmiszeripart és 

a szolgáltatóipart is. Másrészt a turizmuson belül növelni szükséges a főszezonon 

kívüli vendégéjszakák számát a szezonalitás csökkentése érdekében. Ehhez 

szükséges a fedett attrakciók kapacitását növelni a Várfürdőn belül és azon kívül is. 

El kell mozdulni a fizetőképes, minőségi szolgáltatást megfizető vendégkör irányába, 

a küldőterületek kapcsán nyitni/erősíteni kell újabb desztinációk felé (Németország, 

Ausztria, Lengyelország). A szálláshely szolgáltatások esetében a klasszikus panziók 

arányát növelni szükséges. 

A társadalmi kiegyensúlyozás kapcsán meg kell állítani a népesség fogyását. 

Ösztönözni kell a fiatalokat, hogy tanulmányaik befejezése után Gyulán vállaljanak 

munkát. Ösztönözni kell a betelepülni vágyókat, ehhez minőségi lakhatási feltételek, 

kikapcsolódási lehetőségek és minőségi szolgáltatások szükségesek. Javítani kell a 

képzések színvonalát és a képzőintézmények megítélését, országos összevetésben 

elfoglalt helyezéseit. A település és az önkormányzat által tulajdonolt cégek 

munkavállalói korfája is elöregedő képet mutat, mely problémára szintén megoldást 

kell találni. 

A városkörnyezet fejlesztése kapcsán megkerülhetetlen téma a csomóponti 

torlódások kezelése, a parkolás problematikája, a közművek cseréje, a 

zöldfelületek kezelése, mindezt oly módon, hogy egy élhető, kiegyensúlyozott 

térszerkezet kerüljön kialakításra. 

Éppen ezért az alapcél: 

Kiegyensúlyozottság és Fenntarthatóság 
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2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok 

kapcsolata 

A célok közötti kapcsolatokat a Célfa‐ábra szemlélteti. A tematikus célok/részcélok a 

kapcsolódó stratégiai (átfogó) célok alatt sorakoznak, míg mindezek felett helyezkedik 

el az alapvető cél, amely a jövőkép elérését célozza. A kapcsolódási irányok felfelé 

mutatnak, de adott tematikus részcél a stratégiai célok közül többre is hatással lehet. 

A horizontális cél egyetemes hatását annak elhelyezkedése, nevezetesen az alapvető 

cél, és valamennyi stratégiai cél alatti helyzete szemlélteti. Ebben az olvasatban ez 

tekinthető alapnak, amelyre felépül az egész célrendszer. 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

A korábbi elemzések (az Integrált Városfejlesztési Stratégia, és az előzetes 

egyeztetések alapján, Gyulán 13 városrész került lehatárolásra: 

- Belváros 

- Nyugati városrész 

- Keleti Városrész 

- Északi városrész 

- Déli városrész 

- Újvári-Paradicsom 

- Gyulavári belterület 

- Kálvária Környéke 

- Dénesmajor 

- Városerdő 

- Szanazug 

- Külterület Körös-köz 

- Dél-nyugati külterület 
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1. Kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet kialakítása 

1.1. Gazdasági ágazatok egyensúlyának megteremtése 

1.1.1. Közlekedés‐földrajzi 
helyzet erősítése              

1.1.2. Termőhelyi adottságokra 
építő mezőgazdaság              

1.1.3. Iparterületek 
kihasználtságának realizálása              

1.1.4. Helyi sajátosságra épülő 
vállalkozás fejlesztés              

1.2. Turizmus fejlesztése 

1.2.1. Időjárásfüggetlen 
attrakciók létrehozása              

1.2.2. Szálláshelyek fejlesztése              

1.2.3. Termálvíz kihasználása              

1.2.4. Szolgáltatások minőségi 
fejlesztése              

1.2.5. Városmarketing és 
kommunikáció              

1.3. Foglalkoztatás bővítése 

1.3.1. Vállalkozások 
betelepülésének támogatása              

1.3.2. Atipikus foglalkoztatási 
formák népszerűsítése              

1.3.3. Eltérő képzettségi szintűek 
számára munkaalkalom 
teremtése              

1.3.4. Munkavállalók 
visszacsábítása, betelepítése              
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1.4. Képzési piaci igényekhez igazítása 

