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BEVEZETÉS

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció, melynek
feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra (12-20 év) irányt mutat a település
lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A
településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani
tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat,
amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.
A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésnek és
vezetésének feltételeit. A koncepció a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak
programja, ill. a szervezetfejlesztés és ellenőrzés dokumentuma.
Verpelét város helyzete és kitörési pontjai SWOT-analízisben összefoglalva
Verpelét településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez szükséges a SWOT elemzés elkészítése.
A település helyzetfeltárásából származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett
összegzését tartalmazza a SWOT analízis. Ez a gyors elemzési forma lehetővé teszi a gyakran igen
terjedelmes helyzetelemző tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét, és egy komplex
szemléletű stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként rangsorolást is
tartalmazó értékelés megalkotását.
Maga a módszer négy angol szó kezdőbetűjéből kapta a nevét.
S (strengths): erősségek, melyekre a fejlesztés alapozható, ezek az adottságok tovább erősítendők.
W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rá alapozni, sőt, gátolják azt, meg kell őket
erősíteni.
O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést.
T (threats): veszélyek, melyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét.
Az első két pont tehát a térség adottságai alapján, míg az utóbbi kettő a külvilágban ható folyamatok
alapján kerül megfogalmazásra.
Az elemzést a településen folytatott vizsgálatok, a település vezetőivel, a képviselőtestület tagjaival
folytatott beszélgetések, valamint a vonatkozó térségre, kistérségre különböző fejlesztési
koncepciók, dokumentumok alapján készítettük el.
Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell
lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább
azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég,
mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet
szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát,
hogy a SWOT-listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a
stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni.
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Mezőgazdaság

Gazdaság, Ipar,

Társadalom, demográfia

Regionális

kapcsolatok,

térségi szerepkör

ERŐSSÉGEK (S)

GYENGESÉGEK (W)

-

megyeszékhely közelsége

-

országos szinten ismert fürdők
közelsége

-

minden területen csekély
hagyománya van a települések
térségi együttműködésének, melyek
azonban jó potenciálokkal
rendelkeznek

-

helyi munkalehetőség csekély
nagyságrendje

-

jól lehatárolható szegregátum van a
településen

-

csökkenő lakónépesség

-

működő iskola, óvoda, könyvtár és
felekezetek

-

alacsony a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya

-

megyében egyedüli két tanítási nyelvű
osztály

-

szakképesítés hiánya

-

sajátos nevelési igényű gyerekek
fejlesztése

-

működő civil szervezetek, klubok,
tanfolyamok

Fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő és az oktatásból a
munkaerőpiacra való átmentet
megkönnyítő programok a
településen nincsenek

-

teljes körű szociális ellátás

-

Nincsenek felnőttképzési és
foglalkoztatási programok, felnőttek
munkaerő-piaci integrációját segítő
szervezet

-

sok a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülők száma

-

nincs bölcsőde

-

kis vásárlóerő, gyenge fizetőképes
helyi kereslet

-

Egerben is megszűntek a
munkalehetőségek

-

mezőgazdasági vállalkozások aránya nő

-

mezőgazdasági hagyományok megléte

-

szőlészeti, borászati ismeretek megléte

-

tőkeszegény vállalkozói réteg

-

több fajta turisztikai kínálat

-

az összefogás hiánya

-

kevés a szálláshelyek száma

-

nagyobb vállalkozások hiánya
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ERŐSSÉGEK (S)

Természet, környezet

-

-

-

illegális hulladéklerakás

a település területén változatos
természeti adottságok, változatos
domborzat található

-

nagy súlyú kőszállító autók zaj, lég-és
forgalmi terhelése

-

szőlő és gyümölcs termelésre alkalmas
terület

volt honvédségi területek pusztulása,
elhanyagoltsága

-

a zsidó temető környezetének
állapota elszomorító

-

legeltetés felhagyása

-

árutermelésre alkalmas méretű,
önálló helyrajzi számú terület nincs

-

kiváló ökológiai adottságú, de
alulhasznosított termőhelyek (szőlő,
gyümölcs)

-

hiányzó belterületi fasorok

-

szabályozások esetenként
pontosításra szorulnak

-

a védett épületek tulajdonosait
érintő felvilágosítás esetlegessége
(szakszerű és költséghatékony
felújítás, nyílászárók cseréje,
tetőfedés, épület színezése stb.)

-

nem használják ki az adottságokhoz
és lehetőségekhez mérten az épített
örökség adta turisztikai
lehetőségeket a fejlesztések során

-

szakszerűtlen, a helyi építési rendelet
előírásaitól eltérő felújítások

-

egyes épületek kihasználatlansága,
funkciótlansága

-

a településközpont elhanyagoltsága,
alulhasznosítása

-

magas minőségű szőlő termőhely

-

Horgásztó környezete a szőlőkkel a
város legértékesebb része tájképi
szempontból

Épített környezet, településkép

GYENGESÉGEK (W)

védelemre érdemes településszerkezeti
elemek, sajátos karakter (utcahálózat,
telekstruktúra):
keskeny közök, Y-elágazások,
telekstruktúra

-

hagyományos kerthasználat

-

épített örökség gazdagsága

-

számos épülettípus megtalálható
helyben
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Idegenforgalom, üdülés

Infrastruktúra, közművek, közlekedés

ERŐSSÉGEK (S)

GYENGESÉGEK (W)

-

Eger közelsége

-

környező főutak és települések
könnyen megközelíthetők, a település
regionális közúti kapcsolatai jók

-

a településen a közműhálózatok
kiépítettek

-

település önálló vízművel rendelkezik

-

Verpelét település térségében
(környező településeken) működő
termál kutas fürdő van

-

oktatási és egészségügyi intézmények
korszerűek, a szolgáltatások
rendelkezésre állnak

-

szociális alapszolgáltatást nyújtó
intézmény működtetése

-

nem jellemző a megújuló
energiaforrások használata

-

szennyvízcsatorna hálózat a település
belterületén 83 %-osan van kiépítve.

-

kerékpárutak nincsenek

-

vasúti személyszállítás üzemszünete

-

Stabilizált külterületi utak hiánya

-

a turizmus fejlesztése forráshiányos

-

hiányoznak a kijelölt kerékpárutak,
és a kerékpárkölcsönzés lehetősége

-

változatos domborzat

-

értékes, vonzó táji környezet

-

országos szinten ismert fürdők
közelsége

-

hiányos információk, gyenge
marketing

-

országos turistaútvonal halad keresztül
a városon

-

desztináció-menedzsment
/marketing rendszer nem egységes

-

Halastó, horgászati lehetőség

-

hiányzik a turisztikai együttműködés
a szomszéd településekkel
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Társadalom, demográfia

Regionális kapcsolatok,
térségi szerepkör

LEHETŐSÉGEK:

-

-

sajátos szerepkör kialakítása a
térségben
kistérségi szintű projektek
megvalósítása
települések közötti együttműködés
továbbfejlesztése
üdülési, turisztikai jellegű, minőségi
fejlesztések előtérbe helyezése a
lakosság aktív bevonásával

közfoglalkoztatás bővítése,
felzárkóztató képzések
a helyi intézmények megtartása,
erősítése
közösségi rendezvényekkel az
összefogás erősítése
a vidéki élet tudatos felértékelése
szabadidős tevékenységek szervezése

LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA
AZ ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

A térségi szerepkör a
meglévő, kiváló
természeti adottságok és
a növénytermesztés
hagyományalapú
fejlesztésével megadja
Verpelét térségi
szerepkörét (szőlő,
gyümölcs, épített
örökség)

-

civil szervezetek
ösztönzése, aktivizálása
önkéntesség ösztönzése
szemléletformálás

-

Gazdaság, Ipar, Mezőgazdaság

helyi adottságok hasznosítása

-

-

többcélú mezőgazdaság, természeti
adottságnak megfelelő tájhasználat
kialakítása (szőlő, gyümölcs)

-

-

települési marketing és menedzsment
tevékenység erősítése

-

minőségi termékek előállításának
ösztönzése

-

élethelyzethez igazodó
munkakörülmények
kialakítása („közösségi
iroda”)
közfoglalkoztatás
bővítése, felzárkóztató
képzések
bölcsőde létrehozása
új vállalkozások
létrehozásának
támogatása

-

GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

mezőgazdasági, kertészeti ismeretek fejlesztése, új
beruházások létrehozása
új ismeretek,

a helyben foglalkoztatás
elősegítése
családi vállalkozásokat
összefogó szervezet

technológiák
hagyományokkal való
ötvözése

-

gazdálkodó
önkormányzat

-

helyi szükségletek
kielégítése

-

-

állattenyésztés
felélesztése

alulhasznosított, volt
honvédségi területek
bevonása a gazdasági
életbe

családi gazdálkodás fejlesztése,
szakmai képzés, tanácsadás,
támogatás
gyümölcsfeldolgozó tevékenység
fejlesztése

együttműködési program
kidolgozása,
megállapodás a
szomszédos
településekkel

LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

-

-

-

-

LEHETŐSÉGEK:

-

GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:
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-

természeti értékek megtartása

-

tájképjavító beavatkozások (tudatos
tájrehabilitáció) elindítása

-

szőlő, gyümölcstermesztés, kertészet
fejlesztése

-

helyi értékek felmérése

családi pincészetek,
zöldség és
gyümölcsfeldolgozók,
állattartó telepek, stb.
létesítése

-

Épített környezet, településkép

-

táj- és településesztétikai
megújulás, tudatos
tájkép és településkép
alakítás a kedvezőbb
fogadókép illetve a
tájjelleg megőrzése
érdekében

minden épülettípusból
néhányat igényesen
felújítva, bemutatva
reprezentálható az épített
környezet sokszínűsége, a
település kultúrájának
gazdagsága
-

-

a településközpont kisléptékű
beavatkozásokkal való arculati
erősítése (egységes burkolatok,
lámpaoszlopok, zöldfelületek
intenzívebbé tétele, stb.)

a szőlő termőhelyi
kataszterébe tartozó
kiváló adottságú
területek csak szőlő- ill.
gyümölcstermeléssel
történő hasznosítása

LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

LEHETŐSÉGEK:

-

-

-

a jó adottságokkal
rendelkező, de
kihasználatlan
városközpontban a
tervezett sétálóutca-főtér
kialakítása által Verpelét
igazi kuriózumként
jelenne meg a környék
települései között

-

a tó, mint természeti
érték beépítésének
szabályozásával a
jelenlegi turisztikai
célpont vonzó hely
maradhat
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GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

egy, az értékvédelmet
figyelembe vevő helyi
építési szabályzat
elkészítésével és
alkalmazásával az épített
környezet megmaradt
értékes elemei
megtarthatók,
bemutatható színvonalra
hozhatók

Infrastruktúra, közművek, közlekedés
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-

a csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése

-

vízi közmű hálózat bővítése

-

ivóvíz minőségének javítása, szennyvíz
rákötéseinek bővítése,
szennyvíztisztító telep bővítése

-

-

megújuló
energiahasználat további
ösztönzése

-

a város területén
valószínűsíthetően
létesíthető termál kút
oktatási intézmények
további fejlesztése, sport
célú beruházások
támogatása

-

intézmények energiatakarékossági
szemléletű felújítása

LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

Idegenforgalom, üdülés

LEHETŐSÉGEK:

-

a turisztikai kínálat összehangolása a
szomszédos, Eger környéki
településekkel (kiegészítés,
komplexitás)

-

kerékpárutak kijelölése

-

a borturizmus és falusi turizmus
tudatos fejlesztése

-

helyi termékek marketingje

-

információ-technológia szerepének
növekedése ösztönzőleg hat, miután a
vonzó honlap, a vendéglátók jó
internetes ellátottsága már
rendelkezésre áll

-

kerékpárút, parkolók
építése

-

belterületi utak
burkolása, közterületek
megújítása,
városközpont
rehabilitáció

-

meglévő útkapcsolatok
minőségi fejlesztése

-

vonalas infrastruktúra
kiépítése a még nem
hasznosított ingatlanok
iparterületté
alakításához

-

elhanyagolt területek új
funkciókkal való
megtöltése
GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

-

növekszik a hivatásturizmus, részben a
konferencia-turizmus
révén, részben a cégek
csapatépítő tréningjei
következtében

- természeti értékek
megközelíthetőségének
javítása (utak
karbantartása,
információs táblák,
turistautak kijelölése)

-

szálláshelyek helyi
rendezvényekkel
összefüggő marketingje

- kerékpárutak építése,
kerékpárkölcsönző
létrehozása

-

rendezvények, helyszínek
összekapcsolása

- téli programok szervezése
- nagyobb rendezvényhelyszínek kialakítása
- turisztikai együttműködés
a szomszéd településekkel
- desztináció-menedzsment
/marketing egységesítése
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A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

Gazdaság, Ipar, Mezőgazdaság

Társadalom, demográfia

Regionális kapcsolatok, térségi
szerepkör

VESZÉLYEK:

-

a pályázati lehetőségek csökkennek,
illetve kihasználatlanok maradnak

-

a település nem tud egyedi szerepkört
kialakítani

-

elmaradnak a minőségi turisztikai
fejlesztések

-

nem erősödik a települések közötti
együttműködés

-

a település önálló mozgástere csökken

-

a település népességmegtartó
képessége csökken, elöregedő
lakosság

-

a tájhasználat kedvező változása
elmarad

-

Közügyekben továbbra is passzivitás
tapasztalható

-

a vállalkozások nem fejlődnek,

-

nem lesz vonzó a település új
vállalkozások számára

-

a szőlőterületek átalakulása folytatódik

-

a tőkeszegény vállalkozói réteg nem
erősödik, a vállalkozók
versenyképtelenek maradnak

-

nem sikerül egyedi termékkínálat
kialakítása

-

VISSZAVONULÁS ÉS A
GYENGESÉGEKTŐL VALÓ
MEGSZABADULÁS:

közös pályázatok,
gazdasági együttműködés
a szomszédos
településekkel
-

-

a település egyedi
szerepköre adódik a
meglévő természeti
környezetéből, így a
mezőgazdaság fejlesztése
ráépíthető

-

városias környezet
megteremtése,
családbarát településsé
való alakítása

-

a fiatalok helyi
munkavégzésre,
mezőgazdasági művelésre
való ösztönzése

-

idegenforgalom
kínálatának bővítése,
minőségének javítása a
versenyképesség
érdekében

-

szőlészeti, borászati
ismeretek továbbadása, a
borvidék megőrzése

-

a klímaváltozásnak
megfelelő
növénytermesztés
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-

offenzív együttműködési
program a települések
térségi
együttműködésére

látványromboló,
leromlott területek új
funkciókkal való
megtöltése, átalakítása
helyi termékek
használata a
közétkeztetésben

VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2015.

