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1.1.1. A település térségi szerepe
Anarcs Község tekintetében érdemi térségi szerepkör nem azonosítható be, a település
egyértelműen Kisvárda szatellit településének tekintendő. Anarcs jelentős térszervező erővel
nem rendelkezik és kialakulása sem várható folyamat.
A település a Kisvárdai járás tagja valamint a Felső-Szabolcsi LEADER HACS közösségéhez
tartozik.
Anarcs Község a Kisvárdai járásban (Ajak, Anarcs, Dombrád; Döge; Fényeslitke, Gyulaháza,
Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha,
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád és
Újkenéz) a KSH adatsorai alapján a legfrissebb 2017. január 01-ei adatok szerint a járás 10.
legnépesebb települése volt Anarcs (Kisvárdai járás lakónépessége 2017. január 01-én 56.078
fő, Anarcsé 1.977 fő), azonban a járás lakosságának 42,6 %-át a járásban található városok
(Kisvárda, mint járásszékhely 16.277 fő, Dombrád 3.944 fő és Ajak 3.676 fő) tömörítik.
A Felső-Szabolcsi LEADER HACS közössége a Felső-Nyírség területén fekszik, teljes területtel
jogosult települések száma 27, külterülettel jogosult 1 település (Kisvárda). A LEADER közösség
jelenlegi 28 települése között négy kisváros található Ajak, Dombrád, Mándok és Záhony,
valamint Kisvárda tanyás külterülete révén, egy nagyközség Tuzsér és 22 község (Anarcs, Benk,
Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Kékcse, Komoró, Mezőladány, Pátroha,
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós,
Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Újkenéz, Újdombrád, Zsurk). A Kisvárdai járást, mint a
megyét is az aprófalvas településhálózat jellemzi.

(forrás: www.jaras.info.hu/, saját szerkesztés)

A térség észak-déli tengelye mentén a vasúti fővonal (100-as), a 4. számú főútvonal, valamint
a magyar-ukrán (korábban szovjet) határátkelő térformáló hatására logisztika és
feldolgozóipar telepedett le valamint a peremterületeken, melyet a Tisza folyó határol,
dominánsan megmaradt a mezőgazdasági termelésre (gyümölcstermesztésre) alapuló helyi
apró gazdaságok szerepe. Anarcs Községben azonban a logisztikai és feldolgozóipar – lévén,
hogy Kisvárda fizikálisan elválasztja ettől az erőtértől – nem telepedett le.
8
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1.1.1.1. Országos szerepkör
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció városhálózatok
feltérképezésével és azok gazdasági/oktatási/kulturális kisugárzó erejük szerinti osztályozással
rögzítette Magyarország térségszervező erejű településeit, azok hatóterületét. Anarcs Község
alapvetően egyik ilyen típusú várostérséghez sem sorolható be, országos léptékben a
peremterületekhez sorolható.

(Forrás: 1/2014. (I.3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról)

1.1.1.2. Régiós szerepkör
Az Észak – Alföldi régiót három megye alkotja: Jász – Nagykun – Szolnok megye, Hajdú – Bihar
megye és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye. A városok tekintetében regionális szinten
elmondható, hogy a városi funkciókat és a városok térszervező erejét tekintve jelentős
különbségek vannak. Az elsődleges probléma, hogy a településhálózat nélkülözi a
középvárosokat, amelyek biztosítanák a városi funkciók decentralizáltságát a
megyeszékhelyekkel szemben. Másrészt az elmúlt években érvényesülő várossá nyilvánítási
hullám, jelentősen felülreprezentálttá tette a gyenge teljesítő képességű kis városokat. A80as évektől dinamizálódó várossá nyilvánítási hullám egyes térségekben túl is lépte azoknak a
településeknek a körét, amelyet térszerkezeti szempontból indokolttá tett a városi cím
adományozása, mindez a városi cím nivellálódásához vezetett. Az Észak-alföldi régióban
település földrajzi szempontból a városhálózat mára kiépültnek tekintendő, városhiányos
térségek már csak a határmenti, periférikus térségekben találhatóak (Bereg, Szatmár, Bihar).
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2012-ben és 2011-ben a folyamatban lévő közigazgatási átszervezésre hivatkozva, míg 2014ben, a választások évében – a törvénynek megfelelően – nem került sor újabb városi címek
odaítélésére. 2013. évben az Észak – Alföldi régióban a köztársasági elnök - a közigazgatási és
igazságügyi miniszterjavaslatára - (325/2013. (VII. 10.) KE határozatával) városi címet
adományozott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszög községnek és Fegyvernek
nagyközségnek, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak nagyközségnek. 2015. évben
nem avattak Magyarországon új várost. A helyi önkormányzatoktörvényességi felügyeletéért
felelős miniszter utoljára 2013-ban tett javaslatot várossá nyilvánításra, így Köztársasági Elnök
legutóbb a 325/2013. (VII. 10.) KE határozatában döntött városi cím adományozásáról. A
Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben nem terjesztett fel városi cím
adományozására vonatkozó javaslatot, így 2017. évben sem kerül sor városi cím
adományozására.
Anarcs közvetlen szomszédságában lévő Ajak volt a térségben az utolsó település, amely
városi címet kapott.
Anarcs, Kisvárda közvetlen szomszédságában lévő településként nem város- és
szolgáltatáshiányos térségben helyezkedik el. Kisvárda a megye második legnagyobb
lakónépességű járásszékhelye, a megye tízezer fő feletti lakónépességű járásszékhelyei
(Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Tiszavasvári) között Mátészalka Városával a legnépesebb
település, a megye északi részének kiemelkedő centruma, amely természetesen nemcsak a
demográfiai mutatói, hanem gazdasági és kulturális funkcióiban és azok térszervező erejű
hatóerejében is megmutatkozik. Kisvárda közvetlen szomszédságában Anarcsnak a
településhálózatban jelentős térszervező erőt mutatnia ne lehetséges.
1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése
Anarcs Község esetében valós vonzáskörzet nem azonosítható be.
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1.2.1. EU 2020 stratégia
Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a
fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét.
Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált
stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a
várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák
kezelését.
Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell
koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által
támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai
közé.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az
egyes alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz
történő hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a
következő tematikus célkitűzéseket támogatja:
(1)
(2)
(3)

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati
és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai
elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése:
- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi
foglalkoztatás ösztönzése érdekében);
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a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a
levegőszennyezés mérséklése;
a fenntartható városi közlekedés elősegítése;
a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.

1.2.2. Országos Fejlesztési és Településfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági,
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti
időszakra vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és
elveit. A Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési
politika egészét foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban
vannak:
- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat
rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat,
országos fejlesztési szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.
- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési,
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok
térségi beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív
programokat, illetve a területi stratégiákat.
-

(Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció )

A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és
az EU szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai
keretét jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia
képezi. A Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és
nemzetgazdasági stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai
tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait
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szervesen kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai,
melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és
specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak össze.
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:
- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai
ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a
gerincét a fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást
elősegítő és családi gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az elsődleges
fókuszt. Kiemelt területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti szolgáltatási
piacok visszaszerzése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság
megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a
helyreállítása.
- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a
gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban,
készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsóközép-osztály, valamint a közösségek és családok megerősítése, a nemzeti, közösségi
és egyéni felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A társadalmi megújulás és
gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való
hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás
ösztönzése, az egészségi állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése, a megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített
örökség megőrzése.
- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és
környezettünk védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás
megteremtése; az erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-,
az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges
ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az
egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása; a
fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.
- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A
térségi versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi
kapcsolatok kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi
együttműködés és integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A térségi
autonómia, önellátó és önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek
felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval
szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és
területi tématerületeket ölelnek fel:
- Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar
gazdaság újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése.
A nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára
alapozva gazdasági versenyképességünk növelése. Az importkiváltó gazdasági
termelés ösztönzése.
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Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és
sportgazdaság): A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi
szolgáltatások és ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges
táplálkozás, valamint a rekreáció ösztönzésével
Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében
tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes
agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak
biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki
népesség életminőségének javítása.
Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív
képességeinkre, tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek
érdekében az infó-kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi
megújulást és a megélhetést biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek
kedvező szellemi, innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil,
egész életen át tartó tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú
munkaerő-piaci kínálat megteremtése.
Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
romaintegráció: a gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő,
értéktudatos társadalom és helyi közösségek kialakítása.
Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A
magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság,
a tudás és a munka szolgálatában.
Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása,
környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés
elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.
Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása,
makroregionális
csomóponti
funkcióinak
erősítése,
a
fenntarthatóság
figyelembevételével.
Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A
településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű
településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika
és városfejlesztés, városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális
fejlesztése
Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire,
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális
térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek
felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás
növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.
Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország
egész területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák
fejlesztése, az eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális
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gazdaságpolitikai eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik
kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez,
az értékekhez való hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével
Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi
szinten a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a
többközpontú fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális
kapcsolatok erősítése, hazánk erősen differenciált településhálózatának figyelembe
vétele a hagyományostól eltérő megoldások alkalmazásával.

1.2.3. Szabolcs-Szatmár Bereg megye területfejlesztési koncepciója
Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése
A megye jövője és fejlődése szempontjából kritikus, hogy minél többen végezzenek
értékteremtő, hasznos munkát és jussanak tisztességes munkajövedelemhez – ennek
érdekében már középtávon is új munkahelyekre van szükség. A foglalkoztatás
előremozdításának másik fontos eleme az aktivitási ráta növelése. Magyarország aktivitási
rátája az egyik legalacsonyabb az egész Európai Unióban, Magyarországon belül pedig itt
Szabolcs-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a munkaerő piaci aktivitás. Az
elkövetkező évek egyik kiemelt fejlesztéspolitikai célja a munkaerőpiacról kiszakadt emberek
visszavezetése a munka világába. Fontos, hogy azok közül is minél többen juthassanak
munkához, akik a nyílt munkaerőpiacon nem versenyképesek – ennek érdekében meg kell
erősíteni az értékteremtő szociális gazdaságot. A szociális gazdaságon belül azonban a
közmunka helyett, olyan közfoglalkoztatást kell elősegíti, amely tartós munkahelyeket hoz
létre, és hasznos munkát ad az embereknek.
Új munkahelyek létrehozásához versenyképes gazdaságra és nemzetközi szinten is
versenyképes vállalkozásokra van szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében erősebb,
magabiztosabb kis- és középvállalkozói szektorra van szükség, ehhez erősíteni szükséges
megyei szinten a vállalkozási hajlandóságot és a vállalkozói kultúrát. Az új munkahelyek
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő munkahelyek megtartására.
A gazdaság fejlesztését és a munkaerőpiac bővítését elsősorban a megyei gazdaság
jövedelmező ágazatainak fejlesztésével szükséges segíteni (élelmiszergazdaság,
optomechatronika, gumiipar, műanyagipar, logisztika, csomagolóipar, zöldgazdaság,
turizmus), ebben kiemelt szerepet játszhatnak a Nyíregyházi agglomeráció és a megye
gazdasági decentrumai. A szociális gazdaságban is elsősorban a jövedelmező területekre
kell fókuszálni, ezzel stabil munkahelyek jönnek létre. A megye rurális térségeiben a
foglalkoztatáspolitika és gazdaságfejlesztés legfontosabb területe az élelmiszergazdaság,
amely kiemelt fókusza a megye vidékfejlesztési politikájának.
A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása
A megyében komoly, és folyamatosan növekvő problémát jelent a mélyszegénységben élők
helyzete, akik körében jelentős arányt képviselnek a roma emberek. Ezek a súlyos társadalmi,
szociális problémák a megye bizonyos részeinek szegregálódását indították el, jelentős
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területekre kiterjedve. A társadalom bizonyos rétegeinek leszakadása területi válsággócokat
hozott létre, ebből eredően ezeknek a területeknek a felzárkóztatása szorosan
összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkóztatásával. Ez egy komplex, foglalkoztatási,
lakhatási, oktatási, szociális és integrációs kérdés, melyre ennek megfelelően integrált választ
kell adni. Noha a leszakadó rétegek helyzetének kezelése nem csak megyei kompetencia
(állami támogatás nélkül ezeket a szociális problémákat nem lehet megoldani), SzabolcsSzatmár-Bereg megyének egyrészt egyértelmű érdeke, hogy megfelelő megoldás szülessen,
másrészt számos olyan kapcsolódó beavatkozás van, amely megyei szinten végezhető el
leghatékonyabban. A mélyszegénység felszámolása csak jövedelemmel lehetséges, vagyis
munkahelyek teremtésére van szükség ezekben a térségekben. A társadalom alulképzettsége
és alacsony munkaerő piaci aktivitása miatt ezeken a területeken az emberek jelentős része
nem tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Elsősorban aktív állami szerepvállalással
megvalósuló értékteremtő szociális közfoglalkoztatásra van szükség, amíg nincs piacképes
jövedelem. Ezzel a szociális háló építése a szociálisgazdaság fejlesztésével történik. Ebben az
értelmezésben a szociális gazdaság az a szektor, amely a kirekesztettség által
veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget, a szociális szektorban pedig segítséget
nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához.
A társadalmi felzárkóztatást társadalmi partnerség elve szerint, konzorcionális
együttműködések, társadalmi paktumok keretében szükséges végezni, amelyben fontos
szerepet játszik a civil szféra és az önkéntesség. A társadalmi felzárkóztatás érdekében
szemléletváltás szükséges a települések, különösen a falvak fejlesztésében, amelyben
hangsúlyos szerepet kap a szegregált lakóterületek fokozatos felszámolása.
A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet
megteremtése
A megye jövőképének középpontjában az életminőség javítása áll – melynek a jövedelem
mellett számos egyéb fontos összetevője van. Ahhoz, hogy a megyében élők jól érezzék
magukat, alapvető feltétel a vonzó, tiszta természeti környezet. Kiemelt feladatunk a térség
ökológiai értékének, természeti környezetének megőrzése és javítása, valamint a megye
környezetkímélő energiaellátásának biztosítása.
Meghatározó jelentőséggel bír továbbá egy olyan társadalmi közeg megteremtése, amely
fontos összetevője mind a vonzó vidéki, mind pedig az élhető városi környezetnek. Ennek a
közegnek kiemelt eleme a közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása
mindenki számára, valamint a külső és belső mobilitás feltételeinek megteremtés.
A megye kulturális élettereinek tudatos fejlesztése szintén fontos elemét képezi az elkövetkező
évek fejlesztéspolitikájának – a pezsgő megyei kulturális élet megteremtése érdekében. Erre
építve szükséges fókuszálni a térség kulturális imázsának tudatos javítására, amelynek egyik
preferált területe a megye turizmusának fejlesztése.
A vonzó gazdasági környezet megteremtése mellett szükséges egy koncentrált és szervezett
befektetés-ösztönzési tevékenység, amely elsősorban a centrumtérségre és a decentrumokra
összpontosít. Kiemelt feladat a meglévő helyi, értékteremtő és foglalkoztató kis- és
középvállalkozások valamint a jelentős foglalkoztató vállalatok megtartása.
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A vonzó megye környezeti elemeinek fejlesztési eredményeire alapozható a megyei imázs
tudatos kiépítése, amely a helyi lakosságban identitáserősítő mechanizmusokat indít el. A
vonzó megyei imázs hozzájárul ahhoz is, hogy a meglévő és a potenciális befektetőkben, illetve
a turistákban is pozitív attitűdök alakuljanak ki.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg,
amelyek tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát. A három
átfogó cél elérése érdekében hét stratégiai cél került kijelölésre, amelyek közül négy tematikus
cél, három területi cél. A kitűzött célok elérése az intelligens, fenntartható és befogadó
növekedés (mint horizontális célokra) jegyében történik.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye célrendszere

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai programja)

1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon
A megyei agrárgazdaság erős hagyományokkal és bizonyos termékek tekintetében kedvező
adottságokkal rendelkezik. A néhány meglévő, kedvező mezőgazdasági adottságra építve az
agrárgazdaság komplex fejlesztése a cél: ide tartozik az élelmiszer-feldolgozó kapacitások
fejlesztésének ösztönzése, a helyi feldolgozás erősítése, de ide sorolható a specializált
mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése is. Az élelmiszer-feldolgozás erősítésének két fontos
eleme van: (i) egyrészt a kisebb térségek, településcsoportok ellátását szolgáló helyi
feldolgozó kapacitások megerősítése, (ii) másrészt a nagyobb, exportképes feldolgozó
kapacitások erősítése, amelyek:
– a megyében megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodnak;
– jelentős hozzáadott értéket generálnak, új értéket, új termékeket állítanak elő;
– innováción, innovatív megoldásokon alapulnak.
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2. Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás
A megye hosszú távú fejlődése, a vonzó megyei környezet megteremtése érdekében fontos a
megye energiaellátásának fokozatos átállítása megújuló, illetve alternatív forrásokra. Ez
egyrészt csökkentheti a megye külső energiafüggőségét és az önfenntartás megerősödését
energetikai szempontból, a megye közvetett és közvetlen széndioxid-kibocsátását, másrészt
ösztönözheti a zöldgazdaság megerősödését is. Ez utóbbi kiemelten fontos Szabolcs-SzatmárBereg megye számára, ugyanis a zöldgazdaság a szociális gazdaságban fontos szerepet
játszhat, mivel alacsonyabb képzettségű embereket foglalkoztat (a zöldgazdaság és a szociális
gazdaság integrálása).
A megye sajátos helyzetéből fakadóan kiemelten kell kezelni a vízgazdálkodást (ár- és
belvízvédelem, aszály) és alkalmazni kell egy tudatos klímastratégiát. A fizikai környezet
energetikai megújítása mellett, az elkövetkező években, kiemelt feladat lesz a
környezettudatosság erősítése a lakosság, vállalkozások és települések körében.
3. Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek
kialakítása
A megye ambíciózus célokat határozott meg, ezek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha
“saját kezébe veszi sorsát” és biztosítja a különböző megyei szereplők fejlesztési
tevékenységének proaktív összehangolását, koordinációját. Számos olyan terület van, ahol
nem lehet megfelelő megyei szintű koordináció és az érintettek összefogása nélkül
eredményeket elérni: ilyenek többek között a turisztikai termékek fejlesztése és értékesítése,
a befektetés-ösztönzés, a megyei image építés, a kisvállalkozások segítése, az agrármarketing
tevékenység vagy a szociális gazdaság megerősítése. Megfelelő szervezeti háttér,
eszközrendszer, humán erőforrás háttér nélkül ezek a megyei menedzsment tevékenységek
nem tudnak eredményt elérni.
4. Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása
A megye gazdaság és területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F
tevékenység kialakítása szükséges, amelyet egy egyedi kínálaton alapuló élet és piacképes
felnőttoktatás támogat. Fontos továbbá az élethosszig tartó képzés feltételeinek kialakítása és
fontosságának tudatosítása az emberekben. Különösen sajátos az a paradox helyzet a
megyében, hogy egyszerre van jelen munkanélküliség és munkaerőhiány, megfelelő,
szakképzett munkaerőre van szükséges a helyi gazdaságnak. Kiemelt feladat a leszakadó
térségekben az oktatáshoz, képzéshez és a szakképzéshez valós hozzáférés biztosítása és
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási integrációja.
5. Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági-foglalkoztatási,
közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztésben a Nyíregyházi agglomeráció fejlesztése
tekinthető területi jellegű stratégiai célok egyik pólusának. Az elkövetkező időszakban a tágan
vett agglomeráció fejlesztését sokkal komplexebben kell kezelni, az agglomerációs hatások
kihasználása érdekében. Ennek érdekében fontos (i) a befektetés-ösztönzés, további nagy
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foglalkoztatók letelepítése, (ii) az egész megyére kisugárzó nemzetközi turisztikai vonzerő
feltételeinek erősítése, (iii) a korszerű, klímabarát (közösségi és kerékpáros) közlekedés
feltételeinek megteremtése mind a városon belül, mind pedig az agglomerációs
településekkel, mind pedig más hazai és európai centrumtelepülésekkel a kapcsolatokat
megteremtve, valamint (iv) vonzó városi életterek kialakítása és (v) az aktív nemzetközi
kapcsolatrendszer további erősítése.
A Nyíregyházi agglomeráció fejlesztésében egy másik területi aspektusát is figyelembe kell
venni. Az elmúlt évtizedekben Nyíregyháza és Debrecen között kialakuló urbanizációs
tengelyben rejlő lehetőségeket sokkal intenzívebben ki kell használni. A két nagyváros közötti
kapcsolatok erősítése érdekében fókuszált beavatkozásokra van szükség, amelyek elsősorban
az urbanizációs tengely gazdasági (ebben kiemelt helyen szerepel a K+F tevékenység és az
innováció), foglalkoztatási és közlekedési funkcióit erősítik.
6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a megyei gazdasági
decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése
A nyíregyházi agglomeráció, mint centrum mellett a megye egészének fejlesztésében fontos
szerepet játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
decentrumai Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
gazdasági decentrumai elsősorban ipari központok:
– a Kisvárda-Záhony decentrum egy nemzetközi logisztikai központ, amely felértékeli a
megyében és az országban betöltött stratégiai szerepkörét. Kisvárda kulturális és turisztikai
funkciói is meghatározóak.
– Mátészalka kiemelten az optomechatronika, bútorgyártás és az élelmiszeripar területén tölt
be gazdasági centrum szerepkört.
– Nyírbátor a műanyag ipar, élelmiszer feldolgozás és turizmus tekintetében rendelkezik
centrális funkciókkal.
A decentrumok dinamizálása, integrált fejlesztése pozitív hatást gyakorolhat a környező
térségek fejlődésére. A decentrumokban a meglévő infrastruktúrára támaszkodva ösztönözni
kell a meglévő vállalkozások fejlődését és újak letelepülését (elsősorban ipari jellegű vállalatok
letelepítését), fejleszteni kell a városi és központ funkciókat, bővíteni a közszolgáltatások
rendszerét. A decentrumok nem csak gazdasági, hanem kulturális decentrumok is a
megyében, ebből eredően erősíteni szükséges a kulturális és turisztikai vonzerejüket. A pozitív
hatások kiterjesztése érdekében javítani kell továbbá a decentrumok (klímabarát)
elérhetőségét a környező településekről a lakosság kiszolgálása érdekében. A decentrumok az
üzleti infrastruktúra fejlesztés kiemelt területei.
A decentrumok mellett kiemelt jelentőségűek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járási
központjai, amelyek fontos szerepet játszanak a városi javak és szolgáltatások
koncentrációjában, illetve a vidéki térségek városi funkciókkal történő ellátásában. A megye
fejlesztési stratégiájában a járásközpontok fejlesztésének orientációja elsősorban a minőségi
szolgáltatások fejlesztése és ezzel cél egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó járáshálózat
alapjainak megteremtése. Külön figyelmet kell koncentrálni azokra a térségekre, ahol gyengék
decentrumok (pl. Nyíri Mezőség, Szatmár-Beregi térség), ezeken a területeken a városoknak a
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gazdaságfejlesztő
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erősíteni
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(Tiszavasvári,

Fehérgyarmat,

7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése
A stratégiai cél szintén egy kétpólusú területi célt fogalmaz meg, amelyben egyben SzabolcsSzatmár-Bereg megye legfontosabb vidékfejlesztési orientációja is a 2014-2020 közötti
periódusban. Egyrészt a határmenti térségek komplex fejlesztését, másrészt a rurális térségek
fejlesztését, amelyek a legkritikusabb pontjai a megyei fejlesztéspolitikának.
A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – hátrányos helyzetű,
fokozatosan leszakadó térségek. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az
ország külső perifériáinak. A Szatmár-Beregi térség egy jól körülhatárolható válságterület,
amelynek a fejlesztésére elsősorban egy komplex, integrált felzárkóztatási programra, célzott,
komplex beavatkozásokra van szükség annak érdekében, hogy a megye megakadályozza a
külső perifériák végleges leszakadását.
A megye nem külső perifériás vidéki térségeinek többsége szintén nehéz helyzetben van –
fejlődésüket a centrumok és decentrumok kisugárzó hatása önmagában nem képes
biztosítani.
Közös jellemzőjük ezeknek a térségeknek, hogy kiemelten fontos a fizikai és virtuális
elérhetőség biztosítása, illetve a súlyos foglalkoztatási gondok miatt a szociális gazdaság
erősítése. A közösségi kohézió (közösségfejlesztési politikák gyakorlati alkalmazása) és a
társadalmi versenyképesség javítása szintén lényeges eleme a megyei vidékfejlesztési
politikának, amely magában foglalja a rurális térségek értékőrző megújítását.
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1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Záhony

Kisvárda

( Forrás: OTrT - Országos Szerkezeti Terv részlete)
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1.3.2. Szabolcs-Szatmár Bereg megye Területrendezési Terve (MTrT)

( Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv részlet)

24

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

HELYZETFELTÁRÓ DOK UM ENTUM

1.3.2.1. MTrT térségi övezetek érintettsége, a település közigazgatási területére

Országos ökológiai hálózat övezetei

Széleróziónak kitett terület övezete

A település közigazgatási területe érintett az A Széleróziónak kitett terület övezetével
ökológiai folyosó övezetével, mely 7,3 %-a érintett az egész közigazgatási terület, ami
(124,10 ha) a közigazgatási területnek.
a megye minden településére jellemző
tekintve az altalaji adottságokra (homok).
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Térségi komplex
terület övezete

tájrehabilitációt

igénylő

A település közigazgatási területe érintett a A település teljes közigazgatási terület
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület érintett a Térségi komplex tájrehabilitációt
övezetével és az erdőtelepítésre alkalmas igénylő terület övezetével.
terület övezetével egyaránt. A megyei
területrendezési terv alapján a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület a település
4,4 %-a (74,83 ha), az erdőtelepítésre
alkalmas terület övezete a közigazgatási
terület 0,13%-a (2,32 ha).