1.4.1. Felsőfokú oktatás 
megtartása              

1.4.2. Középfokú oktatás, 
iskolaváros pozíció erősítése              

1.4.3. Helyi igényekhez igazodó 
szakképzés              

1.4.4. Képzett rétegek helyben 
maradásának támogatása              

2. Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség növelése 

2.1.Demográfiai egyensúly megteremtése 

2.1.1. Népességszám növelése              

2.1.2. Családbarát szolgáltatások 
kialakítása              

2.1.3. Gyermekvállalási kedv 
növelése              

 2.1.4. Fiatalok helyben tartása, 
generációs együttélés erősítése              

2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása 

2.2.1. Egészségügyi 
intézményrendszer, kórház 
fejlesztése              

2.2.2. Megelőzésre összpontosító 
ellátórendszer kiépítése              

2.2.3. Rehabilitáció              

2.2.4. Komplexitás              

2.3. Kulturális és szabadidős tevékenységek fejlesztése 

2.3.1. Kulturális programok 
biztosítása              

2.3.2. Identitástudat erősítése              

2.3.3. Sportolás, sportoláshoz 
kapcsolódó intézmények fejlesztése              
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2.4.  Élhető Környezet biztosítása 

2.4.1. Energiatudatos elvek 
érvényesítése              

2.4.2. Hulladékgazdálkodás 
racionalizálása              

2.4.3. Környezetbarát 
közlekedési módok támogatása              

2.4.4. Környezetterhelés 
csökkentése              

2.4.5. Biztonságérzet növelése              

3. Harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése 

3.1. Városrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 

3.1.1. Város és 
városrészközpontok 
rekonstrukciója              

3.1.2. Zöldfelületek fejlesztése, 
kezelése              

3.1.3. Külterületi fejlesztések              

3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése partnerek bevonásával 

3.2.1. Oktatási, kulturális 
infrastruktúra fejlesztése              

3.2.2. Egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztése              

3.2.3. Szociális, sport és szabadidős 
infrastruktúra fejlesztése              

3.2.4. Városüzemeltetés 
fejlesztése              
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3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

3.3.1. Közlekedési 
makrofejlesztések              

3.3.2. Úthálózati, csomóponti 
fejlesztések              

3.3.3. Parkolási rendszer 
fejlesztése              

3.4.  Közműfejlesztések 

3.4.1. Vízbázis védelme              

3.4.2. Megújuló energia 
használata              

3.4.3. Közmű hálózat 
korszerűsítése              

 

A városrészek elhelyezkedését az alábbi térképek szemléltetik: 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 

Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Gyula Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 221/2015 (IX. 24.) határozatával került elfogadásra, így 

stratégia a fejlesztési koncepcióhoz nem készül. 

A szükséges és releváns adattartalom az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

Társadalmi adatok 

‐  Népességprognózis – lakosságszám, korfa 

‐  Intézményi kapacitás adatok – (oktatási, egészségügyi, szociális intézmények) 

‐  Életminőség, jövedelmi viszonyok  

 

Gazdasági adatok 

‐  Turizmus adatai: vendégéjszakaszám, látogatószámok 

‐  Foglalkoztatási adatok: munkanélküliség, betöltetlen álláshelyek 

‐  Gazdasági ágazatok területhasználata  

 

Környezeti adatok 

‐  Önkormányzati vagyonkataszter – közterületi rendszer áttekintéséhez 

‐  Védett természeti területek elhelyezkedése – fejlesztési korlátozások 

ismeretéhez 

‐  Közlekedési infrastruktúra – közlekedési hálózat áttekintéséhez, közlekedési 

módok igénybevételének biztosításához 

‐  Közmű infrastruktúra – területigényes létesítmények kijelöléséhez, 

nyomvonalas infrastruktúra elemek közterületi elhelyezéséhez 

‐  Környezetvédelmi terhelési adatok – elhelyezhető funkciók meghatározásához, 

‐  Katasztrófavédelmi adatok – beépíthetőség eldöntéséhez, védelmi 

intézkedések területi rögzítéséhez 

 