A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

Épített környezet, településkép

Természet, környezet

VESZÉLYEK:

-

természeti értékek romlása

-

a táji adottságok alulhasznosítása

-

folytatódik a környezet szennyezése, a
természetes környezet lepusztulásával
szemben nincs erőteljes fellépés

-

folytatódik az illegális szemét
elhelyezése

-

Túró-mező
megközelíthetőségének
javítása

-

a korábbi katonai
gyakorlótér funkció
megszűnésével újbóli
legeltetés ösztönzése

a magas minőségű szőlő
termőhelyek művelése

-

tájrehabilitáció

-

zsidó temető
környezetének
helyreállítása

-

Horgásztó
vízminőségének
folyamatos ellenőrzése,
vízminőség javító
intézkedések megtétele

árutermelésre alkalmas
méretű, önálló helyrajzi
számú területek
kialakítása

-

földutak járhatóvá tétele

-

Jakab-dombi majorhoz
vezető út járhatóvá
tételével bekapcsolódhat
a gazdálkodásba, a
termelésbe.

-

az épített örökség
felmérése,
dokumentálása

-

a védelemre érdemes
épületek állagvédelmi
munkálatainak elvégzése

-

komplex turisztikai
attrakciók létrehozása

-

közösségi terek kialakítása
a meglévő
közterületeken, üres
telkeken

szabályozás és állagmegőrzés
hiányában a meglévő értéket képviselő épületek leromlása
nem megfelelő szabályozás esetén új,
a településképből kiugró épületek
születhetnek, melyek a települési
karakter felhígulását eredményezik

-

-

-

-

VISSZAVONULÁS ÉS A
GYENGESÉGEKTŐL VALÓ
MEGSZABADULÁS:

tudatos, örökségvédelmi
szemléletű felújítás

-

régi épületek új
funkciókkal való
megtöltése

-

közterületek, közterületi
építmények közterületalakítási terv szerinti
felújítása (arculat,
utcaképek)
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A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

Idegenforgalom, üdülés

Infrastruktúra, közművek,
közlekedés

VESZÉLYEK:

-

az infrastruktúrafejlesztés (útjavítás,
külterületi útépítés, csapadékvíz
elvezetés) a szükségesnél jóval
lassabban valósul meg

-

pályázati források
felkutatása, kiaknázása

a lakosság „vendéglátószemléletének” erősítése

-

kerékpárutak és turistautak nem
épülnek ki

-

a romló gazdasági helyzet
életképtelenné teszi a turisztikai
vállalkozásokat, leállítja a
beruházásokat

-

a turizmus folyamatos fejlesztésének
elmaradása versenyhátrányt
eredményez

-

a lakosság is elveszíti érdekeltségét a
vendégfogadásban, elfordul az
idegenforgalomtól, elhanyagolja vonzó
környezetét

-

-

-

tőke- és forrás hiányában a befektetők
érdeklődése alacsonyabb szinten
marad, következésképpen a
műemlékek állaga tovább romlik

VISSZAVONULÁS ÉS A
GYENGESÉGEKTŐL VALÓ
MEGSZABADULÁS:

nagyobb hangsúly a
turisztikai
menedzsmentnek,
marketingnek
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a turizmusban
érdekeltek egyéni
érdekeinek
összehangolása
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1.

JÖVŐKÉP

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN
Verpelét hosszútávú elképzelése egy az üzleti, az állami, a non-profit szféra és Verpelét lakosai
közötti együttműködés mentén létrejövő élhetőbb város, ahol a befektetések és az infrastrukturális
beruházások révén egyszerre valósul meg a fenntartható gazdaság növekedése, a természeti
erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
A városok, magyar tájak közti versenyben csak az autentikusságukat hosszútávon megőrző területek
lesznek versenyképesek. Ahhoz, hogy Verpelét közösségének elég ereje legyen a megújulásra, a
családi gazdaságok fejlesztésének támogatására, a minőségi, mozaikos, a környezet- és
tájgazdálkodási szempontokat szem előtt tartó mezőgazdaság előnyben részesítésére van szükség.
Verpelétet, mint egyedi települési tájat a természeti adottságai, a természeti adottságokhoz
illeszkedő, azokból fakadó területhasználat és az épített környezet minősége határozza meg.
Külterületén a két legfontosabb arculatformáló tényező a természeti adottságok és a
területhasználat. A város belterületének jellegére az épített elemeknek és a településszerkezetnek
van a legnagyobb hatása. Az épületek és építmények tájkarakter formáló erejét a külső forma és
megjelenés adja, mindezek mellett pedig a város egyedi arculatának megőrzése, a táji sokszínűség
megtartása szempontjából kiemelt jelentőségű a tradicionális építőkő, építőanyagok használata.
A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése csak a lakosság minden tagjának tudatos tevékenysége
által mehet végbe. Ennek érdekében helyi elköteleződésre van szükség, azaz helyi szereplők
(önkormányzat, vállalkozások, civil szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és
érdekében valósulhat csak meg. Elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására kell
építkezni, a külső eszközök és erőforrások ösztönző szerepét kell kihasználni. Olyan stratégiai
szemlélet kialakítását kell ösztönözni, mely segíti a fejlesztések által beindult gazdasági
tevékenységek eredményeinek helybeni hasznosítását; a gazdasági célok mellett helyi közösségi,
társadalmi célokat támogat; önmagát építő folyamattá válhat. A fenntarthatóságot támogató
beavatkozások és műveletek végrehajtása csak rendszerszemléletű megközelítésben lehetséges;
ennek fő területei a következők: a tudásbázis növelése; az ismeretek széles körű elterjedése,
megosztása; nyilvánosság, civil szervezetek fellépése; közpolitikák fejlesztése, átalakítása; a
változások értékelése és monitoringja.
Verpelét alkalmazkodó képességének javulását a vállalkozói szféra, az önkormányzatok és a helyi
közösség közös gondolkodása és közös akciói segíthetik elő, hogy a speciális helyi adottságokra építve
a közösség képes legyen a változó helyi és külső körülmények között megőrizni saját értékeit és
lehetőségeit. Az alkalmazkodó képesség azt is jelenti, hogy a helyi értékek, hagyományok,
erőforrások megőrzése és fenntartható használata, valamint a helyi lakosság igényeinek,
szükségleteinek kielégítése úgy történik, hogy az hosszú távon összhangban van a környezeti,
társadalmi és gazdasági fenntarthatóság követelményeivel. Ugyanakkor együttműködésre is kell
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törekedni a térség szűkebb és tágabb környezetével, azzal bizonyos mértékű „szimbiózisra” a
megfelelő munka- és funkciómegosztást elősegítendő. Verpelét településfejlesztése során a
fenntartható helyi gazdaság létrehozása, megfelelő munkalehetőségek és életszínvonal biztosítása a
cél. Nem modernizációra, hanem az új kihívásoknak megfelelő, a vidék lényegét megtartó, annak
előnyeire építő innovációkra van szükség. Mindez csak szemléletfejlesztéssel lehetséges, mely
folyamatos fejlődés útján érhető el. A felülről és alulról jövő kezdeményezések egyensúlya, a belső és
külső erőforrásokon alapuló fejlesztések optimális ötvözete révén léphet a település egy
gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható fejlődési pályára.
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást jelent,
amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a
sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Az emberek tisztelik a természetet,
természeti értékeinket, a helyi közösségek felismerik a rendelkezésükre álló természeti
erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználásukat és fogyasztásukat erre
alapozva szervezik meg. Sokrétű gazdasági kapcsolatok szövik egybe a várost és vidékét, az egymással
szomszédos, majd a távolabbi településeket.
A táj egyik legfőbb ismérve a változások, a mindenkori társadalom megnyilvánulásainak tükrözése. A
tájban ott van az ember, ott van az előző nemzedékek munkája, ott van a történetiség. A tájnak, ha
érdeke nincs is, bizonyos lelkülete és szellemisége épp az előttünk lévő nemzedékek által alakult ki. A
táj a térségben élő közösségeknek valamiféle erőforrása is. A tervezés során az ökológiai
szempontból előnyös adottságokat meg kell őrizni és a meglévő hátrányokat fel kell számolni. A
tájhasználat tudatos alakításával, előnyös hatású klímatényezők telepítésével, lehetséges a
kedvezőbb környezet létrehozása. A településtervezésben a táji összefüggések erősítése, a környező
táj fizikai jellemzőinek, a klimatikus és domborzati adottságoknak tudatos figyelembe vétele, a
településökológia (városökológia) ismereteinek beépítése a tervezésbe elengedhetetlen. A táj
szerepe szoros összefüggésben van az emberek környezet-tudatosságával, a közügyek iránti
felelősség-vállalásával. A legfontosabb, hogy a tájnak a helyi-térségi közösség legyen a gazdája, hogy
a tájat óvja, védje, fejlessze.
Az Európai Tájegyezmény szellemében az országos, regionális, megyei, térségi és települési szintű
tervekben, programokban, koncepciókban érvényre kell juttatni a védett és nem védett tájakra
vonatkozóan a természeti, táji értékek megőrzését, az új beruházások tájba illesztését is.
Az előzmények alapján Verpelét város fejlesztésének alapelvei az alábbiak szerint határozhatóak
meg:
A településfejlesztés alapját a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági
szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze. Ez különösen az alábbi alapelvek
figyelembevételét jelenti:
Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok megteremtése és fenntartása:
•
•
•
•

demokratikus döntéshozatal,
a közösséget összetartó szolidaritás és a terhek igazságos elosztása,
a szegregáció elleni küzdelem és
testileg és lelkileg egészséges társadalom kialakulásának elősegítése

Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése és fenntartása:
•
•

több lábon álló (diverzifikált) helyi gazdaság,
magas termelékenység
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•

a helyi kis- és középvállalkozások

Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése és fenntartása:
•
•
•
•
•

az autonóm település elveinek érvényesítése,
a jó minőségű termőföldek védelme,
ökológiai szempontból előnyös adottság megőrzése, tájhasználat tudatos alakítása
a természetes és épített környezet értékeinek védelme,
a zöldfelületek, rekreációra szánt területek minőségi fejlesztése

2.

CÉLOK

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Verpelét lakosságának népességmegtartó képességének javítása és a társadalmi együttműködés
erősítése
Ezen átfogó célkitűzés jegyében Verpelét célja egy olyan hosszútávú településfejlesztési elképzelés
megvalósítása, amely a közösség értékeinek fejlesztésére építve, a szegregáció és diszkrimináció
visszaszorításával nyújt esélyt a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállítására, a
városias arculat megteremtésére, a településen élők életminőségének átfogó javítására. A város
kiemelten fontosnak tartja a Verpelétről történő elvándorlás megállítását, a fiatalok számára a
helyben maradásra, az iskolák, az egyetem elvégzése után a hazatérésre ösztönző feltételek
kialakítását, a munka melletti gyermekvállalás és -nevelés segítésével a demográfiai egyensúly
helyreállítását. Átfogó fejlesztési cél, hogy a város korszerű, a sajátos arculatának megtalálásával
visszanyerje meghatározó szerepét a térségben. Verpelét jövőjének meghatározója – a sajátos
kisvárosias karakter kialakítása és eltartóképességének megőrzése mellett – a lakónépesség számára
élhető lakókörnyezet, minőségi szolgáltatások nyújtása, hogy ezáltal szerveződjön újjá, erősödjön
meg a helyi közösség. Így a város a térségi együttműködések aktív részesévé válva is meg tudja őrizni
saját hagyományait, egyéni karakterét.
Fenntartható gazdasági környezet fejlesztése
A város átalakuló területinek gazdasági életbe való bevonása és gazdaságos méretekben való
meghatározása a legkézenfekvőbb gazdaságfejlesztési cél. A mezőgazdasági táj művelése, valamint
az egyedi termékkör kialakítása a gazdaság alapjául szolgál. A foglalkoztatás növelését és a
foglalkoztatás segítését célzó programok, vállalkozásbarát, a befektetők számára vonzó és
környezeti szempontból fenntartható településszerkezet a gazdaság motorját is jelentik.
A fenntartható gazdasági környezet elengedhetetlen része a város infrastrukturális fejlesztése és a
városrehabilitáció beindítása. Az egészségügyi, szociális fejlesztések, a város leromlott területeinek
megújítása segíti a vállalkozások megtelepedését, a gazdasági élet élénkítését, a város
népességmegtartó képességét javítják.
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Tudatos tájhasználat fejlesztése

A tájhasználat, a környezeti feltételek, a természeti adottságok vizsgálatakor megállapítottuk, hogy
Verpelét mezőgazdasági termelés és idegenforgalom szempontjából kedvező adottságokkal
rendelkezik.
A Tarna-völgyben, a Mátra és a Bükk-hegység között fekvő város gyönyörű hegységi, hegységelőtéri
északnyugati, természeti szempontból értékes határrésze a katonaság kivonulását követően több
figyelmet érdemel. Természetvédelmi, turisztikai, tájesztétikai és gazdasági szempontból is
kiemelkedő érték. Horgásztava, híres verpeléti Várhegye, az élénk turizmussal rendelkező
szomszédaival való kapcsolata különleges vonzerőt jelent. A hegységek vonulatai északról védik a
verpeléti dombokat, ezért ez a mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlatú terület kiválóan
alkalmas szőlő- és gyümölcs-termelésre, gyepes területei pedig a hagyományos állattartásra.
Verpelét táji adottságai így rendkívül gazdag lehetőséget kínálnak mind természeti értékek mind a
mezőgazdasági termelés fejlesztésére. A településfejlesztési koncepcióban ezért azt kell
hangsúlyozni, hogy az egyes területek adottságainak leginkább megfelelő tájhasználat tudatos
fejlesztésével kell a mainál kedvezőbb állapotokat kialakítani. Így egyrészt a természeti értékek
védelme, az ökoturizmus fejlesztése, a tájesztétikai megújulás, másrészt a termesztési adottságoknak
megfelelő mezőgazdasági termelés, szőlészet, borászat, gyümölcstermesztés, állattenyésztés
fejlesztése a fő irány.