( Forrás: MTrT – Melléklet részlet)
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1.3.2.2. Megyei terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó irányelvek, ajánlások
A szerkezetalakításra, a térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások
A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások
A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet-igényű tevékenység számára
csak ott biztosítson a településrendezési terv területet, ahol a védőövezet nem nyúlik át a
szomszéd település közigazgatási területére, kivéve, ha a terület-felhasználási egység térségi
jelentőségű településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és elhelyezéséhez
az érintett települések önkormányzatai hozzájárulnak.
Kerülendő a meglévő településtesttől elszakadó, más terület-felhasználási egységekbe
ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó,
új beépítésre szánt területek kijelölése
A települések külterületi terület-felhasználási rendszerében törekedni kell a magas
ökológiai értékű zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására.
Bokortanyák, valamint egyéb (nem központi) belterületek és külterületi lakott helyek
beépítésre szánt területének bővítése, illetve beépítési intenzitásának növelésekor javasolt
vizsgálni a várható településüzemeltetési költségeket, ezek finanszírozási feltételeit és
környezetvédelmi szempontjait. E területeken, továbbá az aprófalvas térségekben – a
jogszabályok szabta kereteken belül és a – várhatóan növekvő számú – pályázati
lehetőségeket kihasználva indokolt ösztönözni a nagyrendszerekhez való költséges
csatlakozást kiváltó alternatív energiaellátó és szennyvíztisztító rendszerek alkalmazását a
közösségi és egyéni költségek csökkentésére és a környezetterhelés mérséklésére is
tekintettel.
Mezőgazdasági térség
A védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat területén és a
belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területen lévő mezőgazdasági területeket a
településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú mezőgazdasági területfelhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az épületek
kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a
természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez
kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik.
Általános mezőgazdasági területként célszerű szabályozni az árutermelő gazdálkodásra
alkalmas mezőgazdasági területeket, ahol a településrendezés eszközeivel is javasolt a
legalább egy családot eltartani képes földbirtokok megtartása, kialakítása.
Biztosítani célszerű a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak
megfelelő fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési
feltételeit.
Általános mezőgazdasági területen a termőföldek felaprózódását a településrendezés
eszközeivel is indokolt megakadályozni.
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A belvízelvezető csatornák rendszeres karbantartásával biztosítandó a belvíz által
veszélyeztetett területek rendeltetésszerű használata. A belvíz által rendszeresen
veszélyeztetett területek racionális tájhasználata érdekében támogatandó a gyepterületek,
vizes élőhelyek rehabilitációja, a belvizes területek erdősítése, állóvizek kialakítása, amelyek
növelik a megye természeti, tájképi értékekben való gazdagságát is.
A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő
erdősávok, külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék
telepítését ösztönözni kell.
Vegyes terület-felhasználási térség és erdőgazdálkodási térség
A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az
erdőterületek arányát.
Az erdőterületek növelésével, környezetkímélő tájgazdálkodással is célszerű biztosítani a jó
környezetminőség megőrzését és javítását. A meglévő erdőterületek fokozott védelmét
indokolt biztosítani.
Az ökológiai hálózat területén javasolt a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos
erdőállományok fenntartása, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélése őshonos
állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek
alkalmazása.
A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett
az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi jelentőségét is
célszerű figyelembe venni.
Települési térség
Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése a megyében nem indokolt, a településrendezési
eszközökkel az üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő
formáit szükséges ösztönözni. Stratégiát javasolt kidolgozni a meglévő üdülőterületek és
egyéb, üdülési-turisztikai céllal használt területek korszerűsítésére a 21. századi turisztikaiidegenforgalmi igényekre és az ebből származó helyi jövedelmek növelésére, illetve a helyi
természeti, környezeti értékek megóvására, megőrzésére tekintettel.
Belvíz által rendszeresen vagy alkalmanként veszélyeztetett területen már korábban kijelölt,
de még nem beépült beépítésre szánt terület terület-felhasználási egységbe sorolásának
felülvizsgálata javasolt, megfontolandó a beépítésre nem szánt területté történő átminősítése.
A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, hogy
új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a kistérség
összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek nagyságának
kétszeresét. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek területfelhasználási egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt.
Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre
szánt területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon
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megvalósítani tervezett közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a
közlekedési hálózatokkal jól feltárt barnamezős területek (újra) hasznosításának (pl.
bónuszokkal való) ösztönzése, zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyei-térségi szintű
gazdasági területkínálat kialakítása a cél.
Új gazdasági terület kijelölésének szükségessége és a legmegfelelőbb helyszín kiválasztása a
településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek
összefüggéseinek bemutatásával igazolandó.
Települési térség hasznosítása során ajánlott a Nemzeti Környezetvédelmi Program
intézkedéseit figyelembe venni, azok érvényesülését a tervezés során igazolni.
Hagyományos vidéki települési térség
Az ökológiai hálózat településein elsősorban a komplex tájgazdálkodáshoz és a helyi
ellátáshoz szükséges szolgáltatások megtelepedésének területi feltételeit szükséges
megteremteni.
Az ökológiai hálózat területén, továbbá a világörökségi területek által érintett településeken
a településrendezés eszközrendszerével meg kell előzni minden olyan tevékenység
megtelepedését, mellyel a terület természeti, táji értékeinek megőrzését és turisztikai célú
hasznosítását veszélyeztetheti, illetve a korábbinál jelentősen nagyobb forgalmat vonz a
településre és térségébe (kiserőművek, a helyi ellátáshoz és a komplex tájgazdálkodáshoz
szorosan nem kapcsolódó gazdasági-logisztikai tevékenységek stb).
Vízgazdálkodási térség
Javasolt megvizsgálni a jelentősebb állóvizek, meglévő és tervezett főcsatornák többcélú
hasznosításának lehetőségeit, feltételeit, figyelembe véve az adott állóvíz, főcsatorna
elsődleges rendeltetését és a környező terület jellegét (pl. természetvédelmi területek).
Amennyiben lehetőség van többcélú hasznosításra, úgy annak településrendezési feltételeit
javasolt megteremteni a szabályozás során.
A településrendezés során javasolt a meglévő csatornák vízgazdálkodási terület-felhasználási
egységként történő szabályozása, és egyértelmű jelölése, lehetőséget teremtve ezzel az
állandó tározásra, a kiegyensúlyozott vízháztartás megteremtésére. Fokozott hangsúlyt
javasolt helyezni a csatornák
„jókarbantartásának” településrendezési eszközökkel történő ösztönzésére.
A tározási lehetőségek, állóvizek esetén javasolt megvizsgálni a tározási lehetőség mellett a
turizmusfejlesztő, gazdaságfejlesztő (öntözés) hatásukat is. Ezért tervezés során indokolt
kitérni a turizmussal összefüggő fejlesztések és kapcsolódó területbiztosítás lehetőségeire.
Műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények
A tervezett vonalas létesítmények (közlekedési hálózat, távvezetékek, szénhidrogén
szállítóvezetékek) nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények nyomvonalához célszerű
igazítani, figyelembe véve a különböző szakágak érdekeit is.
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Országos és térségi övezetekre vonatkozó részletes ajánlások
Ökológiai folyosó övezete
Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és természetközeli
élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő, vagy kapcsolatban lévő - rendszert alkossanak.
Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem
beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy
vízgazdálkodási területként célszerű kijelölni.
Minden vízfolyást ökológiai, vagy zöld folyosóként javasolt kezelni.
Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes társulásokat a
biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének megőrzése
érdekében indokolt megőrizni.
Az állóvizek természetes állapotát meg kell őrizni, új bányatavak, mesterséges tavak
kialakításánál törekedni kell a természetszerű rendezésre.
Állóvizek partján új épület létesítésére nem célszerű lehetőséget biztosítani akkor, ha a
keletkező szennyvíz tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül nem oldható meg.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölése még
kivételes esetben sem javasolt
Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén
ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak
megőrzését, a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos
lecserélését
A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó erdőterületeken elő kell
segíteni a meglévő erdőállományok természetes, illetve természetszerű erdőkké történő
átalakítását, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjedését.

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetélében
mezőgazdasági üzemfejlesztés nem korlátozott.

a

mezőgazdasági

termelés,

Az övezetek területét a településszerkezeti tervekben csak akkor javasolt erdőterület
területfelhasználási egységbe sorolni, ha az adott terület erdősítése a településszerkezeti terv
távlatában megvalósítható.
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Olyan felhagyott bányaudvart, bányagödröt, meddőhányót, amelyen természetes élőhely
kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg, csak a természetvédelmi hatóság
egyetértésével indokolt megbolygatni rekultiváció céljából.
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A magterületen, ökológiai folyosókban lévő roncsolt területek esetében az újrahasznosítás
során az ökológia, a táj- és természetvédelem prioritását célszerű biztosítani.
Ha a védett természeti értékek lehetővé teszik, akkor a magterületeken, tájképvédelmi
övezetben a táj- és természetvédelem mellett az ökoturisztikai hasznosítás, a szabadtéri
sportolás, erdősítés lehet az újrahasznosítás célja.
Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete
A deflációs terület hosszának csökkentése érdekében a szabályozási tervekben és a
fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a dűlőutak menti fásításra, illetve az egykori
fasorok, mezővédő erdősávok újbóli felújításának lehetőségére.
Sajátos megyei térségekre vonatkozó részletes ajánlások
Natura 2000 területek: A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó
szabályaival, továbbá a magterületekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre
vonatkozó ajánlásokkal összhangban lévő, és a Natura 2000 területek védelmi céljaival
összhangban lévő építmények létesíthetők, illetve tevékenységek folytathatók.
Nitrátérzékeny területek
A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési koncepciókat,
rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet által
meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban célszerű kidolgozni.
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark
létesítése
a)védett természeti területen,
b)Natura 2000 területen,
c)magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
d)erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen
e)országos jelentőségű tájképvédelmi területen
f) történeti település településkép-védelmi területén,
g)repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül,
h) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt.
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NATURA 2000 terület-Természetmegőrzési terület

Nitrátérzékeny terület

Országos gyümölcstermőhely kataszter által
érintett település

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható
terület
( Forrás: MTrT – Sajátos megyei térségek részlet)
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Kisvárda Város településszerkezeti terve

(Forrás: Kisvárda Város Önkormányzata)

Hatályos településszerkezeti tervet az ART VITAL Kft. készítette, a szerkezeti tervet 104/2012.
(VI.28.) határozattal került jóváhagyásra, amelyet utoljára 86/2018. (III.27.) határozattal
módosítottak.
A terv, gazdasági és különleges temető területeket jelöl közvetlenül a közigazgatási határ
mentén. Ezek érdemben nem befolyásolják a közigazgatási területet, mivel pl. a gazdasági
területek Anarcsi oldalon tovább folytatódnak.
A tervezett út nyomvonala, a Kisvárda déli elkerülővel északabbra tolódott, nem érinti a
községet.
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Pap Község településszerkezeti terve

(Forrás: Pap Község Önkormányzata)

Hatályos településszerkezeti tervet az Art Vital Tervező Építő és Kereskedelmi Kft. készítette,
a szerkezeti tervet 37/2006. (V. 25.) határozattal került jóváhagyásra, 48/2010. (VII. 02.)
határozattal módosított az Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Bt.
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben
befolyásolhatják Anarcs közigazgatási területén belül tervezett terület – felhasználásokat,
fejlesztési elképzeléseket.
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Szabolcsbáka Község településszerkezeti terve

(Forrás: Szabolcsbáka Község Önkormányzata)

Hatályos településszerkezeti tervet az P-ART Stúdió Kft. készítette, a szerkezeti tervet 30/2006
(V. 12.) határozattal került jóváhagyásra, melyet az Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Bt.
módosított.
A legutóbbi tervmódosítás tartalmaz olyan új elektromos hálózati elemet, amely a község
területén is újként jelenik majd meg, viszonylag rövid szakaszon.
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Ajak Város településszerkezeti terve

(Forrás: Ajak Város Önkormányzata)

Hatályos településszerkezeti tervet a LA-URBE Építész Iroda Kft. készítette, a szerkezeti tervet
194/2006. (V. 25.) határozattal került jóváhagyásra, amelyet 2/2018 (I.26.) határozattal
módosított az Urban Linea Tervező és Szolgáltató Kft.
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben
befolyásolhatják Anarcs közigazgatási területén belül tervezett terület – felhasználásokat,
fejlesztési elképzeléseket.
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Gyulaháza Község településszerkezeti terve
A település nem rendelkezik hatályos településszerkezeti tervvel.
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1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált területfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
A község 5/2003 (III. 06) KT. határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepciója nem
fellelhető, így a megállapításai vonatkozóan észrevételeket tenni nem lehet. A község
Integrált Településfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A község közigazgatási területére vonatkozóan településfejlesztési és településrendezési
szerződés nem készült.
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A hatályos településszerkezeti terv 83/2006. (III.28.) számú önkormányzati határozattal került
elfogadásra.
A település Helyi Építési Szabályzata a 4/2006. (III.28.) számú önkormányzati rendelettel került
elfogadásra.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
Területfelhasználási egységek
(1) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei azt építési használatuk általános jellege,
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre
tagolódnak:
Beépítésre szánt területek:
1./ Falusias lakóterület (meglévő és tervezett)Lf
tervezett falusias lakóterületek Anarcson:
 Anarcs K-i részén a funkcióváltással szántóterületből falusias lakóterület 0125/7 hrsz., a
terület nagysága:4,0 hektár – nem valósult meg
 Anarcs É-i részén a Kisvárdai u. K-i oldalán funkcióváltással gyümölcsösből falusias
lakóterület 059/1-59 hrsz.,
a terület nagysága :18,9 hektár – nem valósult meg
 Anarcs D-i részé az Iskola utcától K-re funkcióváltással 0107 hrsz.
Kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület 3,0 hektár (Lénártó dűlő)
 A Rákóczi utcától É-ra általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület 0122/2
hrsz., a terület nagysága: 4,2 hektár– nem valósult meg
2./ Településközponti vegyes terület (Vt)(meglévő) Anarcs településközpontja.
3./Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek (Gksz) tervezett terület a Nyírbátori út K-i
oldalán kertes mezőgazdasági területből 7,09 hektár. – nem valósult meg
4./ Ipari gazdasági területek (Gip) részben meglévő, részben tervezett
Meglévő ipari gazdasági területek:
 WINK KFT.
 DAPA KFT.
 TAB KFT.
 NYÍRZEM KFT.
 Magyar Aszfalt
Tervezett ipari gazdasági területek:
 Anarcs D-i részén funkcióváltással kertes mezőgazdasági területből ipari gazdasági
terület Nyírbátori út K-i oldalán 5,75 hektár. – nem valósult meg
5./ Különleges területek, temető terület, sport terület, homokbánya, szeméttelep, WINK KFT.
szennyvíztelepe (meglévők)
A beépítésre szánt területek közművesítettség foka:
Falusias lakóterület: teljes közművesítettség
Településközpont vegyes terület: teljes közművesítettség
Ipari gazdasági területek: teljes közművesítettség
Kereskedelmi gazdasági területek: teljes közművesítettség
Különleges területek, temető terület teljes közművesítettség,
sportetrület teljes közművesítettség,
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homokbánya részleges közművesítettség,
szeméttelep részleges közművesítettség,
szennyvíztelep teljes közművesítettség.
A
szennyvízcsatornázásig
részleges
közművesítettség
közművesítettségre tervezett beépítésre szánt területeken.

megengedhető,

a

teljes

Beépítésre nem szánt területek:
6./ Általános közúti közlekedési terület (Köu)



tervezett országos főút (Sárospatak – Vásárosnamény) közötti közlekedési terület Anarcs
D-i részén. (meglévő)
országos mellék út:
- 4108 sz. Kisvárda – Vásárosnamény (Széchenyi u., Damjanich u.)(meglévő)
- 4105 sz. Anarcs-Nyírbátor (Ady E. u., Kossuth u.) (meglévő)



települési gyűjtőutak (meglévő)
- Táncsics utca, (meglévő)
- Dózsa György utca (meglévő)
- Ságvári utca (meglévő)
- K-i részen tervezett gyűjtőút. - Nem valósult meg.



lakó utak (kiszolgáló utak) meglévők:
- Ady köz
- Rákóczi utca,
- Petőfi utca,
- József Attila utca,
- Kölcsey utca,
- Csillag utca,
- Vasút utca,
- Iskola utca,



Mezőgazdasági feltáró és összekötő utak: (részben meglévő, részben tervezett)

Tervezettek:
- Anarcs-Pap mezőgazdasági összekötő és feltáró út, - Anarcs-Nyírlövő összekötő és feltáró út, - Nem valósult meg.
- Anarcs-Ajak összekötő és feltáró út. – Megvalósult.
7./Zöldterületek (közparkok) (Z) meglévők:
- Czóbel kúria parkja
tervezett:
- a Rákóczi úttól É-ra szántóból közpark 579 hrsz,
Nem valósult meg.
- Ságvári úttól É-ra agyaggödör területből közpark 019 hrsz
Nem valósult meg.
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8./Erdőterületek (meglévők és tervezettek) (E)
Anarcs erdőterületei védelmi erdők, gazdasági erdők.
Tervezett erdők:

Jelenlegi:
0154/9-23 hrsz szántóból
- Nem valósult meg.

tervezett:
erdő

területi nagyság:
12,5 hektár

040/6 hrsz.
szántóból
- Megvalósult.
Tervezett erdő összesen:

erdő

13,5 hektár
25,0 hektár

9./ Általános mezőgazdasági terület (meglévők) (Má)
10./ Kertes mezőgazdasági terület (meglévők) (Mk)
11./ Vízgazdálkodási terület: (V)(közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja)
(2) A beépítésre szánt terület-felhasználási egységeinek irányadó szintterület sűrűségét az alábbi
táblázat tartalmazza.
Területegység jele
Lf
Vt
Gip
Gksz
KÜ

Területfelhasználási mód
/egység/
falusias lakóterület
településközpont vegyes
terület
ipari gazdasági terület
kereskedelmi szolg. gazd.
terület
különleges terület, temető,
sport terület, homokbánya,
szeméttelep, szennyvíztelep
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1,5
1,0
1,2
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(Forrás: Anarcs Község Önkormányzat -Településszerkezeti terv)
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1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
A demográfiai trendek elemzéséhez alapvetően kettő, az adott település lakosságszámát
tartalmazó fogalom rögzíthető:
Állandó népesség: az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező
személyek adatait tartalmazza, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási
helyük (ideiglenes lakásuk). Ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek is, akik valamilyen
okból (munkavállalás, tanulás, diplomáciai, kereskedelmim tudományos megbízás teljesítése,
stb.) az eszmei időpontban átmenetileg külföldön tartózkodnak, de bejelentett lakhelyük az
adott területen volt.
Lakónépesség: A lakónépességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen lakhelyük az
összeírás helyen illetve ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyét tekintik
életvitelszerű lakóhelyüknek, éjszakai pihenésüket általában, a hét nagyobb részében ott
töltik.
Az állandó népesség és a lakónépesség közötti különbségtétel egyes mutatók pontosabb
értelmezése esetében szükséges, így Anarcs népességének bemutatásakor minden egyes
elemzési szempontnál törekszünk rögzíteni, hogy a nevezett mutatók közül melyre
vonatkozik az adott elemzés.
Anarcs Község elhelyezkedése

(Forrás: TEIR (saját szerkesztés))
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1.7.1.1. Demográfia, népesség
Szabolcs – Szatmár - Bereg megye népességszáma egészen az 1980-as népszámlálásig
exponenciális és rendkívül dinamikus népességnövekedést produkált, azonban az 1980-as
évektől stagnálás és egy enyhe csökkenés vette kezdetét. Az 1990-es évekre a stagnálás és
egy minimális népességcsökkenés volt jellemző (a csökkenés mértéke mindössze 0,5% 19902001 között). A népesség számának alakulásánál megfigyelhető, hogy Szabolcs-SzatmárBereg megyében 2001-től egy csökkenő trend
alakult ki, hasonlóan az ország többi megyéjéhez.
A megye népességvesztésének felgyorsulását elsősorban a belső migrációs tendenciák
felerősödése, a lakosság egyre tömegesebbé váló elvándorlása okozta. Anarcs esetében is
negatív vándorlási egyenleg mutatható ki az elmúlt időszakot vizsgálva.
Kisebb részben pedig a természetes demográfiai folyamatok alakulása: az élveszületések
számának az országos ütemet meghaladó‐, a halálozások gyakoriságának pedig az átlagos
ütemtől elmaradó csökkenése idézte elő. Anarcs természetes szaporodásnak, fogyásának
mérlege az elmúlt időszak átlagát vizsgálva negatív tartományú értéket jelez.
Kisvárdai járás lakónépesség változásai

Ajak
Anarcs
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
SUMMA

2017.01.01.
időpontban

2011. évi
népszámlálás
időpontjában

2001. évi
népszámlálás
időpontjában

3 676
1 977
3 944
2 298
2 407
1 922
766
1 498
16 277
480
1 114
2 296
715
1 988
1 762
2 945
1 078
1 149
1 666
1 545
2 795
786
994
56 078

3 801
1 915
4 110
2 189
2 458
1 977
733
1 555
17 081
471
1 069
2 350
700
2 077
1 842
2 940
1 086
1 223
1 743
1 638
2 638
737
1 034
57 367

4 066
2 032
4 248
2 179
2 444
2 061
736
1 667
18 311
518
1 052
2 446
763
2 190
1 798
2 966
1 177
1 287
1 748
1 686
2 738
701
1 067
59 881

Területnagyság
(hektár)
2017.01.01.
időpontban
2 476
1 706
5 184
1 654
2 515
2 207
632
1 823
3 590
926
1 407
4 143
791
3 795
1 715
3 923
1 580
1 984
2 295
1 551
4 361
1 078
969

(Forrás: KSH Helységnévtár)
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Anarcs lakónépessége 2017. január 01-én 1.977 fő volt, így a település lakónépessége hosszú
távon vizsgálva tendencia szerűen csökkenő, azonban az elmúlt időszakban növekvő irányú.
Lakónépesség
Lakónépesség száma az év végén
2100
2056
2050 2031 2024

2010

2014

2032

2021 2015

2000

1992

1977
1951

1950

1943

1934
1903 1910

1900

1977

1889

1850
1800

(Forrás: KSH)