Gyula Város Településfejlesztési Koncepciója 

 

33 
 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti változtatásokra 

 

Gyula város igazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi 

Építési Szabályzatának felülvizsgálata elindult. A Véleményezési anyag kidolgozására 

a Koncepció jóváhagyását követően kerül sor. A terv követi a Koncepcióban rögzített 

alapelveket, egymásra épülésük tehát biztosított. 

 

Az alábbi elemek felülvizsgálatra kerülnek: 

 

‐  Közlekedés‐hálózat 

‐  Területfelhasználás 

‐  Övezeti rendszer 

‐  Fejlesztési területek 

‐  Helyi Építési Szabályzat 

 

Műszaki infrastruktúra térbeli rendjét alapvetően nem szükséges módosítani.  

A város közlekedés hálózati csatlakozásainak fejlesztése elengedhetetlenül 

szükséges a kitűzött jövőkép és célok elérése, megvalósulása érdekében. Alapvető a 

közúti kapcsolatok fejlesztése, a vasúti kapcsolat villamosítással való fejlesztése. A 

nemzetközi piaci pozíció fejlődéséhez hozzájárulna a békéscsabai repülőtér 

kormányzati fejlesztése. 

A jó létet, és az ezzel járó motorizációt nem tudja ellensúlyozni a környezettudatos 

viselkedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés mértékének növelése. Szükséges a 

belső úthálózat, a városrészek összekötését biztosító útvonalak fejlesztése, a 

hozzájuk tartozó csomópontok átépítése. A biztonságos kerékpáros közlekedés 

érdekében növelni kell a városon belüli kerékpáros hálózatot, illetve a vendégek és az 

egészséges életmód, sportolás érdekében a külterületi kerékpáros nyomvonalak 

hálózatát is fejleszteni kell. 

A terület-felhasználás átfogó rendszere jól kialakult Gyula városában. Alapvető 

szerkezeti változtatásokra nincs szükség, és igény sem. Egyes övezetekből a 

környezet léptékét meghaladóvá fejlődött „idegen” funkciók kitelepülését segítheti a 
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város. Meg kell óvni hosszútávon, mind a belvárosi értékeket, mind a lakóterület 

élhetőségének értékeit. Meg kell őrizni a külterületek, az alföldi táj értékeit, az északi 

erdőfelületeket, és a déli gyepterületeket. 

A város közigazgatási területén kiépültek a közműhálózatok (földgáz-, elektromos- -, 

informatikai-, ívóvíz- szennyvízhálózat). A város üzemeltetéséhez a jövőben tervezett 

fejlesztések okán sem látszik szükségesnek az országos hálózati csatlakozások 

fejlesztése. Szükség esetén azok egyedi beruházásként valósulnak meg. 

A belterületi hálózatok szinte mindegyike 90% fölött kiépült. A hálózatok fejlesztése, 

kapacitás bővítése szükséges a felmerülő igények kielégítése érdekében. Ezek 

szerkezeti változásokat nem igényelnek, és nem fognak okozni. 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az újonnan megalkotott Településkép 

védelmi Rendelet (TKR) hivatott az arculati kézikönyvben rögzített értékek 

megőrzésére, illetve a fejlesztések, értékek mentén való megtervezésére, 

kivitelezésére. Ez vonatkozik mind a telken belüli, mind a közterület alakítás 

szabályozására is. Ennek részleteit a két önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Közlekedési infrastruktúra 
 