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
TÁRSADALOM
Szolidáris társadalom

ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
Verpelét Város Önkormányzata 2013-ban megfogalmazta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A
város érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának
követelményét,
a
közszolgáltatásokhoz
történő
egyenlő
hozzáférés
elvét,
a
diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az
egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén érzékelhető problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. Legfőbb feladat a helyben lévő munkahelyek számának növelése, a
munkahelyteremtő vállalkozások támogatása. A város fontosnak tekinti, hogy a jelenleg munka
nélkül lévők szakmával rendelkezzenek. Mindemellett Verpelét város támogatni kívánja a fiatal
családok helyben maradását. A város kiemelt célja az esélyegyenlőség megteremtése terén, hogy a
gyermekellátási szolgáltatásait úgy szervezze meg, hogy egyenlő eséllyel férjen hozzá minden
gyermek a saját életkorának és szükségleteinek a leginkább megfelelő minőségi ellátáshoz. Ezen
célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a HEP tartalmazza.

DISZKRIMINÁCIÓ- ÉS SZEGREGÁCIÓMENTESSÉG BIZTOSÍTÁSA
Verpeléten egy jól lehatárolható szegregátum található, melynek megléte már alapvetően
önmagában is hordozza a kirekesztettség állapotát és érzését. Az elszegényedett emberek, akik
problémáikkal magukra maradva élnek ebben a környezetben, sokszor nem is tudják, hogy
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problémáikkal hová fordulhatnának. Ebben a bizonyos helyzetben nagymértékben bezárul a világ, és
a belső kapcsolati rendszer, az együttműködések is minimálissá válnak. Ennek oka a kevés találkozási
lehetőség a célcsoport, és a többségi társadalom tagjai között. A munkahelyek hiánya, az
együttdolgozás, a munkához, és a szabadidő közös eltöltéséhez kötődő közös alkalmak teljes körű
beszűkülése. Verpelét célja, hogy ezt a zárt világot kinyissa, továbbá lehetőséget nyújtson arra, hogy
mind a helyi lakosok, mind pedig a szegregátumban élők közelebb kerüljenek egymáshoz,
problémájuk komplex módon, egymásra épülten kerüljön kezelésre. Ennek a célnak az elérése
érdekében kíván élni a művészetterápia eszközeivel is, mely a nevelés és a készségfejlesztés, azaz a
személyiségfejlesztés, az önismeret, a hatékony kommunikáció területén teremt lehetőséget a
„problémás" gyerekekkel való kommunikálásra. A művészet lehetőséget teremthet arra, hogy
párbeszéd induljon olyan emberekkel, akik érzéseiket és problémáikat nehezen tudják elmondani.
Másrészt művészettel előmozdítható a tabuk alatt álló témák tárgyalása (pl. drog, erőszak). A város
kiemelt feladata a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Ugyanakkor programot dolgoz ki,
mely a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani
azzal, hogy egyrészt összehangolja a helyben található szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben
elérhető ellátások rendszerébe, másrészt olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató
környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez.

Közösségért felelős társadalom

A valódi közösséget a helyi lakosok hozzáállása, aktivitása, tenni akarása teremti meg. A lakosság
érdeklődését felkelteni és kielégíteni saját életkörülményeik önálló alakítása iránt a társadalmi
részvétel, az együttműködés, az önrendelkezés lehetőségeit biztosító intézmények, lehetőségek
kialakításával lehet. Egy város fejlődése csak akkor valósulhat meg, ha a döntéshozók döntéseik során
megismerik a lakosság véleményét és velük való együttműködésben alakítják ki a város jövőképét és
a jövőre vonatkozó elképzeléseiket közösen valósítják meg. Egyesületek, különféle érdekközösségek
és a lakossági kezdeményezések egyéb formái tevékenységeikkel igen előnyösen szolgálhatják a
vidéki életminőség javulását, mindenkinek alkalmat kínálva arra, hogy magát is aktivizálja. Ezen
érdekközösségek megerősödésével egyre nagyobb az igény, hogy részt vegyenek a városuk életének
alakításában.
KULTURÁLIS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Verpelét város fontosnak tartja a szellemi- és kulturális értékeinek számbavételét és átörökítését a
fiatalabb korosztályra. Kulturális örökség alapja a sikeres gazdaságfejlesztésnek, vidéki turizmus
fejlesztésének. A helyi értékek gyűjtése és felélesztése közösséget formál, segít a generációk közötti
távolság csökkentésében és rávilágít a saját közösség által hordott értékekre, megismerteti azokat. A
város célja a helyi értéktár létrehozása, értékőr mozgalom beindítása, különös figyelmet szánva a
kisebbségek kulturális értékeire is. Verpelét feladatának tekinti, hogy a feltárt értékek mentén
vállalkozások, fejlesztések elindulását és működését támogassa.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁBAN AKTÍV TÁRSADALOM ÖSZTÖNZÉSE
Verpelét célja, hogy elősegítse az egyes emberek és az életterük közötti kapcsolat szorosabbá válását,
hogy a gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek jobban tájékozódjanak a környezetükben, nyitottabbak
legyenek a sajátosságai iránt, azonosuljanak vele, sajátjuknak érezzék, és később tevékenyen
vegyenek részt annak formálásában. Olyan programok beindítását támogatja, melyek a passzív
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szemlélődéssel szemben a kritikus befogadásra, a különböző környezeti ingerek elemzésére
ösztönöz, a közös élettér alakításában való részvételre motivál, proaktív, alkotó szemléletet közvetít.
Cél a felelős magatartásra és aktív részvételre való ösztönözés az épített környezet megóvásában és
továbbalakításában.
CIVIL SZERVEZETEK ALAKULÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE
A civil szervezetek jelentős társadalomszervező szereppel bírnak, az állampolgárok számára
megfelelő keretet és lehetőséget biztosítanak az önszerveződésre, arra, hogy azonos érdeklődési kör,
hasonló problémák kezelésére, megoldására, meghatározott célok elérésére létrehozzák saját
szövetségeiket, kifejezzék igényeiket és érvényesítsék érdekeiket. Verpeléten több civil szervezet is
működik, de ezek összehangolt munkája, társadalmi felelősségvállalása a város jövőképének
kialakításában még hiányzik. Az önkormányzat feladata, hogy segítse felismerni a civil szektor
szerepét és jelentőségét a most megszülető városfejlesztési döntésekben és kezdeményezze,
bátorítsa az egyes munkacsoportokkal történő rendszeres megbeszéléseket és a településfejlesztési
döntésekbe való bevonásukat. A nagyfokú lakossági szerepvállalás nagyban hozzájárul a készülő
településfejlesztési elképzelések, településrendezési tervek társadalmi elfogadásához, azokkal
szemben kisebb ellenállást vált ki, növeli használhatóságukat, élettartalmukat. A helyi döntéshozást
nagyban segíti, ha a helyi csoportok az illetékességi körükbe tartozó döntési feladatokat is kaphatnak.
A civil szervezetek működésének fontos szerepe van a fiatalok és az újonnan ideköltözők helyi
folyamatokba való bevonásában és az erős közösségérzet kialakulásában. A civilszervezetek
működésnek is egyik legfontosabb alappillére az önkéntesség ösztönzése.

ÖNKÉNTESSÉG ÖSZTÖNZÉSE
Az önkéntesség a társadalmi tőke legfontosabb építő ereje, a beilleszkedés és az integráció egyik
eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, lehetőség arra, hogy bárki
hozzájárulhasson a pozitív változáshoz. Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek
gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi
körüket, tanulási lehetőséget nyújt. Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok
és az önkéntes központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi
felelősség vállalásának kialakításának. Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre
adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi
javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket
hoznak létre, hatékony munkaerő piaci integrációs eszköz lehet.
Az országos szintű szabályozások révén a település minden korosztályát és társadalmi rétegét képes
megmozgatni: középiskolásokat, a felsőoktatásban tanulókat, az álláskereső fiatalokat, a
foglalkozatást helyettesítő támogatásban részesülőket, valamint a 45 éven felüli tartósan
munkanélküliek estében is eredményesen használható az önkéntes tevékenység az integráció
eszközeként, ugyanakkor a nyugdíjasok széles körét is meg lehet szólítani önkéntes programok
kapcsán.
Bár az önkéntes munka évek óta jelen van Verpeléten (idősek segítése, helyi közbiztonság
védelme, rendezvények szervezése, közterületek virágosítása stb.) további kiaknázható lehetőséget
jelent. A fiatalok saját felelősségének erősítése fontos kommunális feladatokba történő bevonással
valósulhat meg. Verpelét célja egy településre szabott, megbízhatóan dolgozó, minőségi
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szolgáltatást nyújtó közvetítési rendszer kidolgozása, önkéntes központ infrastruktúrájának
kialakítása, mely önálló arculattal rendelkező önkéntes programokat képes kiépíteni és megfelelő
belső erőforrásokat biztosítani a résztvevő önkéntesek elhelyezése illetve tapasztalatainak
utánkövetése érdekében. A cél önkéntes programok révén az embereket foglalkoztatási élményhez
juttatni és hosszabb távon foglalkoztathatóságukat elősegíteni. A program sikerének záloga a felek
közti párbeszéd és együttműködés a megteremtése.
Családbarát település
Verpelét átfogó célja közé tartozik a demográfiai egyensúly helyreállítása, a településről történő
elvándorlás megállítása és megelőzése. Ezen cél elérésének fontos eszköze minden olyan program,
szándék, intézkedés, ami a családok biztonságérzetét növeli. Annak érdekében, hogy Verpelét a helyi
gyermekes családokat meg tudja tartani, valamint ahhoz, hogy egészséges, megújulásra képes
társadalom és helyi közösség jöjjön létre tudatos településpolitikával, szemléletformálással, családok
számára vonzó, támogató intézkedésekkel lehet tenni. A település vezetése részéről ez elsősorban
nem anyagi, hanem mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről szól. A családbarát település
eszméje a teljes életpályára ki kell, terjedjen. A gyermekellátási intézményekkel való sűrű ellátottság
(a korai fejlesztőközponttól, a családi napközitől, pár órára is igénybe vehető gyermekfelügyelettől
kezdve), a teljes körű gyermeknevelési modell (iskoláztatás, tanórán kívüli szakkörök, tanfolyamok
mellett ide tartoznak a helybentartási támogatások is) megteremtése mellett igen fontos, hogy az
infrastruktúra hálózat, a közösségi terek és -programok kialakítása is ezen elv mentén történjen. A
városfejlesztés során fontos feladat az emberek közti viszonyok erősítése. Az ebből fakadó
legfontosabb feladatok közé tartozik a családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő
szolgáltatások kialakítása; az idősek helyi ellátása annak érdekében, hogy saját otthonaikban
maradva lakhassanak.