A Felső-Szabolcsi LEADER HACS közössége a Felső-Nyírség területén fekszik, teljes területtel
jogosult települések száma 27, külterülettel jogosult 1 település (Kisvárda). A LEADER
közösség jelenlegi 28 települése között négy kisváros található Ajak, Dombrád, Mándok és
Záhony, valamint Kisvárda tanyás külterülete révén, egy nagyközség Tuzsér és 22 község
(Anarcs, Benk, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Kékcse, Komoró,
Mezőladány, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd,
Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Újkenéz, Újdombrád, Zsurk). A
Kisvárdai járást, mint a megyét is az aprófalvas településhálózat jellemzi. A Felső-Szabolcsi
LEADER HACS közösség tekintetében az átlag népsűrűség 2015-ben 93,5 fő/km2 volt,
Kisvárda várost nem számolva.
Nők kor szerint (állandó népesség)
Nők kor szerint (állandó népesség)

4%

14%

15%

4%

63%

0-14 éves

15-17 éves

18-59 éves

60-64 éves

65 év feletti

(Forrás: KSH, saját szerkesztés)
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A településen az elvándorlási egyenleg negatív. Többen hagyják el a Anarcsot, mint a
betelepülni szándékozók. Az elvándorlás a lakosság kor és képzettség szerinti összetételének
kedvezőtlenné válását vonja maga után, mert képzett, főként diplomás fiatalok hagyják el a
települést. Az elvándorlás iránya a járásszékhely, megyeszékhely, illetve a főváros felé
irányul, a kedvezőbb életminőség reményében. A népességvonzó képesség javítása
érdekében alkalmazandó eszközök helyes megválasztásával a falu népességmegtartó
potenciálját erősíteni szükséges.
Férfi kor szerint (állandó népesség)
Férfiak kor szerint (állandó népesség)
5%

8%

15%

3%

69%

0-14 éves

15-17 éves

18-59 éves

60-64 éves

65 év feletti

(Forrás: KSH. saját szerkesztés)

A „Természetes szaporodás, fogyás” mutató ezrelék értékben rögzíti az élveszületések és a
halálozások különbözetét (ezer lakosra vetítve). Anarcs esetében – a falu népességének
tendenciaszerű csökkenésének egyik alapvető okaként – kevesebb az élveszületések, mint a
halálozások száma, mely fajlagosan szignifikánsan kedvezőtlenebb értéket vesz fel, mint az
országos átlag. Mivel a település öregedő korfával rendelkezik, értelemszerűen a
gyermekvállalási korban lévők aránya is alacsony, mely egyértelmű indoka a temészetes
fogyásnak. A halálozások száma rendre meghaladta az élveszületésekét.
Természetes szaporodás - fogyás
Természetes szaporodás - fogyás
20
15
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5
0
-5
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2014
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-10
-15
-20

(Forrás: KSH, saját szerkesztés)
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A település társadalma egyértelműen elöregedőnek minősíthető. A 14 évesek aránya a teljes
populációban nem éri el a 14 %-ot.
Öregedési index
Év
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
308
425
223
348
225
328
217
331
214
317
221
312
206
283
202
283
219
284
245
299

Öregedési index (%)
72,5%
64,1%
68,6%
65,6%
67,5%
70,8%
72,8%
71,4%
77,1%
81,9%
(Forrás: KSH, saját szerkesztés)

1.7.1.2. Nemzetiségi összetétel
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A 2001-es
népszámlálási adatok szerint a lakosság 4,1 %-a) vallotta magát roma származásúnak. A
népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem
vallja magát romának. A településen működő Roma Önkormányzattal Anarcs Község
Önkormányzata szoros kapcsolatot tart fenn.
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján segíti az Anarcs Roma Nemzetiségi
Önkormányzat munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feltételeket, valamint azok költségeit. Az önkormányzat a
települési nemzetiségi önkormányzat számára az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget havonta 16 órában ingyenesen a
Polgármesteri Hivatal épületében, a Polgármesteri Hivatalra meghatározott általános
munkarend szerinti munkaidőben biztosítja, és – a testületi és a tisztségviselők
telefonhasználata költségei kivételével - viseli a kapcsolódó költségeket. A helyiséget a
jegyző jelöli ki.
Nemzetiségi kötődés

Nemzetiség
magyar
bolgár
cigány (roma)
görög
horvát
lengyel
német
örmény
román
ruszin
szerb
szlovák

Arány
93,9%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
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Nemzetiség
szlovén
ukrán
egyéb, nem hazai nemzetiség
nem kívánt válaszolni, nincs válasz

Arány
0,0%
0,2%
0,2%
6,1%

(Forrás: KSH - Népszámlálás, 2011.; saját szerkesztés)

1.7.1.3. Képzettség
A lakosság iskolai végzettségére vonatkozóan a KSH a népszámlálások alkalmával gyűjt
információt. A 2011-es népszámlálás tekinthető a legfrissebb, más területi szintekkel
összehasonlítható adatforrásnak. A népesség átlagos képzettségi színvonala ugyancsak a
felzárkózás irányába mozdult el, de a magasabban képzett népesség arányának növekedése
elmaradt az országos ütemtől. A település lakónépességének képzettségi mutatói javuló
tendenciát mutatnak.
Képzettségi adatok
15 éves és idősebb
lakosság száma
összesen
év
összesen nő férfi
fő
fő
fő
2001
1542
798 744
2011
1549
790 759

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma
összesen nő férfi
fő
fő
fő
1315
642 673
1472
733 739

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma
Összesen
nő
férfi
fő
%
fő
%
fő
%
227
14,7% 156 19,5% 71 9,5%
77
5,0%
57
7,2%
20 2,6%
(Forrás: KSH (Népszámlálás 2001.; 2011.))

1.7.1.4. Foglalkoztatottság
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi es kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy
elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi allapot, a családok gyermekszáma, a
gyermek szegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy aranyban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott
munka képességűek es a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra
jutás fő akadályai: a munkahelyek hiánya, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli
létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.
A pálya kezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem
megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya es az iskolai végzettség
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac
elvarasai ma mar nemcsak a végzettségre es a szakképzettségre, hanem a különböző
személyes kompetenciákra, szakmai es gyakorlati tudásra vonatkoznak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége Kisvárda, Szent György tér 4. szam alatt fogadja az álláskeresőket, a nem
nyilvántartott munkát keresőket.
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Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő
állasokat keresnek es ajánlanak fel. A Kirendeltség a munkaerő-piaci képzések
lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában közreműködik. Ebben a munkáltatok
is reszt vesznek, amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre
kerülők előzetes képzéseit igénylik. A kirendeltség különbözőtanácsadásokat végez es
együttműködik civil szervezetekkel es önkormányzatokkal.
A kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőséget nehezíti a munkaerő kínálat kedvezőtlen aránya és
összetétele. Jelentős a férfi többlet, a kellő szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező
viszonylag fiatal munkaerő. A kialakult helyzetet erősíti a roma etnikum alacsony képzettségi
szintje. A regisztrált álláskeresők számának vizsgálatakor megállapítható, hogy kedvezőbb,
mint a megelőző években mért munkanélküliség, azonban ennek egyik oka a közhasznú
foglalkoztatás, amely az összes elhelyezkedéshez viszonyítva még mindig jelentősebb eszköz.
Ennek bemutatására jelen dokumentum 1.10. fejezetében kerül bővebben sor.
Nyilvántartott álláskeresők
Nyilvántartott
álláskeresők
száma
Év
összesen
fő
2008
254
2009
232
2010
241
2011
248
2012
245
2013
160
2014
175
2015
133
2016
97
2017
154

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
8 általánosnál
8 általános
magasabb iskolai
alacsonyabb végzettség
végzettség
fő
%
fő
%
fő
%
4
1,6%
93
36,6%
157
61,8%
4
1,7%
87
37,5%
141
60,8%
2
0,8%
89
36,9%
150
62,2%
2
0,8%
87
35,1%
159
64,1%
2
0,8%
90
36,7%
153
62,4%
2
1,3%
68
42,5%
90
56,3%
2
1,1%
71
40,6%
102
58,3%
2
1,5%
59
44,4%
72
54,1%
1
1,0%
29
29,9%
67
69,1%
3
1,9%
52
33,8%
99
64,3%
(Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

Regisztrált munkanélküli az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat
tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem
részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével
munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése
érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség
álláskeresőként nyilvántart.
Munkavégzésre alkalmas korú népesség - a KSH népszámlálási ill. népesség nyilvántartási
adatai szerint – a 15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma, amely Anarcs esetében 1.537
fő. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat havi nyilvántartása szerint a településen az alábbiak
szerint alakult a munkapiaci helyzet a 2017. és 2018. évre rendelkezésre álló adatok alapján.
Munkanélküliségi adatok az elmúlt időszakban
Nyilvántartott össz.
Foly.nyilv.
Időpont
fő
hossz>365 nap
2018. 02. 20-i
144
27
állapot szerint
2018. 01. 20-i
155
28
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Járadék tip.ell. fő

Munkav. korú
népes. fő

15

1 537

20

1 537
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állapot szerint
2017. 12. 20-i
állapot szerint
2017. 11. 20-i
állapot szerint
2017. 10. 20-i
állapot szerint
2017. 09. 20-i
állapot szerint
2017. 08. 20-i
állapot szerint

153

30

18

1 556

138

26

15

1 556

116

26

18

1 556

121

27

18

1 556

123

29

20

1 556

(Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, saját szerkesztés)

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (%)

(Forrás: TEIR)

A lakosság alacsony képzettségi szintjéből is ered, hogy a foglalkoztatottak jelentős része
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban kap munkát (alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a 2012. évben 27% volt), bár ez az
érték kedvezőbb mind az országos, mind a megyei, valamint a HACS települések átlagánál is.
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportoknak minősül az ipari és építőipari (FEOR 7)
Gépkezelő, összeszerelő, járművezető (FEOR 8) valamint Szakképzettséget nem igénylő
(egyszerű) foglalkozások (FEOR 9) foglalkoztatási főcsoportokba tartozó munkakörökben
dolgozók csoportja.
Anarcs foglalkoztatási helyzetét nagyban befolyásolja Kisvárda foglalkoztatási helyzetének
alakulása, továbbá a még mindig ipari beállítottságú, szomszédos Záhonyi kistérség
munkaerőpiacának helyzete.
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak arányában (%)

(Forrás: TEIR)

A települési lakosság viszonylag alacsony jövedelmi viszonyának alapvető oka az alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak magas aránya. Alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportnak számít az ipari és építőipari (FEOR 7), a gépkezelő, összeszerelő,
járművezető (FEOR 8) valamint a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
(FEOR 9) foglalkoztatási főcsoportokba tartozók. A településen a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei átlagot és a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület településeinek átlagát is
meghaladóan rossz az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
száma Anarcs Községben. A településen adott munkalehetőségek korlátozottsága, valamint a
lakosság rossz képzettségi mutatói tekinthetők ennek alapvető okaként.
A jövedelmi viszonyokat pozitív irányba a közfoglalkoztatási program sem képes elmozdítani,
melynek bővebb bemutatására az 1.10. fejezetben kerül sor.
Nyugdíjellátásban részesülők létszámadatai
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
Időszak
járandóságban részesülő
férfiak száma
2005. év
265
2006. év
258
2007. év
252
2008. év
236
2009. év
231
2010. év
221
2011. év
217
2012. év
215
2013. év
204
2014. év
196
2015. év
185
2016. év
178

Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
járandóságban részesülők
száma (fő)
száma összesen (fő)
321
586
324
582
331
583
319
555
302
533
290
511
284
501
281
496
268
472
262
458
243
428
253
431
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)
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Anarcs munkaerőpiaci helyzetének fontos mutatószáma továbbá a nyugdíjellátásban és egyén,
megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők létszámadatai.
Öregségi nyugdíjban részesülők létszámadatai
Időszak
Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő)
Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (fő)
2011. év
106
130
2012. év
109
139
2013. év
104
139
2014. év
100
144
2015. év
96
146
2016. év
98
159
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

Megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők létszámadatai
Megváltozott munkaképességűeknek járó
Megváltozott munkaképességűeknek járó
Időszak
ellátásban részesülő férfiak száma (fő)
ellátásban részesülő nők száma (fő)
2011. év
84
90
2012. év
76
79
2013. év
72
75
2014. év
70
74
2015. év
66
63
2016. év
59
61
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

1.7.1.5. Jövedelmi viszonyok
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében a 2015.
évben 646.669,7 forint volt, Anarcsra vetített értéke 728.656,1 forint, amely meghaladja a
megyei értéket és mind a HACS települések átlagát, mind a Kisvárdai járás átlagos értékét
(638.976 forint).
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)

(Forrás: TEIR)
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A rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény jelent bizonyos természetbeni ellátásokra való
jogosultságot – étkeztetés, tankönyv – illetve évente kétszer egy összegű támogatásra való
jogosultságot. 2017. évtől az egy összegű támogatás összege a rendszeres gyermekvédelemi
támogatásra jogosult eseten 6.000 Ft/gyermek, a hátrányos helyzetű vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek eseten 6.500,-Ft/gyermek.
A rendkívüli települési támogatást egyedi kérelem alapján állapíthatja meg a képviselőtestület gyermek betegsége, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolat tartás, a
gyermek családba való vissza kerülésének elősegítése, gyermek hátrányos helyzete, szülő
elvesztese eseten.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Időszak
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő)
2006. év
212
2007. év
217
2008. év
214
2009. év
253
2010. év
259
2011. év
242
2012. év
242
2013. év
237
2014. év
185
2015. év
153
2016. év
151
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

1.7.1.6. Életminőség
Nagy értékű fogyasztási cikkek
Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül
viszonyítási alapot jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek száma
és értéke.
Száz lakosra jutó személygépkocsik száma (db)

(Forrás: TEIR)
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Ezek közül az egyik legjellemzőbb mutató az 1000 főre jutó személygépkocsik számának
változása. A személygépkocsik száma az elmúlt időszakban emelkedett.
Közbiztonság
Egy település közbiztonsága jelentős kihatással bír számos területre, így befolyásolja a
gazdasági életet – a beruházási szándékon keresztül –, továbbá a lakossági migrációt
(letelepedés vagy elvándorlás) is.
A település lakóinak hangulatára, életvitelére és szabadidő eltöltési szokásaira is rányomja
bélyegét. A felelős családi nevelés egyre gyakoribb hiánya, a környezetben látott rossz
minták, a kamaszkorban jelentkező természetes szabadságvágy és lázadás, a média és a
divat által sugallt torz életkép együttes hatása egyre nagyobb arányban és egyre korábbi
életkorban teszi az érintett fiatalokat kiszolgáltatottá a káros hatású élvezeti cikkek
hatásainak (ezek közül is egyre gyakrabban az ún. dizájner drogoknak), vagy inspirálja őket
rossz minták követésére (pl.: vandalizmus).
Anarcs kimondottan biztonságos településnek minősül.
A regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db)

(Forrás: TEIR)
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1.7.1.7. Lakásállomány
A településen – hasonlóan az országos tendenciákhoz – jelentősen visszaesett az épített
lakások aránya az elmúlt időszakban. A lakások megoszlása az építés időszaka szerint az
alábbiak szerint mutatható be:
A lakások megoszlása az építés időszaka szerint
Lakások megoszlása az épites időszaka szerint
2001-2014 között
8%

1946 előtt
9%
1946-1960 között
9%

1991-2001 között
19%

1961-1970 között
11%

1971-1980 között
21%

1981-1990 között
23%

(Forrás: lechnerkozpont.hu)

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya csökkenő, a 2011. évi népszámlálás adatsorai
alapján 10,8%-ra csökkent.
Alacsony komfort fokozatú lakóingatlanok adatai
Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%)
2001 (népszámlálási adatok)
25,2
2011 (népszámlálási adatok)
10,8
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

Közműolló (közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások százalékában) Anarcs esetében 60%, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások arányát és a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások arányát az alábbi
táblázat tartalmazza.
Közműolló adatok
Mutató
2015
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
93
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
55,8
Közműolló (%)
60
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, életviszonyok
Anarcs Községben az egyik legsúlyosabb, a lakosságot érintő gond a szegénységben élők,
köztük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek velejárója a leszakadás, a
kiszorulás az élethelyzetekből, mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi
szolgáltatások területén. A településen azonban területi alapú megjelenéssel nem párosul, a
településen nincs a hátrányos helyzetűeket tömörítő terület. A településen nincs olyan
szegregátumnak minősülő terület, amely egybetartozó, földrajzilag elhatárolható a település
többi részétől. Nincsenek olyan utcák, területrészek, ahol alacsony iskolai végzettségű,
munkajövedelemmel nem rendelkező lakosok aránya meghatározó lenne.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakó közösségek, a munkahelyek,
önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Településünk kedvező
természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik, polgárjaink többségé lokálpatrióta.
Községünk lakosságának egészséget, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének
javítását úgy lehet biztositani, ha tevekénységeink során a környezet és fejlődés, illetve a
gazdaság, társadalom es környezet problémait együtt kezeljük. Az önkormányzat
tulajdonában álló 7,5 hektáros Czóbel-kúria parkja (Bárókert) tökéletes helyszíne a
szabadtéri rendezvényeknek. A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi
média szolgal. Az önkormányzat időszaki lapja az Anarcsi Hírmondó kiadási költségeinek
biztosításával, az újság ingyenesen jut el az állampolgárokhoz. A Községi es Iskolai Könyvtár
segítésével helyi önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek széles körű
tájékoztatást biztosítanak. Az önkormányzat minden évben falunapot szervez, mely a helyi
lakosság integrációját támogató közösség fejlesztő program.
A település jelentős eseményei közé tartozik a minden évben megrendezésre kerülő
Gyermeknap, Czóbel Minka Emléknapok, Falunap valamint Idősek Napja.
1.7.3.1. Vallási felekezetek
A település identitását erősítő tényezők között igen fontos szerepet tölt be a vallás. A 2001es népszámlálás alkalmával mértekhez képest – az országos trendekhez hasonlóan –
Anarcson is némileg csökkent a magukat valamely vallási felekezethez tartozónak vallók
száma. A lakosság vallási megoszlását tekintve a legfontosabb szerepet a református és a
római és görög katolikus vallás tölti be.
Anarcs Község lakóinak vallási összetétele 2011-ben

Felekezet
református
római katolikus
görög katolikus
evangélikus
egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozik
vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik
nem kívánt válaszolni, nincs válasz
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Arány
44,5%
22,0%
18,9%
0,1%
0,7%
2,3%
11,6%

(Forrás: KSH)
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Az Anarcsi Református Egyházközség gyülekezet jelenleg mintegy 800 egyháztagot számlál,
és élénk gyülekezeti élet folyik. Alkalmaik a kazuális alkalmakat nem tekintve a vasárnap
délelőtti istentisztelet, a gyermek istentisztelet, a szerdai bibliaóra és a szombati ifjúsági óra.
Ezek mellet az iskolában rendszeresen tartanak vallásórákat. Számos hitéleti és
közösségépítő programot szerveznek hétről-hétre.
Református templom

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)
Anarcsi Református Egyházközség közösségfejlesztő projektje főbb adatai
Projektgazda

Anarcsi
Református
Egyházközség

Projekt címe

Anarcsi
közösségek
fejlesztése

Azonosító
(konstrukció)

EFOP-1.3.7-17 - A
társadalmi
kohézió erősítése
az egyházak és
civil szervezetek
közösségfejlesztő
tevékenységének
bővítésével

Támogatási
döntés
dátuma

2017.11.06

Megítélt
támogatás
(HUF)

A projket rövid bemutatása

49 999
930

Kell egy jó szó Alapítvánnyal
konzorciumban nyújtjuk be a
szakmai tevékenységeket és a
toborzást megosztva egymással.
Konzorciumi tagunk a nevelés és
oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés területén van
jelen a közösség életében. A
konzorcium
jelentős
beágyazottsággal bír projektünk
célcsoportjával, és élethelyzetükkel,
problémáikkal és igényeikkel is
tisztában van. Célunk az Anarcson
és vonzáskörzetében élő 50 év
feletti és 25 év alatti célcsoportok
közösségalkotó
képességének
növelése, és egyfajta társadalmi
szemléletformálás
megvalósítása,különös tekintettel a
hátrányos helyzetű és kisebbségben
lévő célcsoportokra, hiszen jelenleg
is számos tagunk kerül ki közülük.

(Forrás: intézményi adatszolgáltatás / www.szechenyi2020.gov.hu)
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1.7.3.2. Civil szervezetek
A lakosságszámhoz képest arányában kevés civil szervezet működik Anarcson (Regisztrált
nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma 2010. évben 3,6 db)
A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális élet
fontos alkotó elemei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a
társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez. Ezek a
szervezetek a mindennapi élet szinte valamennyi területén jelen vannak, meghatározó
szerepet játszanak egyén és az állam között, lehetőséget biztosítanak az embereknek az
önszerveződésre, a közös érdekek, értékek mentén, meghatározott célok elérésére, hasonló
problémák kezelésére, embertársaik megsegítésére, a cél érdekében létrehozzák saját
szervezetüket.
Nonprofit szervezeteknek minősül minden olyan nem profitszerzésre irányuló regisztrált
szervezet (alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyesülés, érdekképviselet köztestület,
közhasznú társaság, valamint az egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezet)
a nonprofit szektor részének tekintendő, amelyet a hatályos jogi szabályozás
rendelkezéseivel összhangban, önálló jogi személyként bejegyeztek.
Anarcs Községben működő civil szervezetek az alábbiak:
Szervezet
Szervezet neve
Adószám
székhelye
"Anarcsi Iskolás
4546 Anarcs,
Gyermekekért"
19211916-1-15
Kossuth utca 39.
Alapítvány
"Az anarcsi óvodás
4546 Anarcs, Iskola
gyermekekért"
18803671-1-15
út 2.
Alapítvány

Szervezet típusa

Cél szerinti
besorolás

Alapítvány (nyílt)

Oktatási
tevékenység

Alapítvány (nyílt)

Kulturális
tevékenység

Anarcs Polgárőr
Szervezet

4546 Anarcs, Dózsa
György utca 1.

18818149-1-15

Polgárőr szervezet

Polgári védelmi,
tűzoltási
tevékenység

Anarcs
Sportegyesület
Anarcsi
Hagyományőrző Íjász
Egyesület
Felső-Szabolcs
Ifjúságáért Egyesület
Harcosok KlubjaSzilvási Team
Sportegyesület

4546 Anarcs,
Kossuth utca 30.

18818039-1-15

Egyesület

Sporttevékenység

4546 Anarcs, Ady
Endre út 11.

18514151-1-15

Egyesület

Kulturális
tevékenység

4546 Anarcs,
Damjanich út 17.

18810103-1-15

Egyesület

Kulturális
tevékenység

4546 Anarcs,
Széchenyi út 61.

18205334-1-15

Egyesület

Sporttevékenység
(Forrás: civil.info.hu)