‐  Tervezett Északi elkerülő út nyomvonalának áttekintése, a városi külső közúti 

gyűrű távlati megvalósíthatósága érdekében, 

‐  Gyűjtőút hálózat, közlekedési csomópontok felülvizsgálata, a belső 

városrészek közötti kapcsolatok áteresztő képességének növelése, a 

közlekedés biztonság növelése érdekében, 

‐  Kerékpárutak kijelölése, a környezet kímélése, az élhető környezet 

megőrzése, fejlesztése, a közlekedés biztonság érdekében, 

 

Közmű infrastruktúra 

 

‐  Ivóvízbázis védőterületének jelölése, az OTRT (országos terület-felhasználási 

terv alapján) 

‐  Vízművek jelölése 

‐  Szennyvízelvezetés jelölése 

‐  Csapadékvíz elvezetés jelölése 

‐  Ár‐ és belvízrendezés jelölése 
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‐  Gázellátás jelölése 

‐  Villamos energia ellátás jelölése 

‐  Elektronikus hírközlés jelölése 

‐  Megújuló energiaforrások jelölése 

 

Javasolt településszerkezeti változtatások 

 

‐  Közlekedés: 

     - Szerkezeti jelentőségű úthálózat felülvizsgálata 

   - Kerékpárutak kijelölése 

   - Parkolók jelölése 

‐  Lakóterületi fejlesztés felülvizsgálata 

‐  Gazdasági fejlesztés térbeli felülvizsgálata, a „sebek” gyógyítása 

‐  Gyógyhely övezet felülvizsgálata 

‐  Zöldterületek bővítése 

‐  Mezővédő erdősávok hálózatának bővítése 

‐  Erdőterületek üzemtervi besorolásnak való megfeleltetése 

 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség 

védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

 

A településfejlesztési koncepció átfogó céljai között, hangsúlyos helyet foglal el a 

város épített örökségének védelme, azok környezetükben való hangsúlyosabb és 

minél teljesebb körű bemutatása. 

Az értékek örökségi alapú fenntartható fejlesztésének egyik biztosítékát jelentheti, 

látogatottságuk, használatuk élénkülése, melyre igénye van a város polgárainak, és a 

növekvő turistaforgalom ad esélyt. 

Műemlékek, műemléki terület, helyi védettségű épületek, természeti környezet: 

A város elkészítteti a teljes közigazgatási területére az Örökségvédelmi 

Hatástanulmányt. E munka mind a külterület mind a belterület vonatkozásában 

tartalmazza a régészeti lelőhelyeket, az országosan védett egyedi értékeket, 

műemlékeket, az országosan védett területeke, a helyi egyedi építészeti védelmet, a 

helyi területi védelmet, és a védendő értékek szempontjait.  
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A város rendelkezik az országos védelem alatt álló természeti értékek, valamint a helyi 

természetvédelem alatt álló elemek nyilvántartásával, az azokra vonatkozó országos 

és helyi rendeletekkel.  
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia az előírt tartalmi és formai elemek 

betartásával elkészült. A Koncepció megvalósulásának nyomon követése a részcélok 

elérését szolgáló konkrét fejlesztések számával mérhető. A megvalósításban részt 

vesznek a város által, illetve a város területén működő intézmények. 

 

Eszközrendszer 

‐  Településrendezési Eszközök 

‐  Városmarketing tevékenység 

‐  Helyi adópolitika 

‐  Helyi Vagyongazdálkodás 

 

Intézményrendszer 

Oktatási Intézmények 

Óvodák: 

- Gyula Város Egyesített Óvodája (Bajcsi Zsilinszky úti, Béke sugárúti, 

Ewold Elíz, Galbácskerti, Gyulavári, Mágocsi úti, Máriafalvai, Törökzugi)  

- Románvárosi óvoda 

- Németvárosi óvoda 

- Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Boldog Apor Vilmos Óvoda Tagintézmény 

- Magvető Református Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda 

Általános iskolák: 

- Gyulai Tanterületi Központ Intézményei: 

1. Gyulai Implom József Általános Iskola  

2. Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és 

Sportiskola Tagintézménye  

3. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola  

4. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézménye  

5. Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  

- Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola Tagintézménye 

- Magvető Református Általános Iskola és Óvoda 

- N. Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
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Középfokú oktatás: 