Munkahelyek védelme és munkalehetőség teremtése
Verpelét átfogó céljainak eléréséhez szükség van a település meglévő munkahelyeinek védelmére és
új munkalehetőségek teremtésére, a munka településre vonzására. Az Egertől való függőség, az
ingázás csökkentése érdekében szükség van a helyi munkahelyek létesítésre, a vállalkozások
segítésére. Ugyanakkor fel kell készülni az újfajta igények kielégítésére is, az élethelyzethez igazodó
munkahelyek megteremtésére. Mindezek elérése érdekében a helyi vállalkozásokat olyan
szolgáltatásokkal kell segíteni, melyek segítik a piacra jutást, innovációt ösztönzőek. Strukturált üzleti
környezet kialakulását kell előmozdítani, minimalizálni az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti
akadályokat, melyek által a már működő vállalkozások meg tudják alapozni továbbfejlődésük
lehetőségeit, irányait, valamint kialakulhat a vállalkozások közötti együttműködés is. A vállalkozások
gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódását információk és szolgáltatások
biztosításával kell ösztönözni. Ebbe beletartozhat a helyszín biztosításán kívül a menedzsment igény
szerinti támogatása és a lakosság számára ingyenes tanácsadó szolgálat kialakítása is.
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GAZDASÁG, IDEGENFORGALOM, TURIZMUS
Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának növelése
Verpelét jövőképe olyan gazdálkodási formák elterjesztése, melyek a táji adottságokhoz leginkább
tudnak alkalmazkodni, a természeti erőforrások minél hosszabb távon tudják az itt élő emberek
gazdálkodását segíteni. Mindezért igyekezni kell a természet adta lehetőségeket úgy kihasználni a
tájból, amelyekkel való gazdálkodás azok ökológiai rehabilitációs képességét nem veszélyeztetik és
fenntartják a táji elemeket. Igyekezni kell azokat az értékesítési lehetőségeket feltérképezni, melyek
a lehető legközvetlenebb módon tudják a mai, minőségi alapanyagokat szerető embereket friss, jó
minőségű, kistermelőktől származó zöldséggel-gyümölccsel kiszolgálni.
SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS TERMESZTÉS
Az elmúlt évtizedben megnőtt a minőségi borfogyasztás aránya, ugyanakkor érték lett a szakmai
tudás is, ami egy-egy palack mögött van. A fogyasztók célja nemcsak a bor élvezete, hanem a borász,
a borászat, az alkalmazott technológiák minél jobb megismerése. Céljaik elérése érdekében pedig
utazni is hajlandók, akár lakóhelyüktől távol lévő borvidékekre is. Verpeléten legalább 2000ha
szőlőkataszter I. osztályú terület található és különösen a belterülettől keletre, északkeletre és
északnyugatra kiváló termőhelyek vannak. E területeken, amelyek dombhát jellegűek és géppel is
viszonylag könnyen művelhetők, javasolni, ösztönözni kell a szőlőművelést.
Verpelét a gyümölcstermesztésre (cseresznye, meggy, kajszibarack, körte, szilva) is kiváló ökológiai és
talajadottságai miatt ösztönözni kívánja, a szőlő mellett, a gyümölcstermesztés és
gyümölcsfeldolgozás fejlesztését (új termékkínálat bevezetésével is (pl. sülttea, gyümölcslé
előállítás)). A termékkínálat kialakításakor figyelembe kívánja venni a környező települések
adottságait, feldolgozó kapacitásait és keresi az együttműködési lehetőségeket. Törekszik egy Eger
környékére jellemző egyedi helyi termékpaletta kialakítására, mely akár a helyi idegenforgalmi
vállalkozások számára is értékesíthető.
ÁLLATTENYÉSZTÉS
A gyepek fenntartása igényli a legelő, taposó, trágyázó állatok jelenlétét, hiszen a legeltető állattartás
a talaj tápanyagpótlásában, a kultúrtáj megőrzésében, fenntartásában játszik fontos szerepet.
Kiemelten kell segíteni az állattartás arányának növekedését, a meglévő állattartókat a Helyi Építési
Szabályzat megalkotásával is támogatni kell, természetesen az élővizek szennyezése nélkül. A Jakabdombi egykori állattartó major újjáépítését ösztönzi a város.
TÁJBAN ÉLÉS, AZAZ AZ ÖNÁLLÓ HELYI MINTAGAZDASÁGOK, MINTAPROGRAMOK
ÖSZTÖNZÉSE
Első sorban az Önkormányzat feladata, hogy segítse a hagyományos gazdálkodási módok átadását
célzó mintaterület és mintaprogram kialakítását a nemzeti parkkal való együttműködésben. A
mintaterületek kijelölésekor javaslatot kell kidolgozni a jelenleg parlag volt honvédségi területek
megtisztítására és hasznosítására (pl.: szőlőtermesztés, erdősítés). A vidék számára kulcskérdés, hogy
legyenek olyan mintaprogramok, melyek pozitív követendő példává válhatnak, és ez által segíthetnek
azoknak a fiataloknak, akik a vidéki életet és a gazdálkodást választják, gyermekeket vállalnak, a
helyben szeretnének boldogulni. A jó példa átültetése a legkisebb korosztály számára a későbbiekben
is ösztönzőleg hathat. Az intézmények mellett a város támogatni kívánja az óvoda és iskolakertek
kialakítását.
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Városgazdaság felállításával „életképes” helyi gazdasági feltételek kialakítása, és a város igényeinek
közvetlen kiszolgálása a cél. A város „vállalataként” működve, átveszi az Önkormányzat bizonyos
kötelező, és önként vállalt feladatainak fizikai végrehajtását, (például foglalkoztatja a közmunkásokat,
de immár sokkal szélesebb, értékteremtő munkák keretében.) Az önkormányzattal a „háta mögött”,
de önállóan, minden szükséges jogosítvánnyal felruházott gazdálkodó szervezetként kezdetben a
közfoglalkoztatásra támaszkodva, a város minden potenciális erőforrását felmérve, és lassanként
kiaknázva, a városvállalat tényleges gazdasági tényezővé válik a városban, - képessé válva egyre
nagyobb számú munkanélküli helyben történő értékteremtő foglalkoztatására. A városvállalat
felállításával készségek és a feladatok összehangolását kezdeményezi Verpelét, de elsődleges cél,
hogy javuljon az állampolgárok élete és jóléti szintje. Középtávú cél, hogy a város hálózati
együttműködések keretében Közép-Európában a testvérvárosi kapcsolatokkal kialakítsa civil
szervezetek, önkormányzatok, családi gazdaságok közreműködésével az Európa2020 stratégiai célok
elérését célzó együttműködési hálózatot.

Funkcióbővítő, életminőség javító, telephelyvonzó képességének összehangolt fejlesztése
Verpelét város kiemelt fejlesztési célja olyan új vállalkozások megtelepítése, amelyek
munkahelyteremtéssel hozzájárulnak a meglehetősen magas, az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliség csökkentéséhez. A város ezen cél eléréséhez szükséges legfontosabb
feladata, hogy felmérje azon alulhasznosított ingatlanok állapotát, melyek a városon belül jó földrajzi
elhelyezkedésükkel (kiváló közúti vagy vasúti kapcsolatokkal rendelkeznek) a gazdasági életbe
bevonhatóak. Az így felmért területek beépítésének lehetőségét, a város egészére nézve a lehető
legjobb irányú funkcióváltást a rendezési terv készítése során kívánja biztosítani. Mindezek mellett az
önkormányzat célja a telephely vonzó képességének javítása érdekében, hogy a kijelölt gazdasági
területeken tisztázza és stabilizálja a tulajdonviszonyokat, magas színvonalon kiépített infrastruktúra,
azonnali közmű rácsatlakozási lehetőséget biztosítson, az esetleges talajszennyezettségtől
mentesítse az ingatlanokat, gyors és rugalmas helyhatósági ügyintézést biztosítson és széleskörű
szolgáltatások helybeni biztosításával segítse az ide települt vállalkozásokat.
Verpelét másik nagyon fontos feladatának tekinti a funkcióbővítő, életminőség javító képességének
fejlesztését arculatának városiassá formálásával. Ennek a célnak elérése érdekében a városban
elérhető szolgáltatások bővítését kívánja ösztönözni, mely által a meglévő munkahelyek megőrzését
is segíti. A helyi építési szabályzat keretein belül lehetőséget kell biztosítani, valamint az
önkormányzatnak támogatni azt, hogy a lakóterületen belül is üzemelhessenek szolgáltató egységek
(fodrász-kozmetikus, állatorvos, fénymásoló szalon, kulcsmásoló, kölcsönző, szerviz, diákmunka
szervezés, rendezvényszervezés, stb.) A lakó funkciót nem zavaró vállalkozások jelenléte a helyi
iparűzési adó bevételben is megjelenik az önkormányzat számára.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
•

•

A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az
ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel
foglalkoznak, milyen címen található a telephelyük, mi a nyitva tartásuk és az elérhetőségük.
Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak.
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•

Annak érdekében, hogy a városban megjelenő különféle vállalkozási szándékok
becsatornázhatók legyenek az önkormányzati fejlesztési elképzelések megvalósításába,
elengedhetetlen a jelenleginél lényegesen aktívabb ingatlanstratégia kialakítása.

Ma már egyre több ember gondol a jövőre, és energiatudatosan építkezik. Az önkormányzatok
feladata is, hogy legyenek részese a folyamatnak és segítsék a fenntartható, kis energiájú épületek
létrehozását és ezáltal egészségesebb életterek épülését is. Verpelét kiemelten keresi azon
lehetőségeket, befektetőkkel való együttműködéseket, melyek ezen folyamatokat segítik. A
környezetbarát építéshez hozzátartozik a természetes anyagok használata, amelyek bőségesen
rendelkezésre állnak (pl. fa, szalma, len, gyapjú) és egyre inkább terjednek NyugatEurópában. Verpelét természeti környezetének köszönhetően helyben tudja biztosítani ezen
alapanyagokat és gazdasági területek kialakításával ösztönzi a helyben történő feldolgozást, termék
előállítást.

Idegenforgalom, turizmus
ZÖLDÚT KIJELÖLÉSE
„A zöldutak ideális környezetet biztosítanak a közösségi kezdeményezések, továbbá a
természetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, fenntartható turizmussal és motormentes
közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések számára. A zöldutakat helyi közösségek működtetik a
környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható társadalom kialakítása és az egészséges életmód
elterjesztése érdekében. A zöldutakat azzal a szándékkal hozzák létre, hogy a térségben élők és az
oda látogatók igényeit egyaránt kielégítse és élénkítse a helyi gazdaságot.”
(részlet a Közép- és Kelet-európai Zöldutak deklarációjából)

Verpelét célja olyan közösségi összefogáson alapuló településközi együttműködések kialakítása,
meglévő kapcsolatok élettel való megtöltése (pl. Egri borút felélesztése), mely által a környező
településekkel együttesen a minőséget előtérbe helyezve bemutathatóvá válnak a város természeti,
szellemi- és épített örökségi értékei. A zöldút hálózathoz való csatlakozás keretében lehetővé válik új
kerékpáros-, lovas- és gyalogos útvonalak kijelölése, a helyiek számára az általuk gyakran már
mindennapinak tűnő tájelemekben rejlő értékek újbóli felfedezése. Új turistaút létesítésére lenne
lehetőség a verpeléti Várhegy, majd a verpeléti földvár Túró-mező érintésével a „Mátrai bérc túra”
útvonalához. A Cseresznyés kút – Remete tisztás - Remete bérc környékén célszerű a kapcsolódást
megteremteni. Egyedi tájértéki elemként jelenhetnek meg turistaútra felfűzve a katonai múlt emlékei
(pl. Túró-mező). Lovas túraútvonal vezetésére, és a Kiskút területén kialakított lovas központterületé
megállóhely kijelölésére lenne lehetőség.
TÁJHÁZ MOZGALOM, MINT VILÁGÖRÖKSÉG
Verpelét világörökség várományos helyszíne a kovácsműhely a Magyar tájház hálózat
keretében. Ennek az országos településhálózati együttműködésnek a keretében a város feladatának
tekinti, hogy segítse a szakmai együttműködéseket információellátással, részt vegyen a
magyarországi tájházak jellemzőit tartalmazó adatbázis létrehozásában és rendszeres
karbantartásában a kovácsműhely tevékenységével kapcsolatos információk folyamatos frissítésével,
naprakészen tartásával. Támogatja egy egységes jelrendszer kidolgozását, hiszen országos
megjelenítéssel a kovácsműhely fellelhetősége, gyors megtalálása, ismertsége is növekszik. A
kovácsműhely állagának megóvásával és bemutatásával segíteni szeretné, hogy a helytörténet, a
helyi közösségformálás gyújtó-pontjává, vendégforgalmi attrakciókká váljon.
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TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Verpelét fogadókapuja
Verpelét déli részét egy részletesebb szabályozással esztétikai szempontból kedvezőbbé, vonzóbbá
kell tenni. E részletes – elsődlegesen tájesztétikai, zöldfelületi – tervben javaslatokat kell tenni a
Tüzép növényzettel való takarására, a Bolyki-féle pálinkaház és kőgatter takarására, a különböző
telephelyek út felőli látványának javítására. Ugyancsak ezen egységes zöldfelületi terv keretében kell
a Vásártér hulladékkal borított területét, a Zsidó temető környékét, a volt, rekultivált szeméthegy
látványát kedvezőbbé tenni úgy, hogy egészen a bányatóig egy esztétikailag rendezett és bizonyos
funkcióhoz – vásárok, rendezvények, park jellegű zöldfelület – alkalmas, vonzó, zöldbe ágyazott
fogadókapu jöjjön létre.