Önkormányzat által a 2017. évben támogatott civil szervezetek:
 Sportegyesület
 Polgárőrség
 Hagyományőrző Íjászegyesület
Anarcs Polgárőr Szervezet az Országos Polgárőr Szövetség tagja, amelynek keretében
jelenleg közel 90 ezer polgárőr teljesít szolgálatot. A szervezet 2007-ben alakult 15 alapító
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taggal, viszont ma már 26 polgárőr szolgál a település utcáin. Elsődleges feladatuk a község
közbiztonságának javítása. A szituációs bűnmegelőzés mellett, vagyis a járőrözés mellett
mára kibővült a tevékenységi kör. Részt vesznek a környezetvédelemben, a gyermek- és
ifjúságvédelemben,
a
kábítószer-fogyasztás
megelőzésében,
a
rendezvények,
sportesemények biztosításában. Részt vesznek a közlekedés biztonságának biztosításában, a
helyes közlekedési magatartás oktatásában. Az ösztönös védekezési reflexet ma már a
tudatos és szakmailag megalapozott munka jellemzi. A polgárőrök folyamatosan képzéseken
vesznek részt.
1.7.3.3. Helyi közösségi elismerések
Czóbel Minka Emlékérem kitüntető díj
Anarcs Község Önkormányzata a „Czóbel Minka Emlékérem kitüntető díj adományozásáról
szóló rendelet megalkotásáról” szóló 9/2005. (V.25.) Önkormányzati rendelettel hívta életre
a Czóbel Minka Emlékérmet. A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé, alapította a Czóbel Minka Emlékérem kitüntető díj címet.
Díszpolgári cím
A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az
utókor elé, díszpolgári címet alapított a 8/2005.(V.12.) ÖKT. számú rendelettel. Anarcs
Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
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1.8.1. Humán közszolgáltatások
1.8.1.1. Oktatás-nevelés
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha
A 2 év feletti gyermekek napközbeni ellátását, elhelyezését a településen működő óvoda
biztosítja, mely minden igényt ki tud elégíteni. A településen a bölcsödéi ellátás nem
megoldott, azt a közeli Kisvárda varosban vehetik igénybe a szülök. Óvoda 1969- óta
működik községben.
2008. augusztus 1-től létrejött a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca
intézményi társulás. Három község: Anarcs, Tornyospálca, Mezőladány iskolái és óvodái egy
intézményként működik. A társulás 2011.09.01. bővült Ilk község óvodájával. Az intézmény
önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A
négy településen működő, 5 óvoda szakmailag önálló. Az óvoda önállóan írt pedagógiai
program alapján végzik a nevelő-fejlesztő munkát. Az intézmény tárgyi felszereltsége jó,
rendelkezik a gyermekek neveléséhez- fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, amelyek
pótlását, fejlesztését az Önkormányzat folyamatosan biztosítja. A 3-7 éves gyermekek
nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése igazodik egyéni
szükségleteihez, életkori sajátosságaikhoz és egyéni fejlődési ütemükhöz.
2017-es statisztikai adatok alapján az intézményben összesen 43 gyermek ellátása
biztosított, ebből gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők száma 3 fő. Az
intézmény 6 fő alkalamzottal látja el feladatait. Anarcs Község Önkormányzata az Anarcsi
Czóbel Minka Óvoda és Konyha Óvodájában a hatályos alapító okirat értelmében a
feladatellátási helyen felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
székhelyén: 50 fő. Kettő óvodai csoport indítása engedélyezett a hatályos jogszabályok
értelmében.
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha főbb adatai

OM azonosító:
PIR szám:
Székhely címe:
Fenntartó:
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:

202906
826699
4546 Anarcs, Iskola utca 2
Anarcs Község Önkormányzata
50 fő

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, intézményi adatszolgáltatás)

Az Önkormányzat döntése alapján (Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2018. (V.29.) határozata) az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha átszervezésével
2018. szeptember 1. napjától alaptevékenységének bővítésével bölcsődei (mini bölcsőde)
feladatokat is ellát majd. Az infrastrukturális feltételt a régi iskola szolgálati lakás
átalakításával biztosítják.
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Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő)

(Forrás: TEIR)
Óvoda főbb adatai
Óvodai feladatellátási
helyek száma
Időszak
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(db)
2001. év
1
2002. év
1
2003. év
1
2004. év
1
2005. év
1
2006. év
1
2007. év
1
2008. év
1
2009. év
1
2010. év
1
2011. év
1
2012. év
1
2013. év
1
2014. év
1
2015. év
1
2016. év
1

Óvodai férőhelyek
Óvodába beírt
Hátrányos helyzetű
száma
gyermekek száma
óvodás gyermekek
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
száma
neveléssel együtt)
neveléssel együtt)
(gyógypedagógiai
(fő)
(fő)
neveléssel együtt) (fő)
93
88
na
90
89
na
90
82
na
80
79
na
80
67
na
90
63
na
90
58
na
90
59
na
75
60
na
75
61
na
75
64
na
75
60
31
75
53
32
50
38
15
50
46
17
50
40
13
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye
Czóbel Minka Tagintézmény főbb adatai

OM azonosító:
Alapító adatok:
Intézmény típusa:
Fenntartó
Anarcsi feladatellátási hely címe:

201231
Emberi Erőforrások Minisztériuma
közös igazgatású köznevelési intézmény
Kisvárdai Tankerületi Központ
4546 Anarcs, Iskola utca 2.

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, intézményi adatszolgáltatás)
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Iskola logója

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, intézményi adatszolgáltatás)

276. helyrajzi számon található, 440 nm hasznos alapterületű intézményegység maximális
létszáma: általános iskola: 210 fő, alapfokú művészeti iskola 210 fő.
Az épületben 10 tanterem van, ebből 7 tanterem nagy, 3 pedig kisebb létszámú csoport
befogadására alkalmas.
Az iskola része egy tornaterem, a technika tantárgy oktatásához a gyakorlati terem és
informatika terem. Az épületben található a községi könyvtár is, mely 4. óra után az
épületből kilépés nélkül megközelíthető. Az épülethez tartozik az önkormányzat által
üzemeltetett konyha és egy ebédlő is.
A számítástechnika oktatása 23 számítógéppel felszerelt teremben történik internet
elérhetőséggel, ezenkívül a könyvtári részen található még egy kisebb informatikai terem 18
számítógéppel.
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)

(Forrás: TEIR)
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A 8. évfolyamot eredményesen befejező diákok száma
Időszak
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (fő)
2009. év
24
2010. év
22
2011. év
25
2012. év
20
2013. év
18
2014. év
21
2015. év
18
2016. év
15
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)
Kisvárdai Tankerületi Központ projektjének főbb adatai
Projektgazda

Kisvárdai
Tankerületi
Központ

Projekt címe

Együtt,
testvérként
az Anarcsi
Iskolával

Azonosító
(konstrukció)

EFOP-3.1.8-17 Együtt,
testvérként iskolaközi
szemléletformáló
program

Támogatási
döntés dátuma

2017.09.28

Megítélt
támogatás
(HUF)

19 998 760

A projekt rövid bemutatása
A Tornyospálcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Czóbel Minka Tagintézménye és
fenntartója,
a
Kisvárdai
Tankerületi
Központ
két
testvériskolai
kapcsolat
kiépítésével mind az A-, mind a
B-komponensben pályázik az
Együtt, testvérként - iskolaközi
szemléletformáló
program
megvalósítására. A testvériskolai
pályázattal többek között az a
célunk, hogy a résztvevő diákok,
hátrányos helyzetű és normál
körülmények közt élő tanulók
közösségének
megteremtése
révén a vagyoni helyzet alapján
kialakuló tanulmányi szakadékot
csökkentésük,
a
hátrányos
helyzetű tanulók körében a
felzárkóztatás, az innovatív
módszerekkel
történő
képességfejlesztés,
és
a
kompetenciafejlesztés által a
végzettség
nélküli
iskolaelhagyást csökkentésük, a
képzettségi szintet növeljük és
az
iskolai
sikerességet
előmozdítása
Lehetőséget
teremtünk a hátrányos helyzetű,
köztük roma tanulók igényeire
és a helyi szükségletekre
rugalmasan
reagálni
tudó
szakmai
elemek
megvalósítására, fókuszban a
partnerségi
kapcsolatban
résztvevő iskolákkal történő
kölcsönös
tapasztalatcserére,
kapcsolatápolásra,
tartalmas
időtöltésre és párbeszédre

(Forrás: intézményi adatszolgáltatás / www.szechenyi2020.gov.hu)
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1.8.1.2. Egészségügy és szociális közszolgáltatások
Egészségügyi közszolgáltatások
A település lakosai az egészségügyi es szociális alap szolgáltatások többségét helyben, míg
más részét a közeli Kisvárda varosban éri el. Az egészségügyi szak ellátást a kisvárdai FelsőSzabolcsi Kórház biztosítja. A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy a
népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a szív-és érrendszeri elváltozásokban szenvedők
száma az előző évek viszonylatában emelkedett. A mozgás szervi, psychiatriai gondozottak
aranya is magas. Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alap ellátás korebe
tartozó települési önkormányzati feladatok tekinteteben:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 fogorvosi alap ellátás,
 alap ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,
 védőnői ellátás,
 iskola-es ifjúság egészségügyi ellátás.
Településünk egy orvosi es egy fogorvosi körzetet alkot. A védőnői szolgalat működési
területe is Anarcs község közigazgatási területére terjed ki. A háziorvosi, a fogorvosi ellátás
es a védőnői szolgalat egy épületben működik, melynek teljes felújítására es akadály
mentesítésére 2011. évben került sor az önkormányzat által elnyert pályázat segítségével. A
támogatás segítségével mozgás korlátozott parkoló es felhajtorampa épült, cserere kerültek
a bejutást akadályozó ajtók; a költség hatékonyság jegyeben sor került az épület külső
hőszigetelésére, fűtés korszerűsítésére, hőszigetelt nyílászárók beépítésére es új
egészségügyi szolgáltatások bevezetéséhez szükséges eszköz beszerzésre. A fejlesztésnek
köszönhetően Anarcs község mindenki szamara egyenlő eséllyel hozzáférhetővé,
energiatakarékossá es költséghatékonyabbá vált orvosi rendelővel büszkélkedhet.
Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő)

(Forrás: TEIR)
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Háziorvosi ellátás főbb adatai
A háziorvosi ellátásban a lakáson történt
beteglátogatások (rendelőn kívüli ellátások)
száma
1150
1057
1016
853
733
761
716
490
55
57
245
17
31
28
82
64
47
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

Időszak

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a
meglátogatottak száma összesen (eset)

2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év

10293
11111
12015
14019
12108
12088
12829
12217
14458
16649
10731
15287
16083
16225
16890
17453
17677

Szociális közszolgáltatások
Anarcs Község Önkormányzata számos szociális és gyermekjóléti feladatot társulás
keretében lát el. Az gyulaházai székhellyel működő Kistérségi Szocális és Gyermekjóléti
Társulás Gyulaháza keretében biztosítja a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi
segítségnyújtást Anarcson kívül Gyulaháza, Tornyospálca és Ilk községek részére is. Ez a
társulás látja el a településen a szociális étkeztetést is. A kisvárdai székhellyel működő
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja a lakosok
számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idős és demens betegek nappali ellátását,
a fogyatékos személyek nappali ellátását, a hajléktalanok átmeneti szállását, a családi
napközit, a bölcsődét és a helyettes szülői hálózatot.
A szociális ellátások es szolgáltatások összehangoltan műkodnek, lefedik a szociális
szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre
szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek
tiszteletben tartását. A személy központú szociális munka folyamatosan biztosított, amely
megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlősség biztosításának
feltételeit. Az önkormányzat az anarcsi székhellyel működő Segítőkéz Szociális Ellátó
Szolgalat intézményen keresztül biztosítja a szociális étkeztetést, a házi segítség nyújtást es a
család segítést. A kisvárdai székhellyel működő Szociális es Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás kereteben biztosítja a lakosok szamara a jelzőrendszeres házi
segítség nyújtást, az idős es demens betegek nappali ellátását, a fogyatékos személyek
nappali ellátását, a hajléktalanok átmeneti szállását. Ezen felül az anarcsi lakosok szamara
elérhető a támogató szolgáltatás is, melyet a kisvárdai székhelyű Megoldás Közhasznú
Egyesület biztosit. Az Anarcsi Református Egyház étkeztetést es házi segítség nyújtást, az
Anarcsi
Görög Katolikus Egyház pedig házi segítség nyújtást biztosit a rászorulók részére.
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Krízis helyzetben igénybe vehető szolgáltatás a gyermekek átmeneti gondozása, mely
helyettes szülőnél történő elhelyezéssel valósulhat meg. Az önkormányzat az ellátást a
kisvárdai Szociális es Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja.
Szociális ellátásban részesülők főbb adatai
Szociális
Házi
A családsegítő
Jelzőrendszeres házi
Időszak
étkeztetésben
segitségnyújtásban
szolgáltatást igénybe
segítségnyújtásban
részesülők száma (fő) részesülők száma (fő)
vevők száma (fő)
részesülők száma (fő)
2000. év
27
2001. év
32
2002. év
30
2003. év
28
2004. év
31
2005. év
34
2006. év
77
21
2007. év
70
29
468
2008. év
69
33
704
8
2009. év
69
43
150
8
2010. év
54
54
31
8
2011. év
67
71
198
8
2012. év
115
330
129
7
2013. év
111
338
336
8
2014. év
105
238
291
8
2015. év
96
216
466
7
2016. év
75
107
7
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

A települési önkormányzat által biztosított segélyek az alábbiak:
 Bursa Hungarica
 Beiskolázási segély
 Lakhatási támogatás
 Települési támogatás
 Újszülöttek támogatása
 Házasságkötési támogatás
 Temetési segély 440 000 Idősek napja
 Karácsonyi segély
 Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez
 Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása
 Szociális tűzifa
1.8.1.3. Közösség, művelődés, kultúra
A Községi Könyvtár 1960 óta működik községben. Eleinte heti 10 órás nyitva tartással, majd
1987. április 1-től napi 8 órás, heti 40 órás nyitva tartással áll a látogatók rendelkezésére.
1989. január 1-től kettős funkciót tölt be, ellátja mind a községi, mind az iskolai könyvtári
teendőket.
A könyvtár szolgáltatásai:
 Könyvkölcsönzés
 Folyóirat helyben használata
71

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

HELYZETFELTÁRÓ DOK UM ENTUM














Kézikönyvek helyben használata
Helyismereti dokumentumok helyben használata
Állományfeltáró eszközök használata
Házhozszállítás rászorulóknak
eMagyarország tájékoztatási pont
o Internethasználat
o Nyomtatás
o Másolás
o Szkennelés
Kézműves foglalkozások gyerekeknek
Könyvtárórák megtartása
Szabadidős tevékenységek szervezése
Ünnepségek szervezése
Községi és Iskolai Könyvtár
A könyvtárban elérhetők nyomtatott formában Anarcs Község Önkormányzat
Képviselőtestületének jegyzőkönyvei
1.8.1.4. Sport

Az önkormányzati sport tevekénység magában foglalja a testnevelés es sport kultúra
valamennyi formáját, a gyermekek es felnőttek test kulturális, rekreációs es szabadidős
tevekénységétől, rendszeres testmozgásától a versenysportig, beleértvé a testnevelés,
testedzés es az egészség megőrzés minden kapcsolódó területét. Az Önkormányzat füves
futballpályával, bitumenes kézilabda pályával, tornateremmel rendelkezik. Az önkormányzat
az Anarcsi Sportegyesülettel szoros kapcsolatot ápol, hiszen minden évben jelentős összegű
anyagi támogatásban részesíti a működés biztosítása érdekében. A Sportegyesületen belül
futball, asztalitenisz es íjász szakosztály működik. Az iskola tornaterme megfelelően szolgálja
a testnevelés és szabadidősport ügyet (edzések, kiegészítő foglalkozások), valamint a
sportegyesület igényeit. Az iskolásokat a szomszédos Gyulahaza községbe heti
rendszerességgel szállítja az önkormányzat a tanuszodába.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Anarcs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy
az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más
dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását
szolgálja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
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Anarcs Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
1. az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
2. a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
3. a diszkriminációmentességet,
4. szegregációmentességet,
5. a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

Ssz.

Az intézkedés
címe,
megnevezése

1

Helyi
foglalkoztatási
lehetőségek
bővítése

2

Szociális,
gyermek jóléti,
képzési
szolgáltatások
bővítése

3

Komplex
programok
bevezetése

4

Egészségügyi
szűrések körének
bővítése

1

Felvilágosító
programok,
előadások
szervezése

2

Hátrány
kompenzáló
szabályozás
kialakítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Az intézkedéssel elérni
Az intézkedés tartalma
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A közfoglalkoztatás
A szegénység oka es
tovább folytatása.
következménye a tartós
Egyéb helyi
Munkahely teremtés,
munkanélküliség, a
foglalkoztatási
közfoglalkoztatás bővítése
munkanélküliek száma
lehetőségek
nem csökken
felkutatása.
Szociális, gyermek jóléti
szolgáltatások bővítése.
A hátrányos helyezetek
Felzárkóztatási,
Igény felmérés, pályázati
generációkon keresztüli
fejlesztési programok
lehetőségek keresése
átöröklődése
szervezése térségi
szinten.
Pályázati források
A mélyszegénységben
kihasználása egy teljes
élők a roma népesség
körű, szociális, képzési,
hátrányos helyzete több,
foglalkoztatási projekt
Igény felmérés, tanfolyam
egymással szorosan
megvalósításához.
szervezése
összefüggő társadalmi,
Közösségi szociális
gazdasági probléma
munka erősítése,
eredője.
szervezése
Települési egészségügyi
A településen elő
Forumok szervezése,
szűrések
állampolgárok
szűrőprogramok hasznosságának
népszerűsítése, Az
egészségügyi állapota
bemutatása, szervezett
egészség tudatos
megfelel az országos
szűrésekre történő ingyenes
életmódra nevelés a
mutatóknak, nem jó.
szállítás
felnőttek koreben is.
II. A gyermekek esélyegyenlőssége
Veszélyeztetettségi
tényezők kialakulásának
Programok szervezése,
Programok szervezése,
megelőzése, hatásuk
jelzőrendszer erősítése
jelzőrendszer erősítése
enyhítése.
Önkormányzati
Szegénységben elő
támogatás kidolgozása,
tehetséges gyermekek
Tehetség gondozó programok
bevezetése. Alapítványi
tehetség gondozási
indítása, helyi szabályok
támogatás
feltételeinek
megalkotása.
lehetőségének
megteremtése
megteremtése
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A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Az intézkedéssel elérni
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma
Az óvodai, iskolai,
valamint szociális
Cél, hogy egy felújított,
étkeztetést biztosító.
korszerűbb főzőkonyha
Főzőkonyha épülete
legyen a településen.
felújításra szorul
III. A nők esélyegyenlőssége
Bővíteni kell a gyermek
vállalás miatt a
munkaerő piactól
hosszabb időre
A tartós munkanélküliség
távolmaradók által
aranya a nők eseteben
kedvezmenyesen
azonos a férfiakéval
igénybe vehető, új,
korszerű ismeretek
megszerzését célzó
képzési programok
körét.

Ssz.

Az intézkedés
címe,
megnevezése

3

Főzőkonyha
felújítása

1

Képzési
programok
körének bővítése

2

A gyermeket
egyedül nevelő,
több gyermeket
nevelő család
esetén a
szegénység
kockázata magas

3

Női közösségek
kialakítása

4

Mini bölcsőde
kialakítása

1

Szociális,
kulturális
szolgáltatások
bővítése

2

Idősprogram
szervezése

3

Idősek
biztonságának
növelése

Idősek biztonságának
növelése

4

Szociális ellátó
korszerűsítése

Szociális ellátó épülete
korszerűtlen, fejlesztésre
szorul.

A gyermeket egyedül
nevelő, több gyermeket
nevelő család eseten a
szegénység kockázata
magas

Szociális, gyermek jóléti
szolgáltatások, ellátások
során célzott
támogatások körének
kialakítása

Generációk közötti
programok szervezése,
hagyomány ápolás,
hagyomány őrzés
A bölcsődei férőhelyek
Nem biztosított a
biztosítása által a nők
településen a bölcsődei
segítése a
ellátás
munkaerőpiacra való
visszatereshez
IV. Az idősek esélyegyenlőssége
Olyan szociális,
kulturális programok
szervezése, melyek
Magas az egyedül élők
megakadályozzák az
aránya
elmagányosodást, a
gyors fizikai es szellemi
leépülést
Generációk közötti
programok szervezése,
Idősek körében szervezett
egészség klub
közösségek megerősítése
szervezése
Nők koreben szervezett
közösségek megerősítésé

Tér figyelő
kamerarendszer
bővítése
Energetikailag
korszerűbb épület
kialakítása.
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Az intézkedés tartalma

főzőkonyha felújítása,
korszerűsítése

Tanfolyamok, állásbörzék
szervezése, munkahely teremtés

Igény felmérés, támogatások
célzott körhöz juttatása.

Igény felmérés, közös
érdeklődésűek, generációk
összehozása

Bölcsödéi férőhelyek kialakítása

Közösségi programok szervezése
idős emberek szamara.

Igény felmérés, azonos
érdeklődésűek összehozása
Idősek személyi, vagyoni
biztonságának növelése
Az épület energetikai
korszerűsítése
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Ssz.

Az intézkedés
címe,
megnevezése

1

Akadályok
megszüntetése

2

Adatgyűjtés
felmérés útján

1

Belterületi
csapadék víz
elvezetése

2

Útfelújítás

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi
probléma

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

Az intézkedés tartalma

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlőssége
Közszolgáltatásokhoz
Fizikai környezetben
kulturális es
található akadályok
sportprogramokhoz való
megszüntetése,
Közösségi szolgáltatásokhoz
hozzáférés lehetőségeinek
információs es
azonos esélyű hozzáférés
érdekében 100 %-os
kommunikációs
biztosítása.
akadály mentesítése
akadályok
/épületek, közterületek,
megszüntetése
járdák/
Fogyatékkal élőkre
Adat hiány
vonatkozó teljes körű adat
megszüntetésére
Hiányzó adatok összegyűjtése
hiány
felmérés szervezése
VI. Egyéb, valamennyi célcsoportot érintő tervezett intézkedés
A település valamennyi
A Petőfi, József Attila es Kölcsey
Belterületi csapadék víz
részen hibátlanul
utcák rossz csapadék elvezető
elvezetés hiánya, rossz
működjen a csapadék
rendszerének felújítása,
állapota
víz gyűjtése es
kialakítás, csapadék vízgyűjtő
elvezetése
létesítése
A település valamennyi
belterületi
A Dózsa György, Táncsics, Vasút,
Rossz minőségű
önkormányzati útja jó
Park (régi Ságvari), József Attila,
belterületi utak
állapotú, kifogástalanúl
Petőfi utcák felújítása
használható legyen.
(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás - Helyi Esélyegyenlőségi Program)
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
Anarcs Község gazdasági kimondottan szerény.
Az elmúlt években nagyobb létszámot foglalkoztató munkahely sajnos továbbra sem jött
létre a településen. Rendkívül fontos lenne nagyobb munkahelyteremtő beruházások
megvalósítása, amely a munkanélküliség csökkentése mellett a települést vonzóvá tenné, és
megállítaná a képzettmunkaerő elvándorlását, egyúttal mérsékelné az elöregedést is.
Ugyanakkor a helyi társadalomnak rugalmasan alkalmazkodnia kell(ene) a folyamatosan
változó munkaerő-piaci igényekhez. A településen gyakorlatilag az önkormányzat a
legnagyobb foglalkoztató.
Az „egy főre jutó jegyzett tőke” és az „Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték” mutatók
fajlagos mutatók, melyek értéke szignifikánsan elmarad mind a megyei, mind az országos
átlagtól.
Az egy főre jutó jegyzett tőke mutató tekintetében releváns tartalmak az alábbiak:
 vállalkozások: a társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások, vagyis mind a kettős,
mind az egyszeres könyvitelt vezető gazdasági társaságok
 saját tőke: a vállalkozó vagyonának saját forrása, melyet a vállalkozás alapítói,
tulajdonosai bocsátottak véglegesen rendelkezésre. A saját tőke részét képezi a
vállalkozó működése során elért, adózott osztalék-részesedésfizetett csökkentett
eredménye is (mérleg szerinti eredmény) [jegyzett tőke, jegyzett, de be nem fizetett
tőke; tőketartalék; eredménytartalék; értékesítési tartalék; tárgyévi mérleg szerinti
eredménye]
Számítása: a település vállalkozásainak saját tőkéjének értéke / év végi népesség*1000
Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)

(Forrás: TEIR)

Bruttó hozzáadott érték: a társasági adóbevallást nyújtó ágazatok által létrehozott kibocsátás
(termelési érték) és a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások értékének (folyó
termelő – felhasználás) különbsége. A bruttó hozzáadott érték kiszámításakor a kibocsátást
alapáron, a folyó termelő – felhasználást piaci beszerzési áron értékeljük.
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A működő gazdasági társaságok szerény gazdasági erejét jelzi az egy lakosra jutó bruttó
hozzáadott érték megyei átlagtól elmaradó értéke, valamint a szerény, stagnálást jelző
értéke.
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)

(Forrás: TEIR)

A településen működő vállalkozások száma és létszámadatai szintén jelzik a települési
gazdaságának szerény paramétereit, 20 vagy több főt foglalkoztató vállalkozás sincs a
településen.
Vállalkozások létszám szerinti osztályozása
Létszám
2016. év
1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma
61
10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma
1
20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma
0
50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma
0
250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma
0
500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma
0
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