- Gyulai Tanterületi Központ Intézménye: 

- Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

 

- Egyházi, illetve más fenntartású intézmények: 

- Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium 

- Karácsonyi János Katolikus Gimnázium Tagintézménye 

- N. Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

- Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  

- Göndöcs Benedek Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégiumai 

Felsőfokú oktatás: 

- Gál Ferenc Főiskola Egészség és Szociális Tudományi Kar 

Közművelődési Intézmények 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum NKft 

- Erkel Ferenc Művelődési Központ 

- Almásy kastély 

- Erkel-emlékház 

- Kohán-képtár 

- Ladics-ház 

- Gyulai Vár 

- Vigadó 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

Gyulai Várszínház 

Gyulavári kastély 

Tájvízház 

Gyulai Kolbász Múzeum 

Boltmúzeum a „Süvegcukorhoz” 

Cukrászműhely Múzeum 

Tanyamúzeum 

Bay Zoltán Emlékkiállítás 

Rádiótörténeti kiállítás 

Gyulai Népművészeti Emlékszoba 
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Szociális intézmények: 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: 

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyula, Jókai u. 30. 

1.sz. Csemeteház Bölcsőde (Törökzugi) Gyula, Leningen u. 4. 

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

Napfény Nappali Központ Gyula, Béke tér 1. 

Szivárvány (Értelmi Fogyatékosok) Napközi 

Otthona  

Gyula, Károly Róbert u. 10/a 

Napsugár Idősek otthona Gyula, Galamb u. 21. 

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

Nyugdíjasok Háza Gyula, Eminescu u. 3. 

1. sz. Idősek klubja Gyula, Scherer F. u. 16. 

Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ Gyula , Almássy Kálmánné tér 9. 

3. sz. Idősek klubja Gyula, Temesvári u. 6 

4. sz. Idősek klubja Gyula, Galamb u. 21. 

5. sz. Idősek klubja Gyula, Kálvin u. 35. 

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

7. sz. Idősek klubja Gyula, Cinka Panna u. 1. 

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

 

Szociális és Fejlesztő Központ (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) 

Ellátóhely: Gyula, Zrínyi tér 2. 

Szolgáltatások: Hajléktalanok ellátása (Hajléktalanok nappali melegedője, 

Népkonyha, Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye, Utcai Szociális Szolgálat, 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása) 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

Ellátóhely: Gyula, Vértanúk u. 1-5. 

Segítő Kezek Idősek Otthona  

Ellátóhely: Gyula, Siórét 2 

Kastélykert Otthon  
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Ellátóhely: Gyula, Kohán György u. 12  

 

 

Egészségügyi intézmények: 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény (városi önkormányzat) 

Békés megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház (állami intézmény) 

 

Az önkormányzat gazdasági társaságai: 

1. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.  

2. Gyulakonyha Nonprofit Kft.  

3. Gyulasport Nonprofit Kft.  

4. Gyulai Várfürdő Kft.  

5. Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.  

6. Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.  

7. Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.  

8. Gyulahús Kft  

9. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft 

 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat 

rendjére 

 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon 

követése, felülvizsgálata elsősorban a város érdeke. A monitoring célja felhívni a 

döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való 

esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a 

célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek, a 

megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot foglal magában, az 

adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

 Meg kell vizsgálni, milyen lépések történtek a koncepció célkitűzésinek 

elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése 

érdekében módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása ötévenként 

szükséges, az elkészült felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, 

egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció megvalósulási 
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folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség 

esetén összhangba kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok 

megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös 

tekintettel a pályázati úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és 

fizikai megvalósulására. 

 A koherencia vizsgálata az integrált településfejlesztési stratégiával. 

 

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a polgármester ötévente tájékoztatót tart 

a képviselő testületnek és a város polgárainak. A közvélemény folyamatos 

tájékoztatása a helyi sajtón és a város honlapján keresztül valósul meg. 

 

 