Tájképvédelem kiemelt szerepe
A horgásztó és a környező dombhátak tájképi szempontból Verpelét legértékesebb részét képezik. Itt
megfelelő létesítmények esetén várható a borturizmus nagyobb mértékű fellendülése is. Feltétlenül
lehetőséget kell adni a szőlőbirtokokon is a pincészetek, borházak építésére. A tó felett épített
Petrény pincészet /140ha van a tulajdonukban/ uralja, átalakítja, szó szerint megsemmisíti a tájat. Ezt
a folyamatot jó irányba kell fordítani. Mivel Verpelét teljes külterülete tájvédelmi szempontból
kiemelt terület, helyi tájképvédelmi övezet létrehozásának keretében szigorú szabályozással,
látványtervek készíttetésével meg kell őrizni a sajátos tájképi, tájesztétikai értékeket ahhoz, hogy az
épített és tájképi elemek
összhatása kedvező legyen, illetve a táj vonzó maradjon.
A már elkészült pincészetekre kötelezően elő kell írni egy tájba illesztési terv készítését, és az abban
megfogalmazott teendőket végre kell hajtani.

Tájérték kataszter kidolgozása
Az Európai Táj Egyezményben foglaltakkal és a 2012-2020 időszakra vonatkozó Nemzeti
Vidékstratégia fő stratégiai céljaival összhangban Verpelét feladatának tekinti a kulturális és
természeti örökségét magában foglaló táji örökségének megőrzését, fenntartását, helyreállítását
célzó fejlesztések társadalmilag integrált megvalósítását. Ezzel segíti azok folyamatos, széles körű
társadalmi hozzáférhetőségét, megismerhetőségét, befogadást segítő, élményszerű bemutatását. A
tájérték kataszter kidolgozása a természeti értékek, erőforrások megőrzéséhez, a város közösségének
megerősítéséhez és életminőségének javításához és a gazdaság létalapjainak biztosításához, a
foglalkoztatás növeléséhez járulhat hozzá. Partnerségi projekteken keresztül a területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi
szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása válhat valóra.
Verpelét kiemelt célja, hogy települési együttműködés keretében a Várhegyet, a földvárat és azok
környezetét helyreállítsa, fenntartsa, megőrizze, élményszerűen bemutassa. Az ún. Köves-legelő,
Túró-mező környékén a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve történeti tájelemként a fáslegelő
visszaállítását szorgalmazná. A Túró-mezőn legeltetés felélesztése mellett szükség van a hely
történeti múltjának a megőrzésére is. A turistaútvonalba bevonás keretében a katonai múltra és a
harckocsi lőtérre emlékeztetve köztéri játék, információs tábla kihelyezése történne meg, mely a
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játék információs tábláinak QR kódos kiegészítésével okostelefonon elérhetővé tételével történetek
és érdekességek válhatnának könnyen elérhetővé a helyszínről.
Északon, a belterület közelében található a verpeléti földvár. A jelenlegi gyepes kiemelkedésen kilátó
létesítendő a régészeti emlékek megóvásával, elfedésével. A vár egykori funkciójára való utalás a
kilátónak a földvárat imitáló alaprajzával érendő el. A kilátópont bekötendő a zöldutak rendszerébe.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Zártkerti területek átalakulásának ösztönzése
A kárpótlás során a belterülethez közel több helyen, főleg dél és délkeleti irányban a parcellák
rendkívüli mértékben felaprózódtak. Ezen a történetileg kialakult három – és alig művelt – volt
zártkert jellegű területeken olyan övezeti szabályozást kell meghatározni, amelynek eredménye
ösztönözi a tulajdonosokat a szomszédos területek összevonására, a gazdaságosan művelhető
méretű parcellanagyság kialakítására, ahol 800m² vagy 1500m²-en lehet építeni.

A települési közterületi rendszer megújítása
Verpelét szeretné megtalálni igazi városi arculatát, ahol ugyanakkor az utcák, bóklászásra, kószálásra,
barátkozásra csábítanak. A közterek a közösségi élet színhelyei, város egyéniségének meghatározói.
Élénk, virágzó közterekkel szeretné erősíteni a város vagy egy utca lakóiban a közösségi érzést. Olyan,
a közösség, helybeliek számára fontos közösségi terek létrehozását ösztönzi, mely a mindennapi élet
színhelyei (lehet ez egy park, egy belső hangulatos udvarral rendelkező vendéglátóhely, egy játszótér,
egy esti sétára csábító sétány), ahol az itt élők és dolgozók meg tudják élni a környékkel és egymással
való kapcsolatukat. Ezek a közterek képesek jelentősen emelni a telekárakat, hozzájárulnak a környék
megfiatalításához, segítenek a szemléletformálásban, hogy az emberek jobban óvják és megbecsüljék
természeti környezetüket. A sikeres köztér könnyen megközelíthető, körbejárható, biztonságos, van
ülőhely. A környező épületek jellege, bája döntően befolyásolja, hogy mennyire szívesen használják
az emberek az adott teret. A végezhető tevékenységek a köztér nélkülözhetetlen építőkövei, a
találkozási lehetőségek pedig erősítik a kötődést az adott térhez és ezzel együtt a városhoz. Ahhoz,
hogy a fent soroltak megvalósulhassanak az önkormányzat célja az egyes közterekhez kapcsolódó
összefogások megszületésének elősegítése, a közterek felújításának kezdeti lépéseitől, a tervezéstől a
lakosság bevonása. Ezáltal olyan közterek létrehozása a cél, mely a lakók számára igazán értékes és
hasznos funkciókat tölt be. Olyan közösségek kialakulását szeretné ösztönözni az önkormányzat,
akiknek köszönhetően az adott köztér időről időre képes megújulni, akik a magukénak érzik az adott
parkot, teret és akik ápolják (közös programokat, palántázást, virágültetéseket, önkéntes parkfelújító
napokat (pl. padfestés akció) szervez), óvja azokat.

Településközpont megújítása, alközpontok létrehozása
TELEPÜLÉSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA
Napjaink egyik legaktuálisabb urbanisztikai kérdése a városok központjainak olyan megújítása,
amelyben az attraktív főterek, főutcák létrehozása egyúttal a gazdasági aktivitások növelését is
szolgálja.
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A településnek van egy működő, de adottságaihoz képest alulhasznosított, és településképileg is
kedvezőtlen állapotú központja, a Szabadság tér, Polgármesteri Hivatal és környéke.
A városközpont megújítása Verpelét egyik fő fejlesztési területe. Célja, hogy a település életében
jelentős intézményi központ környezeti minőségében is kiemelt területté váljon. Ennek érdekében a
központ rehabilitációs programjának keretében jelentős szerepet kell kapnia a közterületek magas
szintű kialakításának, rendezésének.
A településközpont területén belül és az azt határoló térfalakat alkotó épületeket kiemelten kell
kezelni, ezért az erre a területre eső épületek külső felújítására, a program által kijelölt terület
zöldfelületeinek, közparkjainak, kerítéseinek rendezésére, létrehozására, felújítására különös gondot
kell fordítani, az ezekre készülő terveket az egri önkormányzati tervtanács elé kell vinni.
A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (hidak, igényes
burkolatok kialakítása), a zöldfelületek; látvány és használati térelemek kialakítása, meglévők
fejlesztése kívánatos. A területre az önkormányzatnak közterület-alakítási tervet kell készíteni.
A területre, annak kibővítésével fejlesztési vázlatterv készült /lásd: 2.2.2. pont/, melyhez az alábbi
épített környezeti, településesztétikai beavatkozások szükségesek:
- a térfalakat alkotó épületek megfelelő szabályozása
- egységes, a polgári hangulatot tükröző köztéri burkolatok kialakítása, lehetőség szerint
helyi/környékbeli természetes kövekből
- egységes, stílusba illő utcabútor család következetes és teljes körű használata
- tervezett növénykiültetések, kiemelt figyelemmel az egynyáriakra
- a piac igényes építészeti kialakítása, a későbbi bővítési lehetőségeknek helyet biztosítva
- a játszótéren egyedi, de az EU-s előírásoknak megfelelő, helyhez köthető történetet, figurákat
ábrázoló játékok kialakítása, a nagyobb, esetleg felnőtt korosztály számára pedig köztéri fitnesz
eszközök létesítése.
ALKÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA
Verpelét város élhetőbbé tételéhez, a gyalogosok számára is használhatóvá válásához a település
központján kívül kisebb alközpontok kialakítása – új funkciók megjelenésének engedése – is cél.
Később a rendezési terv feladata lesz, hogy a meglévő és tervezett intézmények, üzletek
környezetének valódi, vonzó települési alközpontokká formálását biztosítsa.
Fontos az alközpontok kialakítása céljából, hogy azok a központtal megegyező közterületi elemeket
tartalmazzanak (utcabútorok, növénykiültetések), valamint amennyiben térburkolásra is sor kerül, az
is a településközpontéval harmonizáló legyen. Ez a „központ-háló” biztosítja a különböző városi
emelek összetartozását, ezáltal vizuálisan definiálja a város arculatát.
Ilyen alközpont lehet, főként kereskedelmi és kisebb szolgáltató funkciókkal a Kastély utcában, az
általános iskola és közösségi ház között, a Kastélykert kávézó mellett meglévő, funkcióvesztett
épületek sora. A közeli intézmények, valamint az itt lévő, központtól távoli lakóterületek indokolják e
helyen az alközpont kialakítását.
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2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
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2.2.2.

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

Tarnóca kőbánya:

A Tarnóca Kőbánya andezit bánya, kb. 20ha nagyságú területe teljes egészében Verpelét
közigazgatási területéhez tartozik, a feldolgozó üzem, a tárolótér és a nagy forgalmú osztályozó pedig
Kisnána területén fekszik. Jelenleg a bányaterület bővítését tervezik Verpeléten északkeleti irányban,
a 0358/7; 0357/1 és a 0362 helyrajzi számú ingatlanok érintésével. Mivel a terület jelenleg az
országos ökológiai hálózat magterületébe tartozik, a bánya bővítésének feltétele a magterületből
(ökológiai hálózatból) való kivonás. Ezzel egyidejűleg a bővítés feltételeként a felhagyott ,
lebányászott területek ökológiai rehabilitációját is el kell végezni, a felhagyott bányaterületeket élővé
kell tenni. A hagyományos „rézsűbeállítós" tájrendezés nem elfogadható!

Gazdasági központ:
A település gazdasági központja már a korábbi rendezési tervekben is a Gyöngyös-Verpelét-Eger
összekötő út mentén lett kijelölve. Ez északnyugaton, a vasúttól nyugatra eső és a volt honvédségi
területeket tartalmazza. Elsősorban elhelyezkedésük, a meglévő és tervezett jó közlekedési
kapcsolatuk miatt alkalmasak gazdasági célokra.
Itt található az AsiaFood Kft. üzeme is, melynek a 2014. évi leégése utáni újjáépítése még idén
befejeződik, az Evowine borászat, a Petrényi borászat, valamint a Vegyimester Kft. telephelye.
A Kisnána felé vezető, a gazdasági területet feltáró út mentén gyalogos és kerékpárút kialakítása
indokolt, a telephelyekre dolgozni járók biztonságos közlekedése érdekében.
A bányából származó veszélyes, és utakat rongáló közúti kőszállítás csökkentésére a jelenleg nem
üzemelő vasút paraméterei alkalmasak. Az érintett települések célja ennek igénybe vétele, ezért a
területen a vasút mellett lévő 0385/1 hrsz telek szélén, kőrakodó kialakítása tervezett.
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Városközpont:
A település jelenlegi központja a Szabadság tér köré szerveződik, melyet kettészel a Kossuth Lajos út.
A tér jelenleg alulhasznosított. Egyik oldala teljes egészében aszfalt burkolattal ellátott, sivár,
parkolóként és buszmegállóként funkcionál. Másik fele közpark, szintén kevés használható
funkcióval. E koncepcióban a Szabadság tér újragondolásra került és a városközpont kiegészült a
római katolikus templom, illetve rendház körüli telkek hasznosításával, bevonásával.
A területre a jövőben közterület rendezési tervet szükséges készíteni.
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a településközpont fejlesztésének vázlatterve /Készítette: Almási Balázs tájépítész/
29

VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2015.

Az új városközpont funkció-megoszlása észak felől haladva az alábbiakat tartalmazza:
- a volt szálloda épület mögötti telken (1683/1. hrsz.) lehet a parkolást megoldani, valamint a
parkolótól elválasztva egy közösségi kertet kialakítani
- a Szabadság tér jelenleg burkolt oldala, megújítás után, részleges fásítással alkalmas a Főtér,
piac és autóbusz állomás funkcióinak betöltésére
- a Kossuth Lajos úton a gyalogos átkelőhelyek számát növelni kell, a gyalogos átkelést
könnyűvé és biztonságossá kell tenni, a szemben lévő közparkban kialakítandó új
játszótérhez
- a plébániakertet és a mellette lévő telkeket megnyitva a Csokonai útról és Templom utcáról,
izgalmas, többfelé elágazó gyümölcsös sétány alakítandó ki a Főtérrel, piaccal, játszótérrel
összekapcsolva. Ezzel a sétánnyal kiegészülve különleges és egyedi településközpontot kap a
város
- a polgármesteri Hivatal kertje időszakosan, kisebb rendezvényekre megnyitható
- a Polgármesteri Hivatal előtti dísztér pedig reprezentatív funkciókat látna el.
A Bajcsy-Zsilinszky út – Kossuth Lajos út 3-as kereszteződésében körforgalmat tervezünk kialakítani.