A településen bejegyzett, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágak
(„A” gazdasági ág) területén működő vállalkozások aránya mindösszesen 29%, Anarcs
esetében a vállalkozások összevont nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása a tercier
szektor dominanciáját mutatja, a vállalkozások többsége működik a szolgáltatásokban.
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Vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti osztályozása

Vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása (2016. év) Anarcs
Mezőgazdaság,
Információ,
erdőgazdálkodás,
halászat
29%

kommunikáció
7%

Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
10%

Bányászat, kőfejtés,
feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás,
légkondicionálás,
vízellátás, szennyvíz
gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
2%

Szállítás, raktározás
5%

Feldolgozóipar
2%
Kereskedelem,
gépjárműjavítás
36%

Építőipar
9%

Vízellátás, szennyvíz
gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
0%

(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

Kisvárda egyértelműen a térszervező centruma a kisvárdai járás gazdaságának. Kisvárda Városában
nagyfoglalkoztató vállalkozások viszonylag kellő mértékben jelen vannak, a településen 5 darab 50249 fős, valamint 3 darab 250-x fős regisztrált vállalkozás található. A vállalkozások száma a
településen kiegyensúlyozott, az elmúlt időszakban számukban szignifikáns tendencia szerű változás
nem mutatható ki, amely alapján stabil vállalkozói szerkezettel jellemezhető a járásszékhely.
Nagyfoglalkoztató jelenléte a Kisvárdai járás egyéb településen mindösszesen Rétközberencs
Községben, Újkenéz Községben, Dombrád Városban és Nyírtass Községben ismert.A Kisvárdai járás
területén Kisvárda Városán kívül mindösszesen Tiszakanyár Községben található 1 darab 250-x fős
regisztrált vállalkozás.
Regisztrált vállalkozások típusonkénti megoszlása
Regisztrált korlátolt
Időszak
felelősségű társaságok
száma (db)
2000. év
7
2001. év
6
2002. év
6
2003. év
6
2004. év
7
2005. év
7
2006. év
8
2007. év
7
2008. év
9
2009. év
10

Regisztrált betéti
társaságok száma (db)

Regisztrált önálló
vállalkozók száma (db)

8
8
9
10
10
10
11
12
11
10

54
53
50
60
57
59
57
70
257
274
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Időszak
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év

Regisztrált korlátolt
felelősségű társaságok
száma (db)
15
22
23
24
20
21
20

Regisztrált betéti
társaságok száma (db)

Regisztrált önálló
vállalkozók száma (db)

10
280
10
287
9
288
9
286
6
297
5
285
4
289
(Forrás: KSH - Területi statisztikai adatbázis, saját szerkesztés)

1.9.1.1. Mezőgazdaság
A mezőgazdasági művelés a település uralkodó területhasználata, ezen belül is kiemelkedő a
szántó művelési ág. Ezeken a területeken szántóföldi növénytermesztés (búza, árpa) és
takarmánynövény termesztés (kukorica, napraforgó) folyik. Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület a megyei TRT szerint nem található a településen. A primer szektorban
(mezőgazdaság) regisztrált vállalkozások aránya folyamatosan növekvő.
Regisztrált őstermelők száma (fő)

(Forrás: TEIR)

Az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén kitörési pontot a magasabb
hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű termékek előállítása jelenthet, kihasználva a kiváló
beltartalmi értékekkel rendelkező alapanyagok által nyújtott lehetőségeket.
Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél
magasabb szintű és minőségű feldolgozottság.
A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozóknak jelentős szerepük van a helyi, járási
ellátásban, és a foglalkoztatásban.
Az adott iparág munkaerő keresleti igénye az alacsony képzettségű, betanított munkaerő.
Ezért képes lenne a magas számú képzetlen munkaerő foglalkoztatására.
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1.9.1.2. Ipar
Jelentősnek mondható ipari cégek nem találhatóak a településen. Anarcs külterületen több
vállalkozás telephelyén is zajlik előre kevert beton gyártása, építési betontermék gyártása
(Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulat, TBG Beton Kft., Frissbeton Betongyártó és
Forgalmazó Kft. valamint a Duna-Dráva Cement Kft. telephelyein).
A járásszékhely fizikai közelségére vezethető vissza Anarcs szerény helyi gazdasága is. Fontos
azonban, hogy Kisvárda – tekintettel arra, hogy külterületének jelentős része
természedvédelmi oltalom alatt áll – számára lassan korlátozottan állnak rendelkezésére
ipari tevékenység folytatására alkalmas puffer területek.
Anarcs közigazgatási területének északi részén már megtalálhatóak gazdasági/ipari
hasznosítású ingatlanok, javasolt további gazdasági övezetebe tartozó ingatlanok kialakítása,
megteremtve a lehetőségét annak, hogy a településre betelepülni szándékozó vállalkozások
számára telephelyek kialakítása történhessen.
1.9.1.3. Szolgáltatási szektor
A járásszékhely fizikai közelségére vezethető vissza Anarcs gazdaságának szolgáltatói
rétegének szerénysége is. A településen 3 db vegyesbolt, 1 db Mini Csemege és 1 db COOP
ABC áll a vásárlók szolgálatában. Telephelyengedéllyel a településen 2 gépjárműjavítással
foglalkozó vállalkozás található.
1.9.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
Az elmúlt egy évtizedben nagyobb összegű befektetés nem érkezett a település gazdasági
szereplőihez, mindössze néhány kisebb összegű európai uniós támogatású projekt valósult
meg a Anarcson, az agrárgazdaságba történt nagyobb összegű forrásbevonás az európai
uniós támogatásokon keresztül.
1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
1.9.3.1. Elérhetőség
Anarcs elérhetősőgének főbb mutatói:
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig: 54
perc
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben autópálya csomópontig:
35 perc
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben járásközpontig: 7,3 perc
A település közlekedésének bővebb kifejtésére jelen Megalapozó Vizsgálat 1.15. fejezetében
található.
1.9.3.2. Munkaerő képzettsége
A lakosság képzettségének bővebb bemutatására jelen Megalapozó Vizsgálat 1.7.
fejezetében kerül sor.
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1.9.3.3. K+F+I
A településen nincs kutatóintézet, a vállalkozások K+F+I tevékenysége szerény, gyakorlatilag
kimutathatatlan, a megyei, regionális átlagok alatt költenek kutatás-fejlesztési
tevékenységre, melyet a kis- és középvállalkozói méretek és az ágazati sajátosságok
magyaráznák. Az informatika- szolgáltatások, a lakossági aktivitás szintje (internetellátottság) alacsony, az információs társadalom kiépítésének irányába elsősorban a
közintézmények, az oktatás területén történt beruházások mutatnak.
1.9.3.4. Üzleti infrastruktúra
Anarcson kiemelkedő üzleti infrastruktúra nem található.
1.9.4. Ingatlan piaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A település lakásállomány idősnek mondható. Az évezred első éveiben a lakások növekedése
erőteljesebb volt. A 2008-as évtől a gazdasági válság következtében az országos
folyamatokhoz hasonlóan csökkent az építési kedv.
Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%)

(Forrás: TEIR)

A diagramon Anarcs területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi
alakulását követheti nyomon. A szaggatott vonallal jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll
rendelkezésünkre elegendő információ.

(Forrás: www.ingatlannet.hu)
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1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal útján
látja el.
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok sorát erősíti Anarcs Község. Az
önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett igénybe,
működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.
Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.)
önkormányzati rendeletnek utolsó módosítására a 3/2018. (IV.19.) számú önkormányzati
rendelettel került sor jelen Megalapozó Vizsgálat kéziratának lezárásáig. A 2018. évi
önkormányzati költségvetés bevételi fő összege tervezetten 141.025.338.-Ft, finanszírozási
bevétel fő összege 279.296.970.-Ft, míg kiadási fő összege 362.755.118.-Ft, finanszírozási fő
összege 57.567.190.-Ft. A költségvetés hiányát (mely 221.729.780.-Ft összegben került
meghatározásra) az előző évi költségvetési pénzmaradványból kerül fedezésre.
Önkormányzati költségvetések az elmúlt időszakban
2014.
2015.

2016.

2017.

2018.

bevételi fő összeg

799826

928862

235875

160553

141025

kiadási fő összeg

799826

928862

321532

254213

362755

költségvetési hiány

0

0

85657
93660
221729
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

Önkormányzati költségvetések az elmúlt időszakban

Anarcs Község Önkormányzata éves
költségvetések
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2014.

2015.

bevételi főösszeg

2016.
kiadási főösszeg

2017.

2018.

költségvetési hiány

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói
kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
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-

-

minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva, megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező
negatív hatásokat,
adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető
anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek
gátjaként.

Közhatalmi bevételek közül helyi adóként mindösszesen a helyi iparűzési adóbevétel
tervezett, mely szerény, 12.000.000.-Ft kerettel került tervezésre. Az átengedett központi
adók közül a gépjárműadó (tervezett kerete 4.000.000.-Ft) és a termőföld bérbeadásáról
származó jövedelem adója (tervezett keret 130.000.-Ft).
Községháza épülete

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatai (kötelező, önként vállalt és állami,
államigazgatási):
- Közkutas vízfogyasztás
- Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés
- Czóbel-kúria üzemeltetése
- Sportlétesítmények üzemeltetése
- Szociális alapellátó építményüzemeltetése
- Iskola építményüzemeltetése
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai
- Közvilágítás fenntartásának kiadásai
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai
- Közutak fenntartásának kiadásai
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-

Szociális ellátások
Közfoglalkoztatás
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja
Védőnői szolgálat
Könyvtár
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat

Anarcs Község Önkormányzat által biztosított segélyek:
- Bursa Hungarica
- Beiskolázási segély
- Lakhatási támogatás
- Települési támogatás
- Újszülöttek támogatása
- Házasságkötési támogatás
- Temetési segély
- Idősek napja
- Karácsonyi segély
- Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez
- Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása
- Szociális tűzifa
Vagyongazdálkodás
Anarcs Község Önkormányzatának vagyona kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
forgalomképtelen törzsvagyonból, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból és
forgalomképes üzleti vagyon elemekből tevődik össze.
„Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról” szóló
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.15.) önkormányzati
rendelete alapján tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve átruházott feladat- és
hatáskörben a Polgármester (továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) gyakorolják.
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján nettó 836.058 eFt. A vagyon az
elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres
vagyongazdálkodási politikája.
Gazdasági program
A gazdasági program elkészítésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program
elkészítésének célja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete egységes, előre
meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett
fejlődjön is. A gazdasági program az önkormányzat részére, helyi szinten határozza meg
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban,
a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével az önkormányzat
által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A
Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére
vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és
összeállítása során.
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A Gazdasági programban megfogalmazott konkrét fejlesztések:
- Az orvosi rendelő épületében található védőnői szolgálat eszközállomány
korszerűsítése, új eszközök beszerzése.
- Járdaépítés, felújítás.
- Községháza épületének belső felújítása,
- csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése, karbantartása
- utak és járdák felújítása
- vízvezeték karbantartása
- telefon és internet szolgáltatás minőségi fejlesztése
- Új „köztemető” kialakítása.
- Önkormányzati utak szennyvíz beruházás utáni felújítása, új aszfalt réteggel
- történő ellátása.
- Szennyvíz hálózat teljes körű kiépítése, a közintézmények és a lakossági bekötések
segítése.
- Csapadékvíz-elvezető árkok és járdák felújítása.
- Községháza felújítása, külső hőszigetelése.
- Szociális Ellátó Központ épületén tetőszerkezet cseréje, külső nyílászáró csere,
hőszigetelés.
- Közfoglalkoztatási Központ építése az Ady közben vásárolt telkekre.
- A Településrendezési Terv felülvizsgálata, szükség esetén új készítése.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.2.1. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek előtérbe,
 melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
 alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
 melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
 melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma,
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő
fejlesztések megvalósítására.
Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét elemezve több szereplő munkáját kell
kiemelni.
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A legfontosabb szerepet Anarcs Község Önkormányzata játssza, amely esetében három
szervezet (Képviselőtestület, a Képviselőtestület bizottságai, a polgármesteri hivatal
szervezeti egységei) említhető meg.
Képviselő-testület
A stratégiai döntéshozatal a Képviselőtestület feladata, amely az általa elfogadott rendeletek
és határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök
nagyságáról (költségvetési rendeletet), az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő
biztosításáról, valamint a település térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló
településszerkezeti
terv,
helyi
építési
szabályzat
és
szabályozási
terv
elfogadásáról/módosításáról.
Bizottságok
A Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében
képviselőtestület különböző bizottságai.

fontos

szerepet

játszanak

a

Anarcs Község Önkormányzatának főbb projektjei
Projekt címe

Konstrukció

Támogatási
döntés dátuma

Megítélt
támogatás
(HUF)

Épületenergetikai
fejlesztések
Anarcs
községben

TOP-3.2.1-15-SB1
- Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése

2017.08.11

30 546 142

Belvízkezelési
fejlesztések
Anarcs Község
területén

TOP-2.1.3-15-SB1
- Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések

2017.05.03

142 601 530
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A projekt rövid bemutatása
A projekt célja Anarcs község
Önkormányzat
szociális
szolgáltatást biztosító épületének
hatékonyabb
energiahasználatának,
racionálisabb
energiagazdálkodásának
elősegítése.
A
100%-ban
önkormányzati tulajdonú épület
energiahatékonyságot
célzó
felújítása és fejlesztése révén a
fosszilis
energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok
(ÜHG)
kibocsátása
csökken.
További
cél
a
megújuló
energiaforrások
fokozottabb
használatával
a
megújuló
energiaforrások elérhetőbbé és
megismerhetőbbé
tétele,
használatának
ösztönzése,
népszerűsítése.
Anarcs településen, az utóbbi
évek csapadékos hónapjai alatt,
több helyen keletkeztek káros
csapadékvíz általi elöntések. A
meglévő vízelvezető rendszer,
több helyen is felújításra szorul,
illetve lokális helyeken nincs
hatékony csapadékvíz elvezetés.
Az előzőekben vázolt probléma
részleges megoldására szolgálna,
a település egyik jelentős
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Projekt címe

Konstrukció

Támogatási
döntés dátuma

Megítélt
támogatás
(HUF)

A projekt rövid bemutatása
levezető
csatornájának
rekonstrukciójával, illetve az
extrém
csapadékmennyiség
kezelésére szolgáló záportározó
kialakításával.

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás / www.szechenyi2020.gov.hu)

1.10.2.2. Az önkormányzat intézményrendszere
Közös Önkormányzati Hivatalt működtet Gyulahaza es Szabolcsbaka községekkel közösen.
Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában az alábbi intézmények vannak:
 Védőnői szolgálat, melynek létszámkerete 1 fő,
 Könyvtár, melynek létszámkerete 1 fő (négyórás)
 Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha, melynek létszámkeret: 7 fő + 5 fő
 Anarcs Község Önkormányzata, melynek létszámkerete 8 fő
Anarcs Község Önkormányzata több feladatát társulási formában biztosítja, melyeket a lenti
táblázat tartalmaz.
Anarcs Község Önkormányzata társulási tagságai
Társulás neve
Tagönkormányzatok
Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza
(4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor
utca 45.)

Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás

-

Gyulaháza
Anarcs
Ilk
Tornyospálca

Kisvárdai kistérség települései

Nyújtott szolgáltatás / Feladat
Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
4546 Anarcs, Ady Endre utca 19.;
család-és gyermekjóléti
szolgáltatások, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás
tanyagondnoki szolgálat
házi segítségnyújtás
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás
adósságkezelés
helyettes szülőknél elhelyezettek
ellátása

Felső-Szabolcsi Víziközmű
Beruházási Társulás (4524 Ajak,
Ady Endre u. 25.)

-

Dombrád Város
Önkormányzata
Ajak Város
Önkormányzata
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Viziközművek működtetése,
fenntartása, közműszolgáltatás,
helyi környezet-és
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Társulás neve

Tagönkormányzatok
-

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás

Anarcs Község
Önkormányzata
Gyulaháza Község
Önkormányzata
Nyírkarász Község
Önkormányzata
Alapítói: 241 megyei
önkormányzat

Nyújtott szolgáltatás / Feladat
természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Szilárd hulladék kezelése,
települési szilárdhulladék kezelési
közszolgáltatás és a Társulás célját
képező projektek megvalósítása
Munkaszervezete: SzabolcsSzatmár Bereg megyei
Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség
Kht.

Belső ellenőrzési önkormányzati
társulás Ajak (4524 Ajak, Ady
Endre u. 25.)




Ajak Város
Önkormányzata
Anarcs Község
Önkormányzata

Belső ellenőrzési feladatok
végrehajtása

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az Önkormányzat képviselő-testületének a feladata a településfejlesztés irányvonalainak,
valamint a fejlesztési tevékenységek kereteinek a meghatározása. Az Önkormányzatnak
szükséges felvállalnia, hogy katalizátor szervezetként jelenjen meg a helyi fejlesztésekben.
Szükséges egy olyan projektszemlélet, amely koncentráltan a fejlesztésekkel foglalkozik. Az
Önkormányzat másik fontos feladata a helyi és térségi partneri kapcsolatok generálása,
illetve a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztésének segítése. A gazdaságfejlesztés, az
ipartelepítés érdekében kiemelt feladat a befektetés-ösztönzés feltételeinek megteremtése,
amely kapcsolódik az országosan és regionálisan működő információs hálózatokhoz. A
meglévő infrastrukturális kapacitásokra épülve szükséges kiépíteni egy hatékonyan működő
befektetés-ösztönzési rendszert. Jelenleg Anarcs nem folytatott aktív marketing
tevékenységet, vagyis a befektetők felé történő kommunikáció, befektetők megkeresése
nem történik meg. Szükséges egy olyan koncentrált marketing tevékenység permanens
gyakorlása, amely megfelelő piac szegmentáció alapján feltárja a kínálati lehetőségeit a
keresleti oldalnak. Differenciált befektetői kedvezményeket kínáló önkormányzati
vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program megerősítése, az aktuális gazdasági
folyamatokhoz igazodni képes, rugalmas rendszer fenntartása. A vállalkozásfejlesztési és
befektetés-ösztönzési program nemcsak a potens betelepülő vállalkozások, hanem a helyi
mikro-, ki- és közepes vállalkozások segítését is szolgálja.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A közfoglalkoztatás rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással (költségek
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95%-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), a Község Önkormányzata továbbra is részt
kíván venni. 2015. március 01.-től vesz részt a Start-minta programban Anarcs Község
Önkormányzata.
Közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos létszáma
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
Anarcs
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 2013. év
2014. év
Kisvárdai járás
Hosszabb
időtartamú
19
53
közfoglalkoztatás támogatása
Országos közfoglalkoztatási program
5
5
támogatása
Járási startmunka mintaprogram
34
10
támogatása összesen
-- Mezőgazdaság
-- Belvízelvezetés
17
4
-- Mezőgazdasági földutak
16
4
karbantartása
-- Bio- és megújuló
1
energiafelhasználás
-- Belterületi közutak karbantartása
-- Illegális hulladéklerakók
2
felszámolása
-- Téli és egyéb értékteremtő
0
közfoglalkoztatás
-- Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás
-- Egyéb startmunka mintaprogram
-

2015. év

2016. év

2017. év

2018 0104. hó

35

53

24

17

6

9

10

9

42

36

33

21

1
20

1
4

-

-

3

20

5

-

8

2

-

-

1

0

13

14

1

-

-

-

0

-

-

-

8

9

16

7

-

-

-

-

-- Magas hozzáadott értékű program

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató
Közfoglalkoztatási ráta
Munkavállalási korú (15-64 éves)
népesség száma

57
4,19%
20,28%

69
4,62%
25,34%

83
5,38%
35,76%

99
6,79%
42,81%

67
4,72%
32,37%

47
3,33%
24,26%

1 371

1 376

1 416

1 451

1 420

1 420

(Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/)

Az Önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatás létszámkerete 31 fő, az alábbi
bontásban:
Közmunka program létszámadatai
Közmunka kategória
Létszám
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás
21 fő
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás január 31-ig
10 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás február 1-től-június 30-ig
18 fő
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás / bm.gov.hu)

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az Önkormányzat több szolgalati es szociális bérlakással rendelkezik, melyek – a bérlők
méltányos érdekeinek figyelembevételével történő – bérbeadásának feltételeit es a lakbér
merteket az önkormányzati tulajdonban levő lakások bérletéről szóló – többször módosított
– 3/2007. (III.30.) rendelet szabályozza.
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A fiatalok első lakásszerzésének támogatása céljából a képviselő-testület megalkotta a
fiatalok első lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005. (VI.30.)
rendeletet.
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg nyolc bérlakás van, melyek közül kettő szolgalati
lakásként funkcionál. A másik hat szociális bérlakás, melyek közül egy teljesen elavult,
korszerűsítése, felújítása gazdaságosan nem oldható meg.
Az önkormányzattal szemben támasztott lakossági igények kielégítése céljából indokolt volt
es ma is az, a bérlakás-állomány növelése. Ezért az önkormányzat 2007. évben sikeres
pályázatot nyújtott be a Holcim Hungaria Alapítvány felhívására, melynek köszönhetően 3
szociális bérlakás kialakítására nyílt lehetősége. A pályázat eredményeként egy 38 m2, egy
49 m2 es egy 78 m2 alapterületű szociális bérlakással nőtt az önkormányzat bérlakás
állománya. Ennek az épületnek a tető terében további két lakás kialakítása lehetséges,
melyhez az önkormányzat keresi a forrásokat.
„Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről” szóló Anarcs Község
Önkormányzatának 3/2007. (III.30.) Képviselő-testületi rendelete alapján A lakásokat:
a) szociális célú bérbeadással,
b) az elhelyezési és bérbeadói kötelezettségek teljesítésére,
c) szolgálati lakásként,
d) nem szociális célú bérbeadással,
e) piaci feltételek szerint pályáztatás útján
történő bérbeadással lehet hasznosítani.
1.10.6. Intézményfenntartás
Anarcs Község Önkormányzata mindenkori költségvetéséből az alábbi intézmények
fenntartását biztosítja:
- Védőnői szolgálat, melynek létszámkerete 1 fő,
- Közösségi és Iskolai Könyvtár, melynek létszámkerete 1 fő (négyórás)
- Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha, melynek létszámkeret: 6 fő + 5 fő
- Anarcs Község Önkormányzata, melynek létszámkerete 8 fő
1.10.7. Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás területén a helyi önkormányzat önálló koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, azonban az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a
megújuló energiák felhasználásának arányának növelésére.
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A 2011. évi CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) bekezdése a 20 kiemelt helyi közügy, valamint
helyben biztosítható közfeladat között másodikként említi a településüzemeltetési
feladatokat. Ezen feladatok közé tartoznak a köztemetők kialakítása és fenntartása; helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.
Köztemetők kialakítása és fenntartása:
A köztemető területének takarítása, karbantartása, a zöldterületek tisztítása az
Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közé tartozik. Anarcs Község
Képviselőtestülete gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő temető
üzemeltetéséről, létesítményeinek fenntartásáról. Az önkormányzat által fenntartott temető
köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg
lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai
hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül
lehetővé tenni a halottak eltemetését.
Utak karbantartása, hótalanítása:
Az önkormányzati utak fenntartását, a mindenkori költségvetés lehetőségeit figyelembe
véve azok karbantartását az Önkormányzat végzi. A síkosság elleni védekezéshez a
környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő
szer (pl.: konyhasó) használata is alkalmazható.
Közparkok fenntartása:
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
önkormányzat egyrészt saját maga, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével
gondoskodik. A parkok, zöldterületek gondozása, fenntartása tavasztól őszig kiemelt feladata
az Önkormányzatnak. A virágosításra, parkosításra folyamatosan gondot fordít. A parkok
rendszeres karbantartásával párhuzamosan az Önkormányzat tulajdonában lévő külső
területeken is elvégzi a szükséges munkákat (fűnyírás, kézi kaszálás, az erdei tanösvény
útvonalának rendbetétele, megtisztítása, illetve a közterületekre új virágládák és egyéb utca
bútorok készítése]
Játszóterek:
A játszóterek felülvizsgálatát és ellenőrzését szintén a települési önkormányzat végzi. A
balesetvédelmi szempontból szükséges karbantartási, javítási feladatok az önkormányzati
költségvetésében rögzítve vannak.
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék és a
kommunális szennyvíz gyűjtése és elhelyezése. A település közigazgatási területén a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére - a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és az Észak-alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint –
az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) jogosult.
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Sportlétesítmények fenntartása és működtetése:
A sportolási feltételek megteremtése érdekében –a sporttörvény 55. §. (1) bekezdés c)
pontjában megjelölt kötelező feladatként – az Önkormányzat tulajdonát képező
sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről gondoskodik, valamint lehetőségei
szerint anyagilag és pályázati források felhasználásával is támogatja azon létesítmények
működtetését, amelyek a községben élő és tanuló gyermek-, ifjúsági és felnőtt korosztály
sportolási lehetőségeinek megteremtését szolgálják.
Okos város települési szolgáltatások:
Anarcs Községe méretből és az Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások és az általa
ellátott településüzemeltetési feladatok volumenéből kifolyólag megszorításokkal
értelmezhető a településre az „okos város” települési szolgáltatások szempont.
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1.12.1. Természeti adottságok
Anarcs község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, ’Magyarország kistájainak
katasztere’ szerint az Északkelet-Nyírség kistáj része.
Domborzat, földtani adottságok:
A település felszíni földtana (map.mfgi.hu alapján)