Szegregáció:
Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi
rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a
jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.
Verpeléten az egyetlen jelentős méretű szegregátum (Dankó P. út - Malom út - Kossuth L. út Templom út - Ady E. út - Kossuth L. út - Dózsa Gy. út - Mikes K. út - Gárdonyi G. út - Dózsa Gy. út Kossuth L. út - Vásár tér mindkét oldala - Bartók B. út - belterületi határ) cigányok által lakott,
elhanyagolt telepszerű beépítés. Az itt lakó romák életmódja – udvar és utca használata jelentősen
eltér a rendezett városi életmódétól. A kisebbség beilleszkedési, életvezetési problémái nem helyi
szintű, hanem országos problémák. Ezeket a Településfejlesztési koncepció javaslatai, csak
részlegesen tudják orvosolni.
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Vásártér és környéke:
Verpelét célja a helyi és környékbeli mezőgazdasági és kézműipari termékek, élő állatok
kereskedelmének felélesztése, a régi időkhöz hasonlatosan. A Vásártér a rendszeres országos állat- és
kirakodóvásár megrendezésére jelenleg is kiváló területül szogál, azonban a környezete közterületi és
táji rendezést igényel.
Feldebrő felől a település nyitó képe rendezetlen. Az út menti telephelyek látványa csúnya, ezek
takarása fásítással megoldandó. A Vásártér utca felől a Bartók Béla út házait szintén fásítással kell
elválasztani a vásári funkcióktól, valamint az állatvásárhoz is szükséges árnyékigény miatt a terület
hátsó és a szemben lévő temető fásított részéhez kapcsolódóan kisebb, árnyékot adó facsoporttal
telepítendő be. A vásártéren a szükséges kereskedelmi és szociális építményeket egységes építészeti
terv alapján szükséges kialakítani.
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Halastó és környéke:
A tó környéke jelenleg Verpelét egyik legszebb természeti területe, melyet főként horgászatra
használnak. E funkcióra jelentős igény mutatkozik, amely megtartandó, viszont a meglévő problémái
orvosolandók. A tó magántulajdonban van, ennek ellenére a működésének szabályozása bizonyos
mértékben szükséges.
A vízfelület szélein van jelenleg 15-20 db faház, amelyről horgásznak. Ezek szennyvízcsatornával és
egyéb szennyvízkezelővel nem ellátottak, így valószínűsíthetően a tó vizét szennyezik. További
faházak építésére nincs szándék, de ezt a helyi építési szabályzatban is tiltani szükséges. A meglévő
házak szennyvízgyűjtését meg kell oldani.
További súlyos környezetszennyezési forma a tó környékén a hulladékok eldobálása, melyet több
hulladékgyűjtő kihelyezésével és aktív gondnok alkalmazásával lehet felszámolni, aki naponta
többször ellenőrzi a látogatott területrészeket, karbantartja, gondozza az egész területet.
Kemping kialakítása is tervezett, mind a horgászok, mind a kerékpáros turisták számára, az ide vezető
kerékpár úttal együtt.
A horgásztó körüli egyéb, üdülő, lakó, gazdasági és pincészetek építészeti megjelenését is szigorúan
szabályozni kell.
A horgásztó közelében pincesorok és lovas turizmus számára kiejlölt helyek létrehozása szükséges,
hogy a tó a turista útvonalakra felfűzhető legyen.
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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

Jelen településfejlesztési koncepció Verpelét város Integrált településfejlesztési Stratégiájával együtt
készül. Ugyanekkor elkészült a Megalapozó vizsgálat, mely a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 1.
mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011-es statisztikai adatok
felhasználásával – készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat tartalmaz,
amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia és településrendezési eszközök elkészítéséhez
szükséges.

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI
INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA
IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA
Közlekedés
Verpelét közvetlen térségében az Országos Területrendezési terv és a Heves Megyei Területrendezési
terv országos jelentőségű kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztést tartalmaz.
A települést érinti az országos jelentőségű 3. Kelet-magyarországi kerékpárút, 3.A szakasza: Budapest
- Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő - megyehatár - Zagyvaszántó - Gyöngyöspata - Gyöngyös - Markaz
- Kisnána - Egerszalók - Eger - megyehatár - Mezőkövesd - Poroszló - Tiszafüred - Hortobágy Nádudvar - Hajdúszoboszló - Debrecen - Nyírábrány - Nyírbátor - Csengersima – Tiszabecs, mely
csatlakozik a 4. Tiszamente kerékpárút, 4.A szakaszhoz: (Szlovákia) - Tornyosnémeti - Hidasnémeti Gönc - Telkibánya - Bózsva - Pálháza - Füzérradvány - Mikóháza - Sátoraljaújhely - Sárospatak Bodrogolaszi - Vámosújfalu - Olaszliszka - Szegilong - Szegi - Bodrogkisfalud - Bodrogkeresztúr - Tarcal
- Tokaj - Tiszaladány - Tiszatardos - Tiszalök - Tiszadada - Tiszadob - Tiszaújváros - Tiszapalkonya Tiszatarján - Tiszakeszi - Ároktő - Tiszadorogma - Tiszabábolna - megyehatár - Poroszló - Sarud Kisköre - megyehatár - Tiszasüly - Kőtelek - Nagykörű - Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony - Tiszajenő Tiszakécske - Lakitelek - Tiszaalpár - Csongrád - Baks - Ópusztaszer - Sándorfalva - Szeged - Röszke (Szerbia).
Érinti továbbá a Térségi jelentőségű kerékpárút hálózat II. eleme: megyehatár - Istenmezeje Erdőkövesd - Pétervására - Kisfüzes - Szajla - Sirok - Tarnaszentmária - Verpelét - Feldebrő - Aldebrő Tófalu - Kápolna - Kompolt - Kál - Erdőtelek - Tenk - Átány – Hevesvezekény.
A forgalom most még nem indokolja, de közeljövőben már javasolt az út mellett kerékpárutat
létesíteni, amely Eger összekötésével a kerékpáros turizmus élénkítését is elősegítheti, valamint a
település belterületi részét is csatlakoztathatja a kijelölt országos és térségi jelentőségű kerékpárút
hálózathoz összekötve így a Mátrát a Tisza-tóval.

33

VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2015.

A Heves Megyei Területrendezési terv feltünteti a nagy távlatban tervezett észak-dél irányú Tarnavölgyi út lehetséges nyomvonalát, mely a nyugati oldalán érinti a települést.
Verpelét tágabb térségét érintő egyéb országos közlekedési fejlesztési tervekben szerepel Eger
elérése gyorsforgalmi úthálózaton (M25 sz. út), és a 2501 j. Eger (keleti) elkerülő út megvalósítása,
mely tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában lezárult.
Verpelét térségében a mellékúthálózaton fenntartás jellegű beavatkozások, rekonstrukciók
szükségesek. Külterületen olyan úthálózati rendszer kiszabályozása szükséges, mely lehetővé teszi a
település lakóterületeinek mezőgazdasági gépekkel való elkerülését.
A Tarnaszentmária – Egerszóláti állami közút katasztrofális állapotban van, még terepjáróval is alig
járható. Ugyanekkor ez az út nem csak a településeket köti össze észak felől, hanem a kifejezetten jól
művelt középső-keleti határrész megközelítését is szolgálja, azaz gazdasági jelentősége is nagy. A
Verpelét és Egerszólát közötti határvonalon, a gerincen haladó földút – egyébként kifejezetten jól
járható – is erre az országútra köt rá. A minősíthetetlen útról észak felé járható földút nem vezet,
pedig ezen a gyakorlatilag műveletlen határrészen is 320-375 pontig terjedő, azaz kifejezetten magas
értékű I. osztályú szőlő termőhelyi kataszteri terepegység található. Ezen említett csaknem
megközelíthetetlen részen volt a Jakabdombi major is ezért rendkívül fontos koncepcionális elem az
országút felújítása, rendbetétele, és az északi határrészt feltáró út szabályozása.
Az országút felújítása és az északi határrészt feltáró dűlőút újbóli kiszabályozása a feladat, azért, hogy
ha e területek mezőgazdasági hasznosítására igény van, az megvalósulhasson.
Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése
és szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani
fokozottan kiemelve az óvoda és iskola környékét.
A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata, valamint a
megfelelő parkolóhelyek biztosítása az óvoda és iskola mellet. A belterületen javasolt a gyalogos és
kerékpáros forgalmat elősegítő biztonságos közúti keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása.
A tömegközlekedés fejlesztését javasolt a forgalmi igényekhez igazítani. Megvizsgálható, hogy
közvetlen távolsági autóbusz közlekedés biztosítása szükséges-e Tarnaszentmária-Egerszólát
szomszédos települések között, mivel jelenleg ez a viszonylat hiányzik. Verpelét belterületén
megvizsgálandó, hogy indokolt-e újabb buszmegálló helyek kijelölése a település megállóhelyekkel
kedvezőbb lefedettsége érdekében.
A vasúti közlekedés tekintetében javasolt megvizsgálni, hogy a települést érintő Kisterenye - KálKápolna vasútvonal gazdaságosan történő újra bevonása megoldható-e a tömegközlekedésbe. A
vasútvonal átszeli a Mátra legszebb és legtisztább levegőjű vidékeit. A vonal teljes hosszában
egymást érik a turisztikai nevezetességek. Nincs a vonalnak olyan települése, ahol a kirándulók,
diákcsoportok, kerékpáros turisták ne találnának érdekességet, kuriózumot, látnivalót. Egy jó
menetrenddel és a személyvonatok visszaállításával, vasúti turizmus marketinggel az utaslétszám
egész évben növelhető lehetne.
A vasúti közlekedés teherforgalmi fejlesztése sürgető és kiemelt jelentőségű KálKápolna és Recsk között. A MÁV már 2009 őszén tanulmányt készített a kisnánai kőbányák Verpelét
állomáson történő rakodásáról, melynek kiépítésével csökkenthető lenne a feldebrői, aldebrői,
tófalusi és kápolnai lakóterületek kamionforgalmi terhelése.
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Közműveket érintő fejlesztési igények
KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSEI
A közműszolgáltatókkal lefolytatott egyeztetések alapján azt lehet mondani, hogy Verpelét területén
– az esetleges plusz igények kielégítése mellett – közműhálózati fejlesztés nincs előirányozva.
Az ivóvízhálózat karbantartása jelenleg is folyamatban van. További fejlesztés nincs tervezés alatt. Új
igények fellépése esetén a hálózat bővítésére szükség lehet. A szükséges vízmennyiség
meghatározására a 150 l/fő/nap ivóvízigénnyel kell számolni. A településen jellemzően körvezeték
található, ezért gerinchálózat bővítésnél az NA100 mm átmérőjű nyomócső beépítése javasolt.
A szennyvízelvezetés további kiépítése javasolt a település belterületén. Az esetleges új bekötések
kiépítése esetén a családonkénti 1 m3/nap szennyvíztermeléssel kell számolni. A szennyvízhálózat
bővítése a fellépő igények szerint alakítandó.
A település energiaellátottsága megfelelő, így tervezett beruházás ezen a területen nincs
előirányozva.
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSEI
Verpelét településen megoldásra váró probléma a belterületi csapadékvíz elvezetés rendezetlensége
és elégtelensége.
Nagyobb esőzések alkalmával a belterületi árkok, átereszek, nem képesek elvezetni a hirtelen
lezúduló csapadékot, ezért kilépnek az árokból, az ott maradó törmelékkel rongálva a meglévő
utakat, járdákat. A csapadékvíz elvezető rendszer tervezése folyamatban van.
A város engedélyes tervvel rendelkezik a szennyvíztisztító telep bővítésére. Ha a beruházás
megvalósul, akkor a telepről kibocsátott szennyvíz paraméterei megfelelnek majd az UNIO-s
szabványoknak. A feldolgozható szennyvíz mennyiséget 30-40%-kal lehetne növelni. Jelenleg ugyanis
nagyobb ipari fogyasztót már nem lehet bekapcsolni a csatornahálózatba, mert kapacitása 100%-án
működik. A kibocsátott szennyvíz határérték fölötti értékei miatt pedig milliós bírságokat kell fizetni.
Ezáltal az eddig bekötéssel nem rendelkező területeket is rá lehetne kötni a települési szennyvíz
hálózatra, és esetleges nagyobb ipari fogyasztó bekötése is lehetséges lenne. Az iparterület
vállalkozásokkal való betelepülésekor elő kell írni a szennyvíz előkezelését különálló szennyvíztelep
kiépítésével.
Verpelét tájképvédelmi területbe tartozó részein szorgalmazni kell a földkábelek alkalmazását.
Megújuló energia felhasználás lehetősége
Hazánk sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a hagyományos energiahordozókra épített
gazdasági modellt hogyan tudja egy alternatív gazdasági modellel felváltani. Egy fenntartható jövőt
megalapozó gazdasági modellben az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, a megújuló
energiaforrások fokozott felhasználása és a saját erőforrások előtérbe helyezése meghatározó
jelentőséggel bírnak. A struktúraváltás keretében a zöldgazdaság fejlesztése, az Új Széchenyi Tervben
megfogalmazottakkal összhangban a „megújuló Magyarország” gazdaságának egyik kitörési iránya.
Nemzeti Cselekvési Terv feladatai között szerepel a 2014-2020 között önálló (az EU által
társfinanszírozott) energetikai támogatási program indítása; zöldhő támogatási lehetőségeinek
megvizsgálása; közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel
elősegítése; térségi energia koncepciók kialakítása.
35

VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2015.

Verpelét az önkormányzat és intézményei által fenntartott, üzemeltetett épületek energiatakarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházás
keretében úgynevezett fotovoltatikus naperőmű létesítését tervezi megvalósítani az iskola nagy
épületének tetején. Ez a minierőmű képes lesz arra, hogy az évi közel 35 ezer kw h villamos energiát
megtermelje és így jelentősen csökkentse az iskola rezsiköltségét.
Verpelét területén 5db termálkút található. A helyi adottságok figyelembevétele mellett meg kell
határozni a rendelkezésre álló, károsodás nélkül kitermelhető termálvíz- készlet mennyiségét. A zöld
gazdaság fejlesztésén belül a kertészeti hasznosításukon kell elgondolkozni. Ezáltal az üvegházi
zöldségtermesztés kitörési pont lehet Verpelét számára. Az egész évben olcsó energiával előállított
friss zöldség termesztéséhez éppen a segélyeken élő, képzetlen inaktív munkaerőt lehet, némi
képzéssel mobilizálni. Az üvegház működtetéséhez szükséges szakemberek biztosítása miatt a
városnak együttműködési lehetőségeket kell keresnie egyetemekkel, vállalatokkal.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Tó vízminőségének védelme
A horgásztavon lévő horgászkunyhók sem a vízminőségnek, sem a természet védelmének nem
kedveznek. Táji, tájképi, vízminőség-védelmi, közegészségügyi szempontból leghatározottabban
tiltani kell a tó további beépítését, tóra való építést.
Méréseket kell végezni a tavat tápláló és a tó felett néhány száz méterre található hagyományos
szarvasmarha telepen átfolyó patak szennyezettsége megállapítható legyen és a szükséges
intézkedéseket ki lehessen dolgozni. A tó feletti domboldal szőlőtelepítéseinek, műtrágyázásának és
permetezésének a tóra gyakorolt következményeit is meg kell vizsgálni és a településrendezési terv
kidolgozásánál figyelni kell ezeknek a hatásoknak a csökkentésére.
Szennyezések visszaszorítás, hulladékgazdálkodás
A Vásártér hulladékkal borított területét, a Zsidó temető környékét, a bányatóval szemben, a régi
Tarna árterébe történő szennyvíz-ürítést meg kell tiltani, és a Tarna medréhez közeli bokrok alól is el
kell hordani a szemetet, hulladékot. Amennyiben ennek megvalósítása elkezdődik, egyrészt hatósági
eszközökkel meg kell akadályozni a szennyvíz-ürítést és a szemétlerakást, másrészt a környezet
minőségének javítása eleve visszatartó erővel jelentkezik majd. Kiemelt feladat az egységes
zöldfelületi-esztétikai rendezés.
Verpelét számára is kiemelten kezelendő a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, törekedni kell a
lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyiségének a csökkentésére, ennek szellemében a szelektív
hulladékgyűjtés helyben szükséges feltételeinek a megteremtésére, melynek eladásából bevétel
keletkezik a település számára.
A lakosságnál a háztartásokban keletkező, különleges bánásmódot igénylő hulladékok (fáradt
sütőolaj, olajos-festékes flakonok, akkumulátorok, gumiköpenyek, fém-, fa- és vegyszerhulladékok,
stb.) szelektív gyűjtésére lakossági hulladékudvar létesítése kívánatos. Lakossági hulladékudvar
telephelyének kialakítására a település több gazdasági területe alkalmassá tehető. A település
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népességszámára tekintettel egy lakossági hulladékudvar kialakítása elegendő, aminek a helyét a
gazdasági területek valamelyikéhez kapcsolódóan lehetne meghatározni. A hulladékudvar
helykiválasztásánál fontos szempont, hogy a lakosság könnyen meg tudja közelíteni a telephelyet.
A hulladékfelhasználás ésszerűsítéseként a zöldhulladék települési szintű komposztálásának
bevezetése szükséges. A gallyak, levelek elégetése, ezáltal a környezetszennyezés növelése helyett a
központi komposztálóba való szállítás után az innen kikerülő térítésmentes komposzttal javítható a
közparkok és háztáji kertek talaja, a gazdák földje, így csökkentve a műtrágya-felhasználást.

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ,FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
A régészeti, illetve az épített örökség védelmére és fenntartására vonatkozóan a 2001. évi LXIV.
törvény ad iránymutatást, a 39/2015 (III.11.) kormányrendelet pedig a régészeti örökség és a
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról. A kormányrendelet alapján elkészült Verpelét
város örökségvédelmi hatástanulmánya.
A kulturális örökség elemeinek védelme az eredeti építészeti és képzőművészeti jellemzőkhöz minél
inkább igazodó megőrzésen és a bemutathatóságon kell, alapuljon, mely szükségszerűen együtt jár a
funkcióadással, esetenként az eszmei értékkel összhangban álló hasznosításuk lehetőségeinek
bővítésével.
A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek; megvalósításában éppen ezért nem csupán az
állami és az önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett
civil szervezeteket, illetve a helyi közösséget is be kell vonni. Kifejezetten a védett objektumok
fenntartására, illetve helyreállítására vonatkozóan elsődleges, hogy a beavatkozásokat csak a Heves
Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával való egyeztetést
követően, a műemléki alapelvek, illetve a helyi építési szabályzat maximális figyelembe vételével
valósíthatják meg. Fontos továbbá, hogy a védett objektumok állagvédelme, felújítása (beleértve a
kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is), illetve fenntartható használata nem haladhatja
meg a szakmailag indokolt mértéket, végül figyelembe kell venni azt is, hogy a tervezett
beavatkozások nem ronthatják azok állapotát.
Mivel a műemléki értékek megőrzésének egyik legfontosabb feladata, hogy örökül hagyjuk azokat a
jövő nemzedékeknek, azt is figyelembe kell venni, hogy a helyi örökségvédelmi stratégiát az alapvető
beavatkozások rögzítésén túl egységes szemlélettel és hosszú távra kell tervezni.
A megőrzést elősegítő szempontok és követelmények:
A védelemre javasolt objektumok Verpelét településének hagyományaiból mutatnak olyan
válogatást, amelyek a legjellegzetesebb történeti tanújelei a fejlődés korszakainak. A
település borkultúra és nótaturizmus részei a hagyományos környezet hangulatának
megőrzésére tett intézkedések.
A megőrzést szakszerű gondozással kell elősegíteni, ennek hátterét a pályázati
lehetőségekkel biztosítani (pl. NKA építőművészeti és örökségvédelmi kollégium kiírásai,
önkormányzati koordinálású pályázatok). A szakszerűség mellett ugyanilyen fontos a
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védendő objektumok tulajdonosainak tájékoztatása és szakmai háttér támogatások
biztosítása.
A helyi szabályozási rendeletbe a védelemre javasolt tényezőket bele kell foglalni, az általános
övezeti besorolás mellett sajátos előírásokat érvényesíteni, amelyek a karaktervizsgálatnak és
az értékleltár település szerkezeti védelmi javaslatainak megfelelnek.
Értékvédelmi egyedi vagy sajátos szabályok, fejlesztési lehetőségek:
•
•

•

•

A jellegzetes utcaképek arányosságát megőrző szabályozás, amely belső megújulást és
fejlesztést lehetővé teszi
Az oldalhatáron álló, jellegzetes tornácos lakóházak tornácos homlokzatának
megőrzésével, hátrahúzott keresztirányú toldás, fejlesztés. Megengedhető az utcai
homlokzat tornác-ajtaja mögötti max. két tornácoszlop beépítése –zárt verandaként vagy
az utcai szoba bővítésekét, ekkor azonban a további tornácoszlopok nem beépíthetők.
Az oldalhatáron álló, jellegzetes tornácos lakóházak utcai homlokzatán a hagyományos
két ablak és a bejárati tornácajtó felújítandók, ill. eredeti arányaik és üvegosztásaik
megőrzendők.
Az utcavonalon kialakult zárt/falazott kerítések megtartandók, a kertkapuk lazíthatják a
tömörséget (fémlemez, trapézlemez, műanyaglemez borítások nem engedhetők meg, ill.
ösztönzéssel fokozatosan felváltandók)

Az értékvédelmi tevékenységek prioritása:
•
•
•
•

•

•

Helyi építési szabályrendeletben (HÉSz) az értékvédelmi munkarész érvényesítése
Helyi védelmi szabályrendelet alkotása
Helyi védelemről a településen élők megfelelő lakossági tájékoztatása
Önkormányzati támogatási politika kidolgozása a helyi értékek helyreállítására és a
fenntartás támogatására, belefoglalva országos és szakmai támogatási rendszereket.
(hatástanulmány 7/a II és III.)
Országos védelem kezdeményezése a műemléki érték nyilvántartásba vételére (Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál), értékleltár
készíttetése az objektumokról. (hatástanulmány 7/a pont I.)
A műemlék kovácsműhely (Kossuth u., hrsz 146/2) tágabb környezete szabadtérépítészeti (kertépítészeti) tervezéssel rendezendő, mivel az emelt terepszint a meglevő
folyóka ellenére veszélyezteteti a műemlék állagát. A környezetben tájhoz illő
növényzetet kell alkalmazni (örökzöldek kerülendők)
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TERVEZŐI VÁLASZOK
VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA
- A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§-hoz beérkezett ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOKRA ADOTT
TERVEZŐI VÁLASZOK:

1./

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:

TERVEZŐ:

előzetes tájékoztatás rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész (Iktsz.:
BOD/01/333-2/2015., Dátum: 2015. március 31.)

1.1.

Tájékoztat az új, megváltozott jogszabályokról.

Köszönjük, a Településfejlesztési
dokumentumokat a jogszabályok figyelembe
vételével készítettük.

1.2.

Nyilatkozik, hogy a véleményezési eljárásban
részt kíván venni, valamint, hogy a
tervdokumentációt és a terviratokat papír és
elektronikus formában is kéri megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban
megküldjük.

1.3.

Tájékoztat az eljárás további szakaszairól.

Köszönjük, az eljárást a jogszabály szerint
folytatjuk le.

2./ Miskolci Bányakapitányság (Iktsz.: MBK/599-2/2015., Dátum: 2015. március 30.)

2.1.

Tájékoztat, hogy a város területén 2 db
megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi
nyersanyag előfordulás szerepel az Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus
Energiavagyon Nyilvántartásában. Mellékeli
ezek EOV koordinátáit. Kéri ezeket a
településrendezési eszközökben tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

Köszönjük, a tájékoztatást a településrendezési
eszközökben szerepeltetjük, a bánya területét
lehatároljuk.

3./ Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Iktsz.: I-46/3/2014., Dátum: 2015. április 1.)

3.1.

Tájékoztat a település területén lévő védett és
védetté nyilvánításra tervezett természeti
területekről.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés
során.

3.2.

Kéri a mellékelt digitális térképi állományokat
tartalmazó CD átadás-átvételi nyilatkozatának 1
példányát aláírva visszaküldeni.

Az átadás-átvételi nyilatkozatot aláírva
visszaküldjük.
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4./ Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala (Iktsz.: 10.040/2015., Dátum: 2015. március 19.)
Tájékoztat, hogy a Tfvt. alapján a termőföldek
igénybevételét a lehető legkisebb mértékre kell
korlátozni, lehetőség szerint a gyengébb
minőségű földek felhasználásával.

A Tfvt. termőföldekre vonatkozó előírásait
figyelembe vesszük.

4.2.

Művelési áganként tájékoztat a község átlagos
AK/ha értékeiről, valamint arról, hogy az
átlagosnál jobb minőségű termőföldek más célú
hasznosítása kerülendő.

A közölt adatok nem elegendőek az átlagnál jobb
minőségű termőföldek térképi
meghatározásához. Ehhez a térképen szereplő
átlagos minőségi osztályokra is szükség van.
Kérésünkre a Földhivatal a 10.040/2/2015 iktsz-ú
levelében a hiányzó adatokat megküldte.

4.3.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni.

–

4.1.

5./

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 35500/3471-1/2015.ált., Dátum: 2015.
április 14.)

5.1.

Tájékoztat a településrendezési tervek
felülvizsgálata során betartandó jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

5.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni.

–

6./

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 36000/799-1/2015.ált., Dátum: 2015.
április 9.)

6.1.

Tájékoztat a településrendezési tervek
felülvizsgálata során betartandó jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

6.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni, a dokumentációt elektronikus úton kéri
megküldeni.

–

7./

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Iktsz.: 72742/2015., Dátum: 2015. március 31.)
–

7.1.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni.

7.2.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról
vízvédelmi, hulladékgazdálkodási,
levegőtisztaság- és zajvédelmi, és
természetvédelmi szempontokból.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

7.3.

Tájékoztat a Verpelét területén található védett
területekről és kategóriákról.

Köszönjük, a területeket a tervezés során
figyelembe vesszük.
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8./

8.1.

8.2.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (Iktsz.: UVH/UH/461/4/2015.,
Dátum: 2015. április 2.)
A közeljövőben közúti és vasúti fejlesztés nem
várható.
Az eljárás további szakaszaiban is részt kíván
venni.

–
–

9./

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (Iktsz.: FD/RR/NS/A/575/1/2015., Dátum: 2015.
március 18.)

9.1.

A Településfejlesztési koncepció elkészítéséhez
hozzájárul.

9.2.

10./

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt
venni.

–
–

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (Iktsz.: CM/7006-2/2015.,
Dátum: 2015. március 17.)

10.1.

Tájékoztat, hogy a bejegyzett elektronikus
hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a
Hatóság internetes honlapján a teljeskörű
nyilvántartás megtalálható.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés
során.

10.2.

Tájékoztat a hírközlésre vonatkozó
jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

10.3.

A véleményezésben részt kíván venni, kéri a
dokumentáció megküldését.