A kistáj 99,9 és 173 méter közötti tszf-i
magasságú, szélhordta homokkal fedett
hordalékkúpsíkság. A felszín enyhén É- ÉK
felé lejt, alacsony hullámos síkság orográfiai
típusba sorolható. Az eolikus formák
(szélbarázda,
hosszanti
és
parabola
garmadabucka, maradékgerinc) főként a
kistáj É-i részen találhatók, s magasságuk
olykor a 15-20 métert is eléri. A homok nagy
része kötött, a deflációveszély kicsi.
Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén
flis, az É-i részen azonban már triász-jura
képződmények a jellemzőek, ezekre települt
a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni
sorozat. A Nyírség legidősebb felszíne,
aminek legnagyobb részét gyengén koptatott
apró- és finomszemű szélhordta homok
átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső pleisztocénban keletkezhetett, s a későglaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződhetett át. A kistáj középső részeiben
foltszerűen lösziszap rétegek keletkeztek.
A kistáj talajainak 82%-a homokon képződött. A humuszban gazdagabb humuszos
homoktalajok kisebb foltokban – főként mélyedésekben – találhatók. Főleg szántóként, de
részben erdőterületként is hasznosíthatók. A magasabb térszínek löszös üledékein homokos
vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot
tartalmazó, kedvező termékenységű barnaföldek fordulnak elő. Hasznosításuk szántó, legelő,
erdő és szőlő is lehet. A homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárványos barna
erdőtalajok uralják. Hasznosításuk sokrétű, a szántótól a legelőn, szőlőn, gyümölcsösön át az
erdőig terjedhet.
Éghajlat:
A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterüleő kistáj. Az É-i
vidéken 1800 óra az évi napfénytartam. Nyáron 750, télen 165 óra napsütés a megszokott. Az
évi középhőmérséklet 9,5-9,7 oC. Általában 185 napon át a hőmérséklet nem csökken fagypont
alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20 között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek
átlaga 34,0 oC körüli. A leghidegebb téli napok minimumainak átlaga -18,0 és -18,5 oC közötti.
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A csapadék évi összege 630-680 mm. A kistáj É-i részén 45-48 nap körüli a hótakarós napok
száma, az átlagos hóvastagság 18-20 cm.
Az uralkodó szélirány az É-i, de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya is. Az átlagos szélsebesség
2,5-3 m/s közötti.
Vízrajz:
A kistájat K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg Ény-on a Lónyai-főcsatorna
felé folyik le. Száraz, mérsékelten vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb
vízhozamokra általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig
találunk bennük. Vízminőségük – ha van vizük – III. osztályú. Az időszakosan előforduló
csapadékos évek fölös vizét több száz km-es csatornahálózat vezeti le, részben a Tiszához,
részben a Krasznához és a Lónyai-főcsatornához.
A „talajvíz” mélysége a 6 métert is meghaladja. Kémiai jellege főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége átlagosan 15-25 nko között van. A rétegvíz mennyisége nem
jelentős.
(Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, Dövényi 2010)

Növényzet:
A kistáj potenciális erdőterület, de a homoki erdők helyén jelenleg többnyire szántók,
gyümölcsösök és települések jellemzők. Nagy részén a természetesebb élőhelyek csak
mozaikosan jelennek meg az agrártájban. A természetszerű erdők aránya minimális (csak a
kistáj nyugati határán lévő Baktai-erdő jelentősebb kiterjedésű), jellemzők az ültetvények
(akác, nemes nyár, fenyők). A térségi szárazodás miatt az üde és vizes élőhelyek
visszaszorulóban vannak. A gyepek főleg másodlagos homoki legelők és jellegtelen üde rétek.
A kistáj északnyugati részén a Rétközhöz hasonló élőhelyek is megjelennek.
A kevés természetszerű erdőmaradvány a gyöngyvirágos-, gyertyános-kocsányos és pusztai
tölgyesek származéka. A buckaközi mélyedésekben jellemzőbbek a lápi jellegű mocsárrétek,
magassásosok és rekettyefüzes fűzlápok (főleg a kistáj szélein), illetve ezekből kialakult,
leromlott, elnádasodott üde gyepek, sásosok, keleti peremen apró égerlápok. A Vajai-tó
úszólápjai különleges értéket jelentenek. A száraz homoki gyepek jellemzően (leromló)
homoki legelők. Az özöngyomok az erdőkben és gyepekben is előretörőben vannak.
Erdeiben az erdei fajok visszaszorulóban vannak. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás
kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris)
(Petneháza), a Vajai-tó úszólápjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltűnőben) és a tarajos
pajzsika (Dryopteris cristata). Csatornákban keskenylevelű békakorsó (Berula erecta) többfelé
él, a mocsári csorbóka (Sonchus palustris) és a mocsári lednek (Lathyrus palustris) előfordulása
a Rétköz átnyúló részeihez kötődik. Homoki gyepekben néhol előfordul a horgas bogáncs
(Carduus hamulosus).
Fajszám: 600-800;
Védett fajok száma: 40-60;
Özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha
fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), amerikai alkörmös
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(Phytolacca americana), kései meggy (Prunus serotina), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.),
akác (Robinia pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
Gyakori élőhelyek:
- Jellegtelen üde gyepek (OB)
- Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (OC)
- Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek (OA)
- Nem zsombékoló magassásrétek (B5)
Közepesen gyakori élőhelyek:
- Mocsárrétek (D34)
- Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a)
- Üde és nedves cserjések (P2a)
- Fűzlápok (J1a)
- Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok (RA)
- Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők (RB)
- Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC)
- Üde és nedves cserjések (P2a)
Ritka élőhelyek:
- Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete (A1)
- Lápi hínár (A24)
- Alföldi zárt kocsányos tölgyesek (L5)
- Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári- vízparti növényzet (B2)
- Lápi zsombékosok, zsombék- semlyék komplexek (B4)
- Fragmentális mocsári- és / vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál
(BA)
- Nyílt homokpusztagyepek (G1)
- Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok (B1b)
- Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet (D6)
- Homoki sztyeprétek (H5b)
- Láp- és mocsárerdők (J2)
- Gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a)
- Fás legelők, fás kaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek (P45)
(Forrás: Magyarország élőhelyei; vegetációtípusok leírása és határozója – Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer 2011 /kiadó? MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2011/)
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Anarcs és környéke az itt talált csiszolt kőkorszakból származó leletek alapján már ősidők óta
lakott hely volt. Az emberek a vizektől védett magas dombokon telepedtek meg.
A falu 1212-ben tűnik fel iratokban, mint Zsurkot övező település. 1270-ben a Tegzes család
tulajdona a község Onorch néven. 1359-ben az Ajakkal és Várdával szomszédos település már
Kis- és Nagyanarcsra osztódott, 1412-ben pedig el is határolják a két települést.
Kisanarcs XV-XVI. század fordulóján elnéptelenedett. A népes Nagyanarcs is egyike a megye
legkisebb településének 1588-ban Anarcsy István birtokolta 10 lakott jobbágytelekkel.
Nagyvárad eleste után (1660) a török hódoltság erre a területre is kiterjedt.
1703-ban a Rákóczi szabadságharc idején Rákóczi pihenőhelye. Katonái ez alkalomból 3
nyárfát ültettek a község határában. Ebből az időből való az Arany-gombás, a Dinerszőlőhegyen lévő emlékkő és a „faluvégesi jókút”.
A 19. század közepéig a Kutyori, Czóbel és a Szerencsy családok voltak itt birtokosok. A 20.
század elején Czóbel Istvánné született Mednyánszky Margit, Rézler György és Eisenberger
Erzsébet volt Anarcs birtokosa. A községben két kúria is állt; az egyiket Czóbel László építtette,
a másik pedig a Telekieké volt.
A század végén a Czóbelek kastélyt építtettek, mellyel egyidejűleg 40 holdas parkot
létesítettek, amely a falu közepén még ma is megvan, igaz a területe l4 holdra csökkent.
A kúria egykor:
A kúria körüli egykor 14 hektáros park, melyet Czóbel Albert telepíttetett, páratlan szépségű
volt, hisz tulajdonosa pénzét nem kímélve gazdagította a parkot különleges fafajokkal. Így
került a kertbe japánfenyő, tulipánfa, liliomfa, az összes hazai juhar-féle, vérbükk, kocsányos
tölgy, éger, fűz stb. Az eredeti 2x2 ágú villás elágazású sétányrendszer mára teljesen megszűnt,
amit a kert tervek szerint vissza kellene építeni.
A kertben állt egy filagória is, melyet a Czóbel család állítólag Kossuth Lajos 1849-es
kormányzóvá választásának emlékére építtetett, majd a költőnő, Czóbel Minka kedvelt
pihenő- és versíró helye lett. A költőnő naplójából tudjuk, hogy 1913. március 12-én a parkban
lévő filagóriát újjáépítették. A parkban üvegház, illetve más kisebb épület is volt.
A park napjainkban:
A Czóbel-kúria ma 6 hektáros parkjában hatalmas sima levelű páfrányfenyők, vasfák,
tulipánfák, platánok és tölgyek nőnek. A park úgynevezett tájképi- vagy angolkert, ma is
felismerhető szentimentális jelleggel. Az állomány a háború utáni pusztítások ellenére még ma
is jól őrzi keményfás ligeterdő vonásait. A helybéli és környékbeli kikapcsolódni, sétálni vágyó
emberek kedvelt pihenőhelye.
A park évszázados fái alatt, kedvenc üldögélő helyén alussza örök álmát a költőnő Czóbel
Minka. Méltó síremlékét 2005-ben állítatta a község, a költőnő születésének 150. évfordulója
tiszteletére. Ezen alkalomból több fát is ültettek. (Forrás: czobelkuria.hu)
A XX. század elején 144 háza és 1183 túlnyomóan református vallású lakosa volt a
településnek. Ekkor postája, távírója és vasúti állomása is volt. Az 1912-ben épült vasútvonal
Kisvárda-Nyírbakta között közlekedett.
A községben olaj-, szappan-, lekvár- és szeszgyár üzemelt a Diner földbirtokosok tulajdonában.
A földek nagy részét a Dinereken kívül a Czóbelek és a Rézlerek birtokolták. 1945 után a
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birtokokat mind megszüntették. Az 1945 után magánkézbe került földeket az 1950-19511953-as termelőszövetkezetekbe kellett bevinni a tagságnak. A rendszerváltás után a
kárpótlásokkal sokan éltek és vették vissza földjüket. (Forrás: anarcs.hu)
A település tájhasználatának alakulását nyomon követhetjük a következőkben bemutatott
első-, második-, harmadik katonai felmérésen, és topográfiai térképen.
I. katonai felmérés (1763-1787):
Az elős katonai felmérésen egy nagyon változatos táj ábrázolását láthatjuk. A kezdetleges
egyutcás településmagot vizes, mocsaras területek, nagyobb kiterjedésű rétek, kaszálók
határolják. Az erdők hatalmas területeket foglalnak el, ezek főként a határ mentén találhatóak.
A fontosabb útvonalak nyomvonala már látható a szelvényeken.

(Forrás: mapire.eu)
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II. katonai felmérés (1806-1869):
A II. katonai felmérésen a beépített területek környékén még mindig rengeteg vizes- mocsaras
élőhely, hatalmas kiterjedésű rétek és kaszálók ábrázolása látható. Az erdőterületek aránya az
I katonai felméréshez képest töredékére csökkent. A beépített részek viszonylag változatlanok
maradtak, egyes helyeken újabb épületekkel bővültek. A lakóházak mögötti kertművelés a
korábbaikhoz képest kiterjedtebb.

(Forrás: mapire.eu)
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III. katonai felmérés (1869-1887):
A III. katonai felmérésen látható, hogy a beépített területek aránya tovább nőtt. Az erdők,
gyepek és szántók aránya szinte változatlan.

(Forrás: mapire.eu)
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Topográfiai térkép (1972-1991):
A katonai felmérésekhez képest a topográfiai térképen a beépített részek már jóval nagyobb
területet foglalnak el. Az erdőterültek elszórtan kisebb-nagyobb foltokban jelennek meg a
településen. Az erdőirtásoknak és vízrendezéseknek köszönhetően hatalmas területek váltak
alkalmassá a szántóföldi művelésre. Ekkorra már a település uralkodó területhasználata a
nagyüzemi szántóföldi művelés.

(Forrás: mepar.hu)
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1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
CORINE felszínborítottság

(Forrás: gis.teir.hu alapján)

Erdőterületek:
A kisebb-nagyobb erdőfoltok elszórtan találhatóak a településen. Legnagyobb részük
ültetvény. A lakóterülettől DNy-ra egy nagyobb természetközeli erdőfolt található. A település
klímájára gyakorolt jótékony hatása és természetközeli állapota miatt megőrzése fontos
feladat.
Gyepterületek:
A gyepes területek szinték elszórtan találhatóak a településen, összterületük minimális.
Említésre méltó nagyobb, összefüggő gyepfolt található a beépített területektől É-Ny-ra. Ezen
a résen a művelési ág megőrzése célszerű.
Szántóterületek:
A mezőgazdasági művelés a település uralkodó területhasználata, ezen belül is kiemelkedő a
szántó művelési ág. Ezeken a területeken szántóföldi növénytermesztés (búza, árpa) és
takarmánynövény termesztés (kukorica, napraforgó) folyik. Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület a megyei TRT szerint nem található a településen.
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Kert, gyümölcsös:
A beépített területek közvetlen közelében találhatóak „ember léptékű” parcellák, amelyek a
gyümölcsösök és különböző haszonnövények termesztésének helyszínéül szolgálnak. A kertek,
gyümölcsösök gondozása változó, több helyen találkozhatunk felhagyott kertekkel.
Művelés alól kivett területek:
A művelés alól kivett területek egyrészt a szalagtelkes beépítésű lakóövezetből, másrészt az Éi részen megépült ipari-gazdasági területekből áll. A település területére vetítve a művelés alól
kivett területek mérete csekély.
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Anarcs község közigazgatási területét - a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása szerint - tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
nem érinti.
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték
Ex lege területek:
Az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a törvény erejénél
fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és
földvár. Területükre a fenti törvényben az országosan védett természeti területekre vonatkozó
természetvédelmi előírások érvényesek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása szerint Anarcs község területén nem található ilyen terület.
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
A természetes és természetközeli élőhelyek fennmaradását, megőrzését és a területek közötti
ökológiai kapcsolatokat biztosítja az országos ökológiai hálózat, amely a következő elemekből
épül fel: magterület, ökológiai folyosó, pufferterület.
A település területén magterületként az ex lege védett láp, ökológiai folyosóként pedig a
természetközeli rétek, erdőfoltok lettek kijelölve.
Magterület szerepe:
A magterület a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az
élőhelye.
Az ökológiai folyosó szerepe:
A magterületek közötti kapcsolatot az élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
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A települést érintő ökológiai hálózat elemei

(Forrás: gis.teir.hu alapján)

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok
forrásaivá válhatnak.
Funkcionális tájhasználati konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető,
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság
érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktust eredményez.
Anarcs község területén található tájhasználati konfliktusok:
- A nagyüzemi művelésű szántókon sok helyen nincs se fasor, se mezsgye, ezek hiánya
tájökológiai konfliktust eredményezhet. Gondosan megtervezett mezővédő erdősávok
telepítése nem csak a biodiverzitás növelése miatt fontos, de hatással lehet többek
között a hőmérsékletre, a levegő víztartalmára, a talajéletre, a párolgásra és a
termésmennyiségre is.
- Az erdők nagy része ültetvény, amely a szabályos sorokba rendezett fákkal
tájképvédelmi konfliktust eredményez. A jövőben javasolt a természetellenes formák
feloldása, az ültetvények csökkentése, és a természetközeli erdők növelése.
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1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan egy tartósan fedett, biológiailag
aktív, termesztési illetve kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül.
Egy település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben
meghatározza a zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer különböző
elemeit térbeli helyzetük és használatuk módja szerint csoportosíthatjuk. Elhelyezkedésük
szerint megkülönböztetünk:
 sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei;
 vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és a vízfolyások partja;
 és szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, a sportpálya és az
intézménykertek.

Használatuk módja szerint megkülönböztetünk:
 Korlátlan közhasználatú zöldterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a
közparkok és közkertek, valamint az utcai zöldsávok,
 Korlátolt közhasználatú zöldterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények
(temető, sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola,
óvoda, művelődési ház, templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben
korlátozva van,
 A közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található
kertek tartoznak.
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek
Korlátlan közhasználatú zöldterületek
Közparkok, közkertek.
Anarcson kivételes helyzetben van a többi hasonló méretű településhez képest, mivel két az
önkormányzat tulajdonában lévő kúriával is rendelkezik a település központi részén, melyek
jelentős zöldfelülettel rendelkeznek, melyek közhasználatúak. Jelenleg a Czóbel kúria 6
hektáros felújított parkja használható ténylegesen közparkként, mely történeti kertként helyi
védelem alatt áll, és kiterjedését és dendrológiai értékét tekintve egyaránt a település
legjelentősebb zöldfelületi eleme. 32 féle lombos, és 7 féle tűlevelű fafaj található benne,
összesen mintegy 1600 db.
A Teleki kúria parkja a település magasabban fekvő pontján található, a főutca (Kossuth Lajos
utca) mentén, a településkép szempontjából meghatározó, központi helyen, az iskola
telkének szomszédságában. Beerdősült hátsó kertjében és az épület közelében idős
faegyedek is találhatók. Az iskolakerttel egy egységben jelentős, jól használható parkot
lehetne belőle kialakítani.
További, kisebb kiterjedésű, inkább esztétikai funkciót betöltő közkert a település kapujában
levő háromszög terület.
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Utcai zöldsávok.
Anarcs egyutcás faluként kezdte, de az évszázadok során elsősorban Kisvárda felé jelentős
lakóterületekkel bővült. Sem a keskeny, sem a szélesebb utcákon nincs egybefüggő fasor,
illetve a gyepborítás is hiányos, sok helyen csak a homokot látjuk, ami a porszennyezés
szempontjából kedvezőtlen. Az utcai növényzetet egy-egy ház előtt a háztulajdonosok által
telepített meggyfák, illetve sövénycserjék vagy helyyenként talajtakaró cserjék alkotják.
Hagyománya van a kerítések tövébe ültetett évelő virágoknak is.
Vízfolyások partja.
A településen áthaladó, egyenes vonalvezetésű mesterséges csatorna szabályos mérnöki
földműve gyepes, ott jártunkkor gondozatlan volt, sok allergizáló gyomnövény is szárba
szökkent a vízfolyást kísérő gyepsávban. Fás növényzet kisebb szakaszokon sem kíséri a
csatornát, ami pedig elég hosszan halad a települést átszelő út mellett, hozzájárul a
településképhez.
Korlátozott közhasználatú zöldterületek:

Temetők
Anarcs két, felekezet szerint elkülönülő temetője a települést határoló egymással szemközti
két domboldalon terül el, erdőbe ékelődve. A kettő között található a ravatalozó egy
harmadik telken. A nagyobb temető és a szemközti ravatalozó egységes fa kerítést kapott,
ami rendezettséget mutat. A temető a sírok közt és az utcafronton a fátlan, sövény sincs a
telekhatáron. A nagyobb temető további bővítése vált szükségessé, ami a felhagyott
szőlőterületek irányába lehetséges.
Sportpálya
A Czóbel kúria parkjából leválasztott részen található a település gyepes sportpályája. Két
oldalról a park, az északi oldalról fasor határolja, a lakott terület felől nyitott, fátlan.
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Zöldfelülettel rendelkező intézmények
A Polgármesteri Hivatal épülete a Czóbel Kúria telkén van, tehát park szempontjából
tökéletesen el van látva. Előkertje egynyáriakkal és rózsával van beültetve.
Az iskola kertje árnyas, idős fákkal is rendelkezik, erdővel körülvett, igen kellemes klímájú,
fajátékokkal kellőképpen felszerelt kert. A Teleki Kúria kertjével szomszédos.
A református templom gyönyörű épületének az őt körülvevő kis parkban álló néhány
szép habitusú öreg fekete fenyő ad egyedi karaktert. A kerítés itt is a temetőnél is használt
barna deszkakerítés. A görög katolikus templom szintén a Czóbel kúria parkjához csatlakozik.

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése
Anarcs község közösségi használatú zöldfelületeit tekintve mind közparkok, mind intézményi
zöldfelületek tekintetében jelentős ellátottsággal rendelkezik. A kastélyparkok jelenlétének
és a Czóbel kúria park sikeres rekonstrukciójának köszönhetően a közpark nemcsak
területében, de dendrológiai értékek tekintetében, használati értékben is kiemelkedő, a
település legfőbb értékei közé tartozik.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A közparkok és intézmények mellett az utcai
zöldsávok és kisebb teresedések, útkereszteződések
nem állnak ilyen jól fák tekintetében. Gyakori a
teljes növényzet nélküli homokos sáv is. A fátlan,
kopár utcaszakaszok kopárrá, szürkévé és nyáron
forróvá teszik a települést. Ilyen utcákon a gyalogos
és kerékpáros közlekedés is kellemetlenné válik,
nem beszélve a szabadban tartózkodásról. A kis
lombkoronájú fák telepítése fasorként azokban a
zöldsávokban is megoldást jelent, ahol légvezeték
és/vagy nyílt árok csökkenti a fasor telepítésére alkalmas helyet. Ahol azonban nincs ilyen
akadály, nemesebb, hosszú életű és honos fafajok (pl. hárs, tölgy, kőris, szil, gyertyán) is
bátran telepíthetők lennének, amire a településen egyáltalán nem látunk példát.
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1.14.1. Terület-felhasználás vizsgálata
1.14.1.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata
Anarcs eredetileg egyutcás szalagtelkes útifalu. A szalagtelkek az út két oldalán helyezkednek
el. A telkek út felőli végén áll a hosszanti telekhatárra épült lakóház, beljebb található a
gazdasági udvar az épületekkel.
Településközpont

Települési összekötő út

(Forrás: saját szerkesztés)

Az útifalun átfutó utca sok esetben
nem országút, hanem csak egy abból
kiágazó mellékút, vagy zsákszerű
bekötőút. A fő utcája délnyugati északkeleti irányú.
A faluközpontból délkeletre elágazó
Dózsa utca már a múlt században, az
északra haladó Ady Endre utca,
valamint a Kossuth utca délre
(Gyulaháza felé) hajló vége pedig az
utóbbi évtizedekben épült be.
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Lakó funkciójú terültek:
A község utcái kivétel nélkül előkertes beépítésűek. Szalagtelkes, elvétve kétsoros
elrendezésűek. A lakóterület a belterület 77 % - a. Az udvarok beosztása a tagolt
épületrendezéshez igazodik, a lakóterületek arculata családi házas jellegű.
Lakóterületek a belterületen

(Forrás: saját szerkesztés)
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Gazdasági funkciójú terültek:
A gazdasági funkciójú területek az ipari gazdasági-, a kereskedelmi szolgáltató területekre
tagolódik.
Az ipari gazdasági területek nagyobb részt a belterülettől északra és délre találhatóak, de
egy-egy telephely/telephelytervezet található még a Szabolcsbáka felé vezető út mentén.
Kereskedelmi szolgáltató területek a belterületen találhatóak. Környezetük viszonylag
rendezett, jelentős hatást a közvetlen környezetükre nem fejtenek ki.
Gazdasági területek

(Forrás: saját szerkesztés)
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Mezőgazdasági célú terültek:
A külterület több mint a felét (51 %-át) uralják szántóterületek. A belterülettől északi, keleti
és déli irányban találhatóak viszonylag nagyobb egybefüggő jobb minőségű szántóterületek,
táblák.
Szántó területek és minőségi osztályuk

(Forrás: saját szerkesztés)
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A település déli és északi részén szétszórtan gyepes, legelős területek terülnek el, mely a
külterület 9,2 %-át alkotja csupán.
Legelő/gyep területek és minőségi osztályuk

(Forrás: saját szerkesztés)
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Erdő terültek:
A település közigazgatási területének észak-keleti és dél-nyugati részét uralják erdő
területek. Az külterület mintegy 25,82 %-át borítja erdő.
Erdő területek és minőségi osztályuk

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak
és minőségi osztályok
A teljes közigazgatási terület 1705,24 ha. Ebből a belterület 155,89 ha, a külterület 1549,35
ha. A külterület 51 %-án – 790,69 ha területen szántóföldi művelés folyik. Ennek 38,26 %-a
kiváló (Sz1-Sz2), 44,55 %-a jó (Sz3-Sz4), 17,18 %-a közepes (Sz5-Sz6) minőségi osztályba
tartozik.
Legelő a teljes külterület 9,2 %-a – 142,55 ha, melynek 71,10 %-a a jó (L1-L2), 28,90 %-a
közepes (L3-L4) minőségi osztálya sorolható.
Erdő terület a teljes külterület 25,83 %-a – 400,24 ha, melynek 85,63 %-a kiváló (E0-E1), 7,83
%-a közepes (E3) és 6,54 %-a gyengébb (E4) minőségi osztályba sorolható.

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A hatályos településrendezési terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeinek
tagozódása, a településszerkezetben elfoglalt helye és kiterjedése, az alábbiak szerint:
Beépítésre szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolónak (169,76 ha):
- Lakóterület: falusias lakóterület
- Vegyes területek: településközpont vegyes terület
- Gazdasági területek: ipari gazdasági területek, kereskedelmi-szolgáltató terület
- Különleges területek: temető területek, sport terület.
Beépítésre szánt és nem szánt területek eloszlása

(Forrás: saját szerkesztés)
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A beépítésre nem szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak
(1535,42 ha):
- Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési területek,
- Zöldterületek: közparkok,
- Erdőterületek
- Mezőgazdasági területek: általános mezőgazdasági területek, kertes mezőgazdasági
területek,
- Vízgazdálkodással összefüggő területek: közcélú nyílcsatornák medre és parti sávja.
A beépítésre szánt területek nagyobb hányada lakó és a gazdasági területekből (ipari
gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató) tevődik össze. A különleges területek hatályos terv
szerint beépítésre szánt területekként jelöltek, azonban jellegükben ezek hagyományosan
inkább beépítésre nem szánt kategóriába tartozóak.
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat)
Infrastruktúra
Ehhez a funkcióhoz soroljuk a közigazgatást (Polgármesteri Hivatal, rendvédelmi szervrendőrkapitányság, rendőrség), szervezeteket (e-magyarország pont-Czóbel Minka Általános
Iskola és Óvoda) és a közszolgáltatást (nyilvános könyvtár):
- Polgármesteri Hivatal
- Anarcsi Polgárőr szervezet: Az Országos Polgárőr Szövetség tagja. A Szervezet 2007-ben
alakult 15 alapító taggal, viszont ma már 26 polgárőr lát el szolgálatot. Elsődleges
feladatuk a község közbiztonságának javítása. Részt vesznek gyermek- és
ifjúságvédelemben,
a
kábítószer-fogyasztás
megelőzésében,
rendezvények
sportlétesítmények biztosításában, a helyes közlekedési magatartás oktatásában.
Kereskedelem
Ide tartozik többek között a szolgáltatás (biztosítási és kiegészítő szolgáltatás, posta) és a
kiskereskedelem (áruházlánc, ABC, dohányáru).
Oktatás és egészségügy
Ide soroljuk a közoktatás intézményeit (óvoda, általános iskola, szakközépiskola, szakiskola),
a szakmai- és továbbképzés (művészeti iskola), az orvosi intézményeket (háziorvosi rendelő,
iskola egészségügy, gyermekorvos, védőnői szolgálat):
- Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda: A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Czóbel Minka Tagintézménye:
Tornyospálca, Mezőladány és Anarcs községek Önkormányzata 2008 nyarán közös
elhatározással megkezdte a tárgyalásokat, közös intézmény létrehozására a közoktatási
feladatok ellátására mellyel eleget tesz törvényi kötelezettségének. 2008. augusztus 1jétől a három település Közoktatási Intézményfenntartó Társulást hozott létre, az iskolák
és óvodák működtetésére. Ez a társulás 2011-ben újabb taggal Ilk község oktatási
intézményeivel bővült.
Az épületben 10 tanterem van, ebből 7 tanterem nagy, 3 pedig kisebb létszámú csoport
befogadására alkalmas.
Az iskola része egy tornaterem, a technika tantárgy oktatásához a gyakorlati terem és
informatika terem. Az épületben található a községi könyvtár is. Az épülethez tartozik az
önkormányzat által üzemeltetett konyha és egy ebédlő is.
A számítástechnika oktatása 23 számítógéppel felszerelt teremben történik internet
elérhetőséggel, ezenkívül a könyvtári részen található még egy kisebb informatikai terem
18 számítógéppel.
A nevelői szobában és az irodákban elhelyezett számítógépek (internet hozzáféréssel) a
korszerű szakmai munkát segítik. Iskola-rádióval, interaktív táblával, projektorral és laptoppal is rendelkezik.
- Házi- és Fogorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat: Település egy orvosi es egy fogorvosi
körzetet alkot. A védőnői szolgalat működési területe is Anarcs község közigazgatási területére
terjed ki. A háziorvosi, a fogorvosi ellátás es a védőnői szolgalat egy épületben működik.
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Szakrális terek
Temetők és a templomok.
- Református egyházközösség, Római –és görög katolikus egyházközösség
A református egyházközség történetét az 1700-as évekig tudjuk visszavezetni. Az anarcsi
református egyházközség a bákai (Szabolcsbáka) anyaegyháznak volt filiája, melytől a XVIII.
század végén különvált és önálló gyülekezetté alakult, amely napjainkig mind az egyháztagok
számában mind a hitélet terén növekedett.
A gyülekezet jelenleg mintegy 1000 egyháztagot számlál, melyet a 12 főből álló presbitérium
és a lelkipásztor kormányoz.
Funkcióvizsgálat

(Forrás: saját szerkesztés)
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Intézmények illetékességi területei
Intézmény típusa
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Gyámhivatal
Járási Hivatal
Katasztrófavédelmi kirendeltség
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Körzeti Földhivatal
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi
Felügy.
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügy.
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Központ
Nyíregyháza
Kisvárda
Kisvárda
Kisvárda
Kisvárda
Kisvárda
Nyíregyháza
Kisvárda
Nyíregyháza

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Debrecen
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Debrecen

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Megyei földhivatal
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
Munkaügyi központ kirendeltsége
NeKI Kirendeltség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Polgármesteri hivatalok
Rendőrkapitányság
Szociális és gyámhivatal
Városi Bíróság
Vízügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont

Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Kisvárda
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Debrecen
Debrecen
Nyíregyháza
Anarcs
Kisvárda
Nyíregyháza
Kisvárda
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Kisvárda
(Forrás: TEIR)

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek
Alulhasznosított barnamezős területek nem találhatók a településen.
1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött degradálódott) terület
Szlömösödött degradálódott területek nem találhatók a településen.
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálat
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Eredetileg egyutcás, szalagtelkes kis útifalu, Kisvárdától délre. A fő utcája délnyugati északkeleti irányú.
A belterület középső részén átlagos telekméret (1200-1600 m2) a jellemző, de a település
északi és déli részén nagyobb. Szórványosan találhatók az átlagtól kisebb méretű telkek. Ezek
jellemzően újonnan kialakított struktúrák, a hagyományos települési szerkezettől idegenek.
Telekméret vizsgálat

(Forrás: saját szerkesztés)
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A telekméretek alakulása részben történelmi, részben a település térszerkezeti
struktúrájához kevésbé igazodó új keletű.
Átlagos telekméret vizsgálat az egyes tömbökre vonatkoztatva

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat
A település rendelkezik tulajdoni kataszteri nyilvántartással, amelyben a tulajdonában lévő
földrészletek és ingatlanok nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 101 db tulajdona van,
ebből Anarcs közigazgatási területén 91 db. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 12 db,
forgalomképes üzleti vagyon 34 db, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
forgalomképtelen törzsvagyon 45 db. A külterületen 47 db, a külterületen 60 db tulajdon
van.
1.14.3. Önkormányzati tulajdoni kataszter
Belterületen az önkormányzati ingatlanok főként a településközpontba és a település nyugati
részén található. Valamennyi belterületi út (az I. rendű főutak kivételével: 4105. sz. út
Baktalórántháza felé és 4108. sz. út Kisvárda felé és Vásárosnamény felé vezető szakasza)
önkormányzati tulajdonban van.
Önkormányzati tulajdon belterületen

(Forrás: saját szerkesztés)
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Külterületen az önkormányzati ingatlanok a zártkerti részekre esnek. Illetve önkormányzati
tulajdonban van 1 db nagyobb kiterjedésű ingatlan, a Kisvárda felé vezető út mentén (cca. 15
ha), valamint a belterülettől dél-keletre (cca. 1,5 ha). A külterületi mezőgazdasági utak egy
része szintén önkormányzati tulajdonban vannak.
Önkormányzati tulajdon külterületen

(Forrás: saját szerkesztés)

128

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

HELYZETFELTÁRÓ DOK UM ENTUM

1.14.4.Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
Településeink lakásállománya jelentős változáson ment keresztül a háború utáni újjáépítési
időszakban, nagyrészt a szocialista lakásépítési programok eredményeként, illetve a 2000
után beindult építkezések hatására. A lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlását
ábrázolja a térkép az alapján, hogy adott településen melyik a lakásépítések legmagasabb
arányt képviselő időszaka.

(Forrás: www. lechnerkozpont.hu)

Városaink és falvaink csaknem felét még mindig az 1946 előtti lakásállomány uralja. Ez
persze nem azt jelenti, hogy minden második hazai településen kizárólag II. világháború előtti
lakóépületekkel találkozhatunk, ám a 70 évnél idősebb lakások napjainkban is meghatározók
arculati szempontból.
Az 1961-től az 1970-es évek közepéig tartó első lakásépítési programnak 1 millió új lakás volt
a célja. Az állam által kiosztott összkomfortos, egy- vagy többemeletes (gyakran „Kádárkockaként”emlegetett) családi házak lényegesen vonzóbb életfeltételeket kínáltak, mint az
idősebb korú, elavult technológiával épült és megrongálódott lakásállomány. Az 1961-1970
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közötti évtized építkezései a mai napig településeink kb. 8%-án meghatározók (barna szín),
különösen Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes térségeiben. (www.
lechnerkozpont.hu)

(Forrás: www. lechnerkozpont.hu)

A vizsgálatok, valamint a további tervezések alapját a hiteles állami alapadat képezte, melyet
helyszíni bejárással, valamint légi és műholdas fotók elemzésével kerültek kiegészítésre,
aktualizálásra.
Az épületállomány állapota átlagosnak, vagy az alattinak tekinthető. A leromlott állagú
épületek száma bár nem kirívó, de összességében számottevő. A lakásállomány legnagyobb
része 1945 utáni, ez viszonylag kedvező. Az ezredfordulót követően épület lakások viszont a
10%-ot sem érik el. A folyamatos megújulás, átépülés tendenciája az 1990-es évektől
észrevehetően lassul, ami jelentősen befolyásolja a község épített környezetének
megítélését.
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1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. Funkció kapacitás
A lakóépület állomány 656 db épületből áll, melyből 361 db összkomfortos, 224 db
komfortos, 11 db félkomfortos, 59 db komfort nélküli és 1 db szükség és egyéb lakás.
1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Az ingatlanok számottevő részén, hagyományos oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző.
A település utcái kivétel nélkül előkertes beépítésűek. Szalagtelkei soros, elvétve kétsoros
elrendezésűek. Az udvarok beosztása a tagolt épületelrendezéshez igazodik. Az ingatlanok
mérete eltérő, nem adnak egységes utcaképet.
Beépítési százalék vizsgálat

(Forrás: saját szerkesztés)
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A beépítés intenzitása a település központját alkotó – Táncsics Mihály és Ady Endre utcák
által határolt tömbben a legmagasabb. Ezt követi a főbb utak mentén elhelyezkedő tömbök.
A legalacsonyabb intenzitással a külső telektömbök rendelkeznek.
Átlagos beépítési százalék vizsgálat

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom
A településen nem jellemző a többszintes építési mód. A lakó funkciójú épületállományban
kisszámú tetőtér beépítéssel rendelkező épület található, a belterületi lakóingatlanok 7,5
%-a. A középületek közül egyedül az általános iskola épülettömege többszintes.
Többszintes lakóépület a belterületen

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes
épülettípusok
Eredetileg egy utcás, szalagtelkes kis útifalú, Kisvárdától délre A Fő utca (Kossuth és Táncsics
u.) DNY-ÉK irányú. A faluközponttól délkeletre ágazó Dózsa György utca már a múlt
században, az északra haladó Ady Endre utca, valamint a Kossuth utca délre (Gyulaháza felé)
hajló vége pedig az utóbbi évtizedekben épült be. A falu a századforduló óta gyors ütemben
fejlődött, amit Kisvárda közelsége nagyban elősegítette. A telkek jellemzően soros
beépítésűek.
Közterületek

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Anarcs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén helyezkedik el, a Kisvárdai járásban. A
település Nyíregyházától 49 km-re fekszik északkeletre, Pap, Ajak, Szabolcsbáka, Gyulaháza
és Kisvárda településekkel határos.
Anarcs a Nyírség és a Rétköz találkozása mentén helyezkedik el. A Nyírség területén a vízrajzi
viszonyok, a buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi alapvetően meghatározták a
települések létrejöttének helyeit. Anarcs természeti képét elsősorban a nyírségi
homokformák, és a homokhátak között kialakult tavak láncolata határozza meg.
Anarcs esetén a természeti viszonyok mellett a település fejlődését, történetét az útmenti
fekvés határozta meg. A település terjeszkedését jelentősen behatárolják a lakott területet
szinte teljesen körülvevő tavak elhelyezkedése, ezek közül a legnagyobbak a keletre lévő
Lénárt-tó, Szoros-tó és a nyugatra lévő Báró-tó.
Anarcs fekvése

Anarcs, a település neve bizonytalan eredetű, talán az arany főnév nyelvemlékbeli anar
alakváltozata rejlik benne –cs képzővel megtoldva. De eredeztethető az ótörök Anar
személynévből is.
A falu 1212-ben tűnik fel, mint a Zsurkot övező települések egyike. 1272-1290 között az
Anarcsról Papra vezető utat említik, földje ekkor Izsép földjével, azaz a dögei nemesek
kisajaki birtokával szomszédos. 1317-ben Péter nevű papja a Gutkeled nembeli Anarcsi Keled
fia Péter végrendeletének a tanúja. 1324-ben az Ajakkal és Várdával szomszédos település
már Kis- és Nagyanarcsra osztódott. Az utóbbi a Gutkeled nembeli Apaj fia Istváné, s
Marázzal is szomszédos volt. Kisanarcs várjobbágyok birtoka, akiknek leszármazottait –
Anarcsi és Dögei Jakab fiait – I. Lajos király 1359-ben felmenti a szabolcsi vár jobbágyságából.
1412-ben Kisanarcsot és Nagyanarcsot elhatárolják. A borsovai esperességben fekvő, Szent
Péter tiszteletére szentelt kőtemplomának István nevű papja 1332-ben 4, 1333-ban 6, 1334.
évi I. részlet fejében 3, a II. részlet fejében 4, az 1335. évi I. részlet fejében 5 garas pápai
tizedet fizetett.
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A XIV.század közepén az anarcsi Tegzes család birtokolja részben, majd a velük rokon
Bacskaiak. A XV-XVI. század fordulóján elnéptelenedik, 1556-ban már csak három
dézsmafizetőt írnak össze a településen. 1586-ban egy jobbágy házát írják le: fából készített
talpas ház, mellette növényből font, kosárnak nevezett sertésól.
Nagyvárad eleste után, 1660-tól a török hódoltság része lett. Az 1720. évi regnicolaris
összeírás szerint 20 jobbágytelke volt. Az 1772-es úrbéri rendezés során gr. Teleki János
tulajdonaként 20 örökös jobbágyot, egy házas és két házatlan zsellért vettek számba.
A XIX. század elején a Czóbel és a Szerencsy család szerzi meg, a Teleki-rokonság révén a Vaycsalád bárói ágának volt itt részesedése.
Vályi András országleírásában szűkszavúan emlékezik meg a településről: „Magyar falu
Szabolts Vármegyében, földes Urai Czobel, és Vay Uraságok, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszik a’ Kisvárdai járásban, Ajaknak szomszédságában, mellynek filiája jól
termő, határbéli földgye három nyomásbéli, fája mind a’ kétféle, termésbéli tulajdonságai
olly formák, mint Ajak falujának, első Osztálybéli.”
Fényes Elek geográfiai szótárában sem találunk részletesebb leírást a faluról: „Anarcs,
magyar falu, Szabolcs vgyében, 115 r., 28. g. kath., 635 ref., 12 zsidó lak., ref.
anyatemplommal, 10 3/8 első osztálybeli egész telkekkel. F. u. Vay, Czobel, Szerencsy. Ut. p.
Berkesz.”
Borovszky Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi sorozatban a XIX. század végéről az
alábbi leírást találjuk a településről: „Anarcs, kisközség 144 házzal és 1183 túlnyomóan ev.
református vallású lakossal. Postája van, távírója és vasúti állomása Kis-Várda. Egyike a
vármegye legrégibb községeinek, mely az ott talált őskori leletek szerint már a honfoglalás
előtt is lakott hely volt. Anarcs első ismert ura az anarcsi Tegzes család. Azután következtek a
Báthoryak, a Nyáryak és több előkelő erdélyi család. IV. László király korában „Onorcs” néven
van említve, majd később Kis- és Nagy-Anarcs néven. A XV. század elején a Bacskay, a vége
felé pedig a Várday család volt a földesura. A XIX. század első felében a Kutyori, a Czóbeleket
és a Szerencsyeket találjuk itt, mint birtokosokat. Jelenleg Czóbel Istvánné, szül. br.
Mednyánszky Margitnak, Rézler Györgynek és Eisenberger Erzsébetnek van itt nagyobb
birtoka. A reformáczió idejében a kis-várdai pap megcsonkított testét az anarcsi határban
levő u. n. vári tóba lökték. Dűlő-nevei közül figyelemre méltók a Mártonfája, Kincses és
Csobor. A községben egy ev. ref. templom és egy róm. kath. kápolna van. A református
templom egyike a legrégiebbeknek; gót ízlésben épült, 1275-ben. Sírboltjában nyugszik 3
Czóbel: Imre, Lászó és Albert, báró Vécsey Leopoldina, Vay János, gróf Teleki Borbála stb. Az
egyház birtokában egy 1739-ből származó érdekes és értékes himzéssel ellátott terítő van, a
következő felirással: „Én penig háladó szóval áldozom tenéked és amit fogadtam, megadom.
Az Úré a szabadítás. Gr. Teleki Kata, báró Lázár Jánosné 1739.” A kath. kápolnát gróf Teleki
Borbála építtette 1792-ben. A községben szeszgyár és szíkvízgyár is van. Házsorait két régi
nemesi kúria diszíti. Az egyiket Czóbel László építtette és ebben jelenleg Czóbel Imre, neje gr.
Vay Evelin és leányai: Emma, özv. br. Huszárné és Minka, az ismert költőnő, lakik. Ez az urilak
egész múzeuma az érdekes tárgyaknak. Az egyik szobában láthatók Luther és Calvin eredeti,
régi arczmásai, melyeket még báró Vécsey generális hozott el, 13mint hadi zsákmányt, a
wittenbergai városháza nagyterméből. Itt van továbbá Simonyi óbester kardja, több pompéji
váza, egy párosi márványból készült remek szobor, mely alvó gyermeket ábrázol, számos
bronzkori tárgy, régi eredeti festmények, az egyik Palma Vecchiótól. Czóbel Minka dolgozó
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szobája tele van Mednyánszky, Büttner és Katona festményeivel. A másik urilakot a Telekiek
építtették és ez jelenleg Rézler György tulajdona.
A településszerkezetben a középkori előzmények még jól nyomon követhető a XVIII.
században készült első katonai felmérés térképlapján. A XVIII. században még egyutcás
település volt.
Anarcs az első katonai felmérés térképlapján

(Forrás: Az Első Katonai Felmérés. A Magyar Királyság teljes területe. 1782-1785. ARCANUM DVD-ROM. 2004.)

A Kisvárdától délkeletre húzódó útifalu főutcája délnyugat-északkelet irányú. A telkek a
főutca két oldala mentén húzódnak. A középkori templom a főutca déli szakaszán található.
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapján jelentős
településszerkezeti változás nem figyelhető meg. Megszilárdul a főutcában az utcára
merőleges szalagtelkek rendszere.
Anarcs a második katonai felmérés térképlapján

(Forrás: A Második Katonai Felmérés. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság. 1819-1869. ARCANUM DVDROM. 2005.)
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Anarcs a harmadik katonai felmérés térképlapján

(Forrás: A Harmadik Katonai Felmérés. 1869-1887. ARCANUM DVD-ROM. 2007.)

A XIX. század közepén készült térkép alapján új településszervező erőként megjelennek a
nemesi kúriák épületei. Már ekkor megjelenik a főutcáról északkelet felé leágazó Dózsa, és
Táncsics utca nyomvonala.
A második és a harmadik katonai felmérés között eltelt idő alatt jól megfigyelhető a
település növekedése. Újabb utcák nyomvonala alakul ki. Elkezdődik az Ady Endre utca
északi irányba történő beépítése, valamint a főutca dél felé elkanyaradó szakaszának
beépítése is.
A falu a századfordulótól kezdődően gyors ütemben fejlődött, amit a viszonylag jó minőségű
szántóföldjeinek és Kisvárda közelségének köszönhetett. A település növekedésének a közeli
szikes tavak medre szab határt.
A település mai szerkezetében mind a mai napig felismerhető a már középkorban kialakult
főutca nyomvonala, a jelenlegi Kossuth utca ma is hangsúlyos eleme a
településszerkezetnek. A középkori határokat jelentősen túlnőtte, elsősorban északi és
északkeleti területek irányában.
Anarcs a negyedik katonai felmérés térképlapján

(Forrás: Lipszky János: A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára. 1804-1810. ARCANUM DVDROM. 2004.)
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új beépítések

(Forrás: Google Street View)

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Régészeti lelőhelynek tekinthető az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a
régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. Régészeti örökség az
emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy
mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni
az emberiség történetét és kapcsolatát környezetével. Régészeti örökségünk hazánk
múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, amelynek
védelméről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik.
A Kárpát-medence régészeti szempontból nagyon szerencsés természetföldrajzi tényezőkkel
rendelkezik. A délről, keletről, vagy akár a nyugatról érkező régészeti kultúrák, népcsoportok
megtalálták letelepedésükhöz, gazdálkodásukhoz szükséges feltételeket.
A Kárpátok koszorújából lefutó, az Alföldre érkező, esésüket vesztő folyók gyakran
kényszerülnek helyzetük változtatására. A meanderező folyók sűrű vízhálózatot alakítottak ki
a síkvidéki területeken, számos ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt. A folyókat,
patakokat, ereket kísérő magaspartok, árvízmentes hátak kiváló lehetőségeket kínáltak
települések kialakításához a régészeti korokban.
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Nem
volt ez másképp a Nyírség területén sem. A homokhátak között kialakult szikes tavak,
buckaközi mocsarak sűrű hálózata alakult ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó
körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.
A régészeti lelőhelyek jelentős része észrevétlenül beolvad a tájba és csak a felszínen, a
szántásban gyűjthető kerámiatöredékek alapján, csak a régész szakemberek számára
felismerhetőek.
Anarcs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A település
közigazgatási határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem jelenti
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azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti topográfiai
kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes határa. A
mellékelt lista csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a
következtetést levonni belőle, hogy ismerjük Tímár közigazgatási határában található
valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó beruházások tervezése során
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell
régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása
megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A
település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre
gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A
nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek
előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az
ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást
is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak
a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által jelentett kockázatot. Javasoljuk,
hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a régészeti örökségvédelmi
szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
Anarcs közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek
azonosító

lelőhelyszám

név

leírás

HRSZ

50227

Ajak 12.

Czóbel-birtok, Ajak 12.
számú lelőhely

A XIX. század utolsó
harmadában egy
honfoglaláskori temető leletei
kerültek felszínre.

093/4, 099/4, 099/3, 099/2, 098,
044/2, 043, 168/1, 168/2, 167/1,
167/2, 166/1, 166/2, 165, 164/8,
045

Csobod

Szabolcsbáka és Anarcs közt az
elpusztult Csobod község
maradványait taláták meg
talajforgatáskor

0135/3, 0135/4, 0145, 0147/3,
0150/1, 0150/2, 0150/3, 0149/1,
0151, 0152, 0153, 0155, 0163/3,
0163/4, 0149/2, 0162, 0159,
0163/7, 0163/8, 0163/9, 0163/10,
0160/1, 0160/2, 0160/3, 0160/4,
0160/5, 0156, 0154/2, 0154/5,
0154/6, 0154/7, 0154/8, 0154/9
279, 277/4, 253/3, 277/6, 278, 280

1.
51469

35579

2.

Kossuth Lajos u.

gótikus középkori templom

59253

3.

Rozsföld-dűlő (6.lh.)

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

0110/30, 0110/31, 0110/32,
0110/33, 0110/34, 0110/35,
0110/36, 0110/37

59254

4.

Rózsás-dűlő (7.lh.)

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 067,
066/11, 066/16, 066/18
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59255

5.

Báró-tói-dűlő (8.lh.)

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

049/14, 049/15, 049/16, 049/17,
049/18, 65/1, 057

59036

6.

Kossuth L. u. Református templom
környéke

optikai kábel fektetés során a
középkori település
maradványait lehetett
megfigyelni

203, 253/3, 199/3, 199/4, 199/5,
202, 204, 205, 206, 207, 208

Szőlődombtól délre I.

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

06/9, 06/10

7.
74351

74353

8.

Hosszú-Csabod

017/3, 017/4, 017/1, 017/2, 05,
06/6, 06/24, 06/7, 06/12

74359

9.

Hosszú-Csabod ÉNy

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

017/9, 017/13, 017/12, 017/11,
017/10, 017/14, 05

66194

10.

Báró-Tói-dűlő

044/2

89515

11.

Kincses- dűlő É- i része

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

094/3

Anarcs közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti lelőhely
nem található.
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Anarcs közigazgatási határában húzódó nyilvántartott régészeti lelőhelyek

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Anarcs határában, azonban a kevés és pontatlan
helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges.
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Szmrecsányi István birtoka
Dr. Zsiday Dániel ajándékaként került a múzeumba egy bronzkori raktárlelethez tartozó
tárgyegyüttes
Bende laposa
Czóbel József, a fia által gyűjtött bronzkori, és Árpád-kori régészeti leleteket beszolgáltatja a
múzeumnak
Kisvárda Anarcs között
Czóbel Imre ajándékozott a múzeumnak szórvány őskori és szarmata leleteket: nyitott
bronzkarika, kőeszközök, fehér üveggyöngy, két kisfülű cserépedény, csorba cserép pohár
Anarcs határa
1869-ben közelebbi helymegjelölés nélkül egy szórvány neolit kőbalta került a múzeumba.
Anarcs határa
Czóbel Imre ajándékaként, közelebbi helymegjelölés nélkül szórvány őskori edény került a
múzeumba.
Anarcs határa
1928-ban, közelebbi helymegjelölés nélkül Kozák István tanár bronzkori karperecet adott a
múzeumnak.
Anarcs határa
1871-ben, közelebbi helymegjelölés nélkül Czóbel Minka szórvány Marcus Aurelius,
Commodus ezüst pénzeit ajándékozta a múzeumnak.
Anarcs határa
A Rómer-dűlőtől mintegy 600 ölnyi távolságban, az ajaki határban hol a vasúti földhányások
történnek, Czirbes Tamás kisvárdai mérnök régi temetkezésekre talált, Czóbel Imre
ajándékaként kerültek be az őskori urnatemető leletei a múzeumba.
Anarcs közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek
Középkori templom környezete
A középkori Anarcs pontos elhelyezkedését, kiterjedését nem ismerjük, annak
elhelyezkedésére a középkori eredetű templom elhelyezkedése utal. A település középkori
központjában a templom állt. A középkori településhez tartozó épületek, régészeti
jelenségek a templom körül húzódtak. A belterületen végzett régészeti kutatások hiányában
a középkori település pontos kiterjedésének megrajzolását nem tudjuk elvégezni.
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja,
amelynek vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt
valószínűsíthetjük, hogy egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkorikora újkori településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően a település
központjában, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal
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kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet
megrendelése.
Anarcs határában további régészeti érdekű területeket találunk az az egykori szikes tavak,
mocsarak, lápok magas partjain.
Lénár-tó, Szoros-tó, Báró-tó, annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek
minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek
előkerülésére kell számítani.
1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti
jellemzők
A település mai szerkezete megtartotta középkori eredetét. A középkori eredetű
városszervező erők máig hatnak Anarcs településszerkezetére: a középkori nyomvonalon
futó Kossuth utca meghatározó eleme a községnek.
Anarcs, Kossuth utca

(Forrás: saját szerkesztés)

A modern településrendezési eszközök legfontosabb feladata a középkori településszerkezeti
elemek megőrzése és az utókorra történő hagyományozása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb
vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózatuk maradhatott fent, amely
egyedülálló. A régió középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű
templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók,
a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföld középkori
templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a vizek által körbezárt vidék
azonban távol tartotta magától a hódító hadakat. Így maradhattak fent páratlan
gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori templomok, amelyek ékszerdobozai
ennek a vidéknek, bár a történelem nem kímélte őket. A tatárjárás során számos leégett, a
reformáció előretörésével sorra a protestánsokhoz kerültek, a kora újkor szabadság
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küzdelmei is alaposan megtépázták azokat. A szovjetrendszer ateista szemléletű
berendezkedése alatt állapotuk jelentősen leromlott. Mára viszont az egyházi örökség turista
látványossággá vált. A középkori templomok útja címen született meg az a tematikus
útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné
mélyrehatóan megismertetni az érdeklődőket. Ennek a túraútvonalnak a része Anarcs is.
A település falusias jellegét őrzi, amit jól jeleznek a hagyományos szalagtelkekhez köthető, az
utcára merőleges tengelyű beépítések. Az utca tengelyre merőlegesen elhelyezett tornácos
parasztházak kedves színfoltjai a település arculatának, azonban kevés számuk miatt nem
meghatározó elemei a falusias utcaképnek. A második világháború után nagy számban
jelentek meg a Kádár-kocka típusú családi házak.
Az új beépítések utcaképe

(Forrás: saját szerkesztés)

A település népi építészeti öröksége ma már csak nyomokban fedezhető fel. Sajátosan helyi
építkezési módhoz tartoztak a favázas, karóvázas, sövényfalú bálványos házak. A lakóházak
háromosztatúak, homloktornácosak. A tornácoszlopok és a felső könyökfák tölgyfából
faragottak, díszítettek. A falazat villával rakott sár, sokszor favázas. A konyhát boltív választja
ketté. Mindkét szobebeli kemencét a szabadkémény aljából fűtötték. A helyiségek
földpadozatosak,
1818-ban a népi építészet jellegzetes emléke, a Kossuth u. 22. szám alatt álló lakóház. A
homloktornácos, favázas, sövényfalas bálványoszlopokkal, nagy csonkakontyos,
deszkaoromzatú, meredek hajlású, zsúpfedeles házat lebontották, és Nyíregyháza-Sóstón, a
múzeumfaluban építik fel újra.
Hagyományos falusi beépítés a főutcában
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(Forrás: saját szerkesztés)

A településen fennmaradt nemesi kúriák hűen tükrözik a vidéki, aránylag tehetős nemesség
anyagi lehetőségeit. Az épületek magmaradt részletei komoly igényességről tanúskodnak
még napjainkban is.
1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület
Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Anarcs közigazgatási
határában.
1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes
Református templom, műemléki törzsszám: 6059, helyrajzi szám: 279, Kossuth u. 35.
A jelenleg álló épület az egykori Szent Péter apostol templom falait felhasználva épült a XV.
század közepén késő gótikus stílusban. A templom egyhajós, keletelt, homlokzat előtti XIX.
századi, romantikus toronnyal és sokszög záródású, támpilléres szentéllyel. A
templombelsőben gótikus szentségtartó fülke 1475-ből.

(Forrás: saját szerkesztés)
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Czóbel kúria, műemléki törzsszám: 6060, helyrajzi szám: 203, Kossuth u. 32.
Czóbel László építette klasszicista stílusban, 1820. körül épült, a XIX. század végén és a XX.
század elején jelentősen átépítették.
Egykori park közepén szabadon álló, földszintes, klasszicizáló stílusú épület, eklektikus és
újkori átalakításokkal. Földszintes, tégla alakú, szabadon álló épület, főhomlokzata 2+3+2
nyílástengelyű, háromszög oromzatú. Hátsó, parkra néző 3+3+3 tengelyes homlokzatán
terasz, széles, áttört kőkorlátos lépcsőfeljáró volt. Nyomott manzárd tetőszerkezetű.
Lemezek határolta fél-és negyed hengerekből formázott széles főpárkánya a timpanonos
lezárású oromfalat is keretezi. A timpanon hossztengelyének felső részén egy rozettával
díszített kerek nyílás húzódik. Az épület bejárata kőkeretes, liliomos zárókővel összefogott.
Az egykori központi teremből jobbra és balra két-két helyiség nyílt.
A kúria körüli egykor 14 hektáros park volt, melyet Czóbel Albert telepíttetett.

(Forrás: saját szerkesztés)

Teleki-Rabovay kúria épületegyüttese, műemléki törzsszám: 11067, helyrajzi szám: 275,
277/3, Kossuth u. 43. kápolna, kert, lakóépület
- római katolikus kápolna: 1792-ben Teleki Borbála építette, szabadon álló, késő barokk
stílusú, egyszerű kápolna, hullámosan ívelt oromzatában keskeny hegedűablak.
- kúria: a kápolna nyugati falához kapcsolódó, L-alakú épület a XVIII. század végén épült,
amelynek homlokzati rendszerét később átalakítják, főbejárati terasszal bővítik és kialakítják
a szalon díszítéseit, továbbá elkészülnek a helyiségeket fűtő cserépkályhák is. A XX. század
elején az északi szárnyat toldaléképülettel bővítik. 1945. után iskola működik az épületben,
valamint lakásokat alakítanak ki benne.
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A Teleki-Rabovay kúria nagyon rossz műszaki állapotban van

(Forrás: saját szerkesztés)

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai, történeti kert, temető és temetkezési
emlékhely
Anarcs közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti kert,
temető és temetkezési hely nem található.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság azonban a nemzeti sírkert részévé nyilvánította
Czóbel Minka, a Czóbel-kúria parkjában álló síremlékét.
Czóbel Minka síremléke

(Forrás: saját szerkesztés)
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1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
Anarcs területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került
kijelölésre. Az országos műemléki védelem alatt álló épületek esetén a református
templomhoz kapcsolódóan, külön jogszabályban, az 1186/1992. OMF határozatban jelöltek
ki műemléki környezetet. Ennek megfelelően a református templom műemléki környezete a
277/6, 277/4, 276, 231/3, 231/2, 231/1, 211/2, 277/3, 277/1, 274/1, 253/3, 203, 279, 040/6,
230/2, 230/1, 284, 281, 280, 278, 202, 233, 211/1, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 277/11,
277/10, 277/9, 277/8, 277/7, 275 helyrajzi számú ingatlanokat fedi le.
A Czóbel-kúria és a Teleki-Rabovay kúria ex-lege műemléki környezetének megrajzolásakor a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény rendelkezései az irányadóak.
1.14.6.8. Nemzeti emlékhely
Anarcs területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt
nemzeti emlékhely nem található.
1.14.6.9. Helyi védelem
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében helyi védelem alá helyezett egyedi
örökségi érték a görög katolikus templom.
Görög katolikus templom, hrsz.: 204, Kossuth u. 34.
1950. decemberében Dudás Bertalan atya megbízást kapott a katolikus egyházközösség
megszervezésére, templom és parókia építésére Anarcson. A Czóbel-kúria parkjából 500
négyszögölt kapott ezek építésére. Első ütemben egy 4x8 m-es lelkészi lakás építésére
kaptak engedélyt, ami a mai szentély területe, később pedig a 8x12 m-es kápolna és
templom készült el. 1973-75 között toronnyal és bejárati előtérrel bővült ki. Ez a több
szakaszban történő építkezés észrevehető az épületrészek csatlakozásánál.
A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó karakterű területek térképi lehatárolását a fenti
önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. A településképi arculati kézikönyvben
meghatározottaknak megfelelően, településképi szempontból meghatározó karakterű
terület a faluközpont
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Görög katolikus templom

(Forrás: saját szerkesztés)
Anarcs, településképi szempontból meghatározó karakterű terület
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Az országosan védett értékek teljes hiánya mellett jobban kellene tudatosítani a település
arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti
értékeket. Ha áttekintjük ezeknek az épületeknek az állagát azt tapasztaljuk, hogy egy részük
üresen áll és gyakorlatilag mindegyik korszerűsítés, modernizáció, felújítás előtt áll. Ezen
épületek felújítása során a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely
szinte az egyedüli biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A megtalált funkció
mellett fontos szerepet játszik még az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek
modernizálása, esetleges bővítése, amelyet csak az épületek építészeti értékeinek
figyelembevételével, hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások.
Ahogyan fentebb említettük, Anarcs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció,
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során
a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Anarcs község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kisvárdai járásban található.
Nyíregyházától ÉK-re 40 km-es távolságban helyezkedik el.
A település Kisvárdától délre fekszik. Közlekedési szempontból jól megközelíthető a 4. számú
főút, valamint a Budapest-Záhony vasútvonal igénybevételével. Északon Kisvárda és Pap,
nyugaton Ajak délen Gyulaháza, keleten Szabolcsbáka települések határolják
Anarcs településen áthalad a 4108. számú összekötő úton Kisvárda-Vásárosnamény
irányába. A szomszédos Gyulaháza a 4105. számú összekötő útról érhető el.
A községet átszelő két jelentősebb út, a 4108. sz. Kisvárda – Anarcs – Vásárosnamény, és a
4105. sz. Anarcs – Nyírbátor összekötő utak csomópontja a település északi határában
található az előbbi 3+652, az utóbbi 0+000 km szelvényében.

(Forrás: Google Maps)

1.15.2. Közúti közlekedés

A településtől nyugatra (párhuzamosan) halad a 4 sz. főút, melyre merőlegesen található az
M3 autópálya, amely a központból déli irányban 30 km-re érhető el.
Az M3-as autópálya jelenleg Budapest és Vásárosnamény között üzemel 2×2 forgalmi sávval
és 1-1 leállósávval, majd az ukrán határig - Beregdarócig – ezzel az M3-as autópálya elérheti
teljes hosszát.
A település közúti kapcsolatait az alábbi utak határozzák meg:
4108. sz. Kisvárda – Anarcs - Vásárosnamény összekötő út
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Az út köti össze Anarcsot Kisvárdával, és Vásárosnaménnyal, ezáltal biztosítva közúti
kapcsolatot a 4. sz. Nyíregyháza - Záhony elsőrendű főúttal (az ukrán határral).
Osztályba sorolása K.V külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c.
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 1578 j/nap = 1639 E/nap. Az
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon
egyaránt 5,0 – 5,5 m.
4108. sz. összekötő út Kisvárda felé

4108. sz. összekötő út Szabolcsbáka felé

4105. sz. Anarcs – Nyírbátor összekötő út
Az út köti össze Anarcsot Nyírbátorral.
Osztályba sorolása K.V külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c.
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 1698 j/nap = 1819 E/nap. Az
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon
egyaránt 5,0 – 5,5 m
4105. sz. összekötő út Gyulaháza felé
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Belső úthálózat
A település belső úthálózatának keresztmetszeti, szerkezeti kialakítása a jelenlegi terheltség
mellett zömében megfelelő. Azonban az utak állapota kevés kivétellel nem megfelelő, a
kátyúzásokkal csak rövid időre oldódnak meg a burkolati problémák.
1.15.3. Közösségi közlekedés
A közúti közlekedési lehetőségek mellett nem található más közösségi közlekedési.
1.15.3.1.Közúti
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemeltetésében naponta több autóbusz
járat közlekedik, Anarcs-Kisvárda, Anarcs-Nyíregyháza viszonylatban.
Az autóbusz megállóhelyek a város központi területein találhatóak, jól megközelíthetőek,
mindösszesen 7 db. A buszmegállók elhelyezése nem mindenhol szabályos.
Autóbusz megállóhelyek a következő helyeken található:
-

Kossuth Lajos utca 20.
Ady Endre utca 60.
Ady Endre utca 93.
almalé üzem
Anarcs alsó
Kossuth Lajos utca 63.
Vegyesbolt

A buszmegállók sok helyen csak jelzőtáblával vannak jelezve. Megfelelően kialakított
buszmegálló kevés helyen van, vagy teljesen hiányzik a buszöböl és a peron, így az
autóbuszok a forgalmi sávban állnak meg.
Autóbusz megálló a Kossuth Lajos utca 20. sz.

Megfelelően kialakított buszmegálló:
- biztonságos közlekedés érdekében buszöblök kialakítása.
- fedett buszmegállók kialakítása
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1.15.3.2.Kötöttpályás
Anarcs településen kötöttpályás közlekedésre nincs lehetőség. Legközelebb Kisvárdán, és
Ajak településen érhető el.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A település alföldi jellegének köszönhetően a lakosok nagy része használ kerékpárt is.
A kerékpáros közlekedés környezeti, egészségügyi és turisztikai előnyeit kihasználva Európai
Uniós támogatásból valósult meg a „Kerékpárral Kisvárda és Anarcs között” című, projekt
2015-ben. A beruházás keretében 1420 méter hosszúságú és 2,5 méter aszfaltburkolatszélességű hivatásforgalmi kerékpárút épült meg. Az Anarcs községet Kisvárda várossal
összekötő igen nagy gépjárműforgalmú, 4108 számú útszakaszon jelentős kerékpár és
gyalogos forgalom is bonyolódik. A városi iskolák által szervezett kerékpártúráknak kedvelt
helyszíne az Anarcs község területén található Báró-kert. Kisvárda város területén jelentős
foglalkoztatással bíró cégek, üzemek találhatóak.
A város infrastruktúrájának köszönhetően sokan használják ki a bevásárlóközpontok adta
lehetőségeket, az egészségügyi szolgáltatásokat, valamint jelentős mértékű a
közintézményekben történő ügyintézés. Ebből kifolyólag Anarcs község területéről sokan
járnak be a városba kerékpárral, kihasználva a két település közötti rövid útszakaszt. Az
Anarcsot és Kisvárdát összekötő kerékpárút a kisvárdai Felső-Szabolcs kiemelt egészségügyi
központját jelentő kórháztól a város közigazgatási határáig tartó 1226 m hosszú gyalog- és
kerékpárúthoz csatlakozik, így megvalósult a biztonságos kerékpározás lehetősége Anarcs és
Kisvárda között.
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon
bonyolódik. Az utak jelentős része mellett található járda.
A lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd burkolattal és legalább egyoldali
járdával.
1.15.5. Parkolás
Kijelölt parkoló jelenleg a polgármesteri hivatal, és a kulturális intézmények környezetében
található.
Anarcs, Kossuth Lajos utcai parkoló
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1.16.1. Vízi közművek
A település vízellátását a Nyírségvíz Zrt. látja el.
A település Kisvárda, Ajak, Gyulaháza és Szabolcsbáka településekkel közös vízműről kapja a
vizét.
A Kisvárdai II. sz. vízmű építési éve:1989.
Anarcs település elosztóhálózata NA 250, 200 és 100 azbesztcement csövekből készült.
1.16.1.1.Vízgazdálkodás és vízellátás
A település belterülete közüzemi vízhálózattal teljesen ellátott.
A vízmű telepen 6 db mélyfúrású kút található, ebből 3 db tartalék. A kutakból kitermelt víz
oxidációs aknán keresztül egyrétegű gyorsszűrőre kerül, ahonnan a szűrt víz egy 1500 m 3-es
alacsonytárolóba kerül, amelyekből hálózati szivattyúk nyomják a hálózatba és a
magastárolóba.
Vízműtelep

A vízellátó berendezés mértékadó kapacitása 5000 m 3/d.
2015. évi adatok alapján Anarcs település 2015. évben átvett átlagos vízmennyisége,
technológiai veszteség nélkül 184 m3/d.
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Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)
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Vezetékes ivóvízzel ellátott területen a vízelosztó hálózatra 610 ingatlan kötött rá, ez a
lakások 93 %-os rákötöttségi arányát jelenti a település összes lakásszámához viszonyítva. A
hálózaton szolgáltatott vízben egészségügyileg kifogásolható komponens nincs.
1.16.1.2. Szennyvízelvezetés
Anarcs település Gyulaháza és Nyírkarász településekkel alkot egy szennyvízelvezetési
agglomerációt. A hálózaton összegyűjtött szennyvíz nyomóvezetékeken jut a Gyulaháza
közigazgatási területén felépített szennyvíztisztító telepre.
Anarcs és Gyulaháza szennyvízcsatorna hálózatának, és a tisztító telepének üzemeltetését a
Nyírségvíz ZRt. végzi, míg Nyírkarász település hálózatának üzemeltetését a TRV Zrt. végzi.
A megépült szennyvízcsatorna hálózat gravitációs, elválasztó rendszerű, anyaga KG – PVC,
mérete NA 200, a bekötővezetékek mérete NA 150. A gerinccsatornán iránytöréseknél,
illetve maximum 100 méterenként tisztítóakna, valamint 35-40 méterenként tisztítóidom
épült.
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (db)
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Az Anarcson keletkező szennyvízmennyiség átlagosan 28,5 m 3/d a 2015. évre vonatkozó
adatszolgáltatás alapján.
A tisztító telep technológiáját tekintve Cyclator – átfolyásos eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító, szakaszos üzemben vegyszeres foszforeltávolítással.
A tisztítási folyamat: a beérkező szennyvíz a kombinált gépi rácsra, homok és zsírfogó
berendezésre kerül. A mechanikailag tisztított szennyvíz egyenletes szétosztását osztómű
segítségével oldják meg, ahol a beépített zsilipek állításával az egyes sorok
kiszakaszolhatóak. A Cyclator technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos
üzemben valósítja meg. A két párhuzamos medence összes hasznos térfogata 1490 m 3. A
medencékben, programozott idő szerint levegőztetési, keverési, ülepítési és dekantálási
fázisok követik egymást egy cikluson belül. A tisztított szennyvíz egy speciálisan kialakított
dekanteren át hagyja el a technológiát. Az oxigén bevitel levegőztető elemek segítségével
történik, melyeket épületben elhelyezett légfúvók szolgálnak ki. A dekantált tisztított
szennyvizet a fertőtlenítő medencébe vezetik. A medence megfelelő behatási időt biztosít a
befogadóba vezetett szennyvíz számára. A fertőtlenítésre használt hypo adagolása
időszakos, a tisztított szennyvíz mennyiségével arányosan, automata működésű,
szabályozható, az irányítástechnikai rendszerbe illeszkedő adagoló szivattyú segítségével
történik. A