–

11./

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Iktsz.: HER/058/00554-2/2015.,
Dátum: 2015. április 7.)

11.1.

A Koncepció elkészítését népegészségügyi
szempontból nem kifogásolja.

–

11.2.

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

11.3.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni, a dokumentációs elektronikus formában
kéri megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban
megküldjük.
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12./

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala (Iktsz.: HE-02D/EH/507-2/2015., Dátum: 2015. március 16.)

12.1.

Tájékoztat, hogy örökségvédelmi
hatástanulmány készítése szükséges, továbbá
tájékoztat a tartalmi követelményeiről.

A településfejlesztési dokumentumokhoz és
településrendezési eszközökhöz Örökségvédelmi
hatástanulmány is készült.

12.2.

Tájékoztat a településrendezési eszközök
régészeti s örökségvédelmi előírásairól.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

13./

13.1.

14./

Heves Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály
(Iktsz.: 10000-1759/1/2015.ált., Dátum: 2015. március 17.)
Tájékoztat, hogy Hatósága az eljárás további
szakaszaiban csak szakhatósági jogkörébe
tartozó ügyekben kíván részt venni.

–

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Iktsz.: HEF/NTI/4772/2015., Dátum: 2015. március 12.)

14.1.

Tájékoztat a Tfvt. szerinti talajvédelmi
szempontokról.

Köszönjük, a jogszabályt a tervezés során
figyelembe vesszük.

14.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni.

–

15./ ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Iktsz.: HCSO/610-2/2015., Dátum: 2015. március 25.)
15.1.

Tájékoztat az elektromos közmű elhelyezésének
szabályairól.

–

15.2.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

15.3.

16./

16.1.

16.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni.

–

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (Iktsz.: HHI/1504-1/2015., Dátum: 2015. március
12.)
Verpelét területén az OTrT tv. szerint kiemelt
fontosságú honvédelmi terület és honvédelmi
terület hatálya alá tartozó ingatlan nem található.
Verpelét területén egyéb honvédelmi
rendeltetésű ingatlan – 0348/2 hrsz. – található,
ezért az eljárás további szakaszaiban részt
kíván venni.
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16.3.

A dokumentációt elektronikus úton kéri
megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban
megküldjük.

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK:

TERVEZŐ:

17./ ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Iktsz.: HCSO/610-3/2015., Dátum: 2015. április 22.)
Tájékoztat a
- 2013. évi villamos energia forgalomról,
17.1.

Köszönjük, az adatokat a tervezés során
figyelembe vesszük.

- a 2013. évi fogyasztási helyek számáról,
- a 2015-ben tervezett fejlesztésekről,
- Verpelét villamos energia ellátásáról.
SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:

TERVEZŐ:

előzetes tájékoztatás rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

18./ Kisnána Község Polgármestere (Iktsz.: 1034-2/2015., Dátum: 2015. március 25.)
18.1.

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt
venni.

–

Készült: Budapest, 2015. július 8.

Készítette:
Mohácsi Katalin
településtervező
TT 01-6108
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VerpelétVáros onkormányzat
Képviselő-testiilete

Kivonat
Verpelét Város onkormrányzat Képviselő-testtilete 2O|4. december 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
100./2014.(XII.18)
h at á r oz at
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IntegráltVárosfejlesztésiStratég1ájára,
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éste|epülésfejlesztési
készítése
A fövárosi és megyei kormányhivatalok
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szakigazgatásiszerveinekkije|ö|ésérő|
szóló
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terv készítésének
rész|etes
szabá|yairÓ|szí|o 9012008.(Vl|. 18.) FVM rende|ethatározza
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vezetni.
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a
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i||etve
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A beruházássorán gondoskodni
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Az e|járástovábbszakaszábanrésztkívánunk
venni.

Eger,2015.március12.
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VERPELÉT VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
- A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) és 31.§ (1)-hez beérkezett VÉLEMÉNYEKRE ADOTT VÁLASZOK:

1./
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:

TERVEZŐ:

vélemény rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

HMKH Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály
(Iktsz.: HED/EOH/775-5/2015., Dátum: 2015. november 16.)
A koncepció és stratégia megalapozó vizsgálata a R.
–
1.sz. mellékletének megfelelő tartalommal készült.
A megkereséshez csatolták a R. 30.§ (4) szerinti
–
önkormányzati döntést.
A koncepció és stratégia tervezete megalapozott
vizsgálatokon, helyzetelemzésen és
helyzetértékelésen nyugszik, tartalmában kielégíti a
–
R. 2.sz. mellékletében foglalt részletes tartalmi
követelményeket.
A koncepcióban és stratégiában foglaltakkal
–
szemben kifogást nem emel.
Köszönjük, az eljárást a vonatkozó jogszabály szerint
Tájékoztat az eljárás további szakaszairól.
folytatjuk.

2./ Heves Megyei Közgyűlés Elnöke (Iktsz.: 55-4/2015/222., Dátum: 2015. november 11.)
A Megalapozó vizsgálat dokumentuma jól tükrözi a
város aktuális társadalmi és gazdasági folyamatait,
hangsúlyosan határozza meg azon területek
elemzését, melyek összefüggésben lehetnek a hazai,
ill. az EU-s szinten meghatározott fő fejlesztési
célokkal. Megfelelő és valós kiinduló alapot szolgáltat
a Koncepció és ITS megalkotásához, részletesen,
gazdagon illusztrálva mutatja be Verpelét aktuális
2.1.
–
helyzetét, problémáit.
Az ITS megfelelő súlypontokkal bír, reálisan tűzi ki a
város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét.
Az ITS-ben megfogalmazott célok illeszkednek a
Heves Megyei Területfejlesztési koncepcióban (20142020), ill. a Heves Megyei Területfejlesztési
Programban (2014-2020) megfogalmazott célokhoz,
fejlesztési irányokhoz.
Az ITS-ben funkcióbővítéssel érintett a Városközpont
elnevezésű akcióterület.
A megyei tervezés során a Verpelét városától a
megyei önkormányzat részére szolgáltatott fejlesztési
elképzelések a TOP 2.1. Zöld Város kialakítása c.
pályázati intézkedésben foglalt tevékenységeket
célozzák meg. A közeljövőben megnyíló TOP
Az észrevételt köszönjük, az Akcióterületet a
2.2. 2.1.2-15 kódszámú c. pályázati felhívás kapcsán a
nevezett hrsz-mal kiegészítjük!
problémát elkerülendő javasolja, a fejlesztési
elképzelések akcióterületekhez történő
illeszkedésének pontosítását! A Verpelét 1564/1
hrsz-ú ingatlant a Városközponti akcióterületbe
javasolja bevonni, a korábbi nevesítés alapján.
Az ITS egyéb részeivel kapcsolatosan észrevétele
nincs.
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
3./
Osztálya (Iktsz.: 2312-2/2015., Dátum: 2015. november 20.)
Kifogásolja, hogy a dokumentációban nem került
3.1.
feltüntetésre a 0260 hrsz-ú ingatlanon lévő
A bányát a terveken feltüntetjük.
homokbánya.
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 36000/799-3/2015.ált., Dátum: 2015. november
4./
19.)
Tájékoztat a településrendezési eszközök
Köszönjük, az előírásokat a tervek készítésénél
4.1.
felülvizsgálata során az OTSZ betartandó
figyelembe vesszük.
előírásairól, valamint az egyéb vonatkozó
TERVEZŐI VÁLASZOK · Verpelét Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához 6/4

jogszabályokról.
5./
5.1.

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (Iktsz.: CM/7006-4/2015., Dátum: 2015.
november 6.)
A Hatóság a dokumentáció ellen kifogást nem emel.

–

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Iktsz.: HER/058/01413-2/2015., Dátum:
2015. november 19.)
A dokumentáció a fenntartható fejlődés elvére épül.
Figyelembe veszi a területi, táji, természeti, ökológiai,
6.1.
–
kulturális és humán adottságokat, szem előtt tartja az
értékek megőrzését, az erőforrások védelmét.
A dokumentumok elfogadását közegészségügyi
6.2.
–
szempontból nem kifogásolja.
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Építésügyi és örökségvédelmi Osztálya (Iktsz.: HE7./
02D/EH/507-4/2015., Dátum: 2015. november 9.)
Tájékoztat az örökségvédelmi adatokról és
7.1.
Köszönjük, az adatokat a tervekbe beépítjük.
szabályokról.
6./

7.2.

8./

Az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni.

–

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (Iktsz.: UVH/UH/461/8/2015., Dátum:
2015. november 6.)

8.1.

A Koncepcióban megfogalmazott célokkal – a
közlekedési szakterületet is beleértve – egyet ért.

–

8.2.

Az ITS-ben meghatározott projektekkel kapcsolatban
észrevételt nem tesz.

–

8.3.

A dokumentumok elfogadását támogatja.

–

9./

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal (Iktsz.: FD/RR/NS/A/3138/1/2015., Dátum: 2015.
november 5.)

9.1.

A településfejlesztési dokumentumok elkészítéséhez
hozzájárul.

–

9.2.

A véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.

–

10./

10.1.

10.2.

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 35500/10946/2015.ált., Dátum: 2015. november
20.)
Az előzetes tájékoztatását továbbra is fenntartja.
Kéri a tervezet véglegesítése előtt a
Az észrevételeket köszönjük, a védőidomokat a
- helyi vízmű kijelölt védőidomainak,
terveken jelöljük, a település tervezett vízrendezését
védőterületeinek ismeretét és alkalmazását,
részletesen a településrendezési eszközökben
valamint
ismertetjük.
- a település egységes vízrendezését, időbeli
ütemezéssel.
A településfejlesztési célokat és irányokat
–
elfogadhatónak tartja.

11./ Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Iktsz.: É2015-0665-013/2015., Dátum: 2015. november 30.)

11.1.

Igazgatóságuk nyilvántartása alapján kéri a
dokumentumokat kiegészíteni azokkal, melyek a
megalapozó vizsgálatokból kimaradtak.

Az adatokkal a Megalapozó vizsgálatot kiegészítjük.

Tájékoztat a településrendezési eszközök
megújítására vonatkozó vízügyi adatokról.

Köszönjük, a településrendezési eszközök
készítésénél az adatokat beépítjük.

12./

Heves Megyei Kormányhivatal_Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztály (Iktsz.: HEG/EI/8744-2/2015., Dátum: 2015. november 30.)

12.1.

A dokumentumokkal kapcsolatban kifogással nem él.

–
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13./ Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (Iktsz.: I-253/5/2015., Dátum: 2015. november 25.)

13.1.

A tervezett településfejlesztési dokumentumokkal az
alábbiakat kivéve egyet ért.
Nem ért egyet a Tarnóca kőbánya bővítésének
céljával mivel az az Országos ökológiai hálózat
magterületének része.

A bánya bővítéssel kapcsolatosan a Tarnócza
kőbánya képviselői 2015. december 10-én
egyeztetést tartottak a BNPI-vel.
A BNPI javaslatára a kőbánya terület az ökológiai
hálózat magterületéből való kivonást megkérik, pozitív
elbírálás esetén kerülhet a bővített terület a
településrendezési eszközökbe.
A kivonásra vonatkozó kritériumot, valamint a
felhagyott bányaterületek szükséges rehabilitációját a
TFK-ban és ITS-ban is szerepeltetjük.

14./ Heves Megyei Kormányhivatal_Földhivatali Főosztály (Iktsz.: 10.184/2015., Dátum: 2015. december 3.)
A koncepció és stratégia megfelelő, földvédelmi
–
szempontból nem kifogásolható.
B-A-Z Megyei Kormányhivatal_Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Iktsz.: 1984015./
2/2015., Dátum: 2015. december 3.)
Korábbi adatszolgáltatásait kéri figyelembe venni a
Köszönjük, a településrendezési eszközöket az
15.1.
területfelhasználások meghatározásánál.
adatszolgáltatás alapján készítjük.
A bánya bővítéssel kapcsolatosan a Tarnócza
kőbánya képviselői 2015. december 10-én
egyeztetést tartottak a BNPI-vel.
A BNPI javaslatára a kőbánya terület az ökológiai
Felhívja a figyelmet, hogy a bővítendő kőbánya
hálózat magterületéből való kivonást megkérik, pozitív
15.2.
magterületen fekszik, így annak bővítése a
elbírálás esetén kerülhet a bővített terület a
Felügyelőség engedélye nélkül tilos.
településrendezési eszközökbe.
A kivonásra vonatkozó kritériumot, valamint a
felhagyott bányaterületek szükséges rehabilitációját a
TFK-ban és ITS-ban is szerepeltetjük.
Köszönjük, a településrendezési eszközöket a
Felhívja a figyelmet a földvárat, és a halastavat érintő
15.3.
vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével
fejlesztések vonatkozó jogszabályaira.
készítjük.
A TFK-val és ITS-sel kapcsolatosan a fentieket
15.4.
figyelembe véve Hatóságuk környezet- és
–
természetvédelmi szempontból kifogást nem emel.
14.1.

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:

TERVEZŐ:

vélemény rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

16./ Egerszólát Község Önkormányzata (Iktsz.: ESZO-592-2/2015., Dátum: 2015. november 3.)
16.1.

A dokumentumokat áttekintették, javaslattal nem
élnek, így a véleményezési eljárásban nem kívánnak
részt venni.

–

Készült: Budapest, 2015. december 14.
Készítette:

Mohácsi Katalin
településtervező
TT 01-6108
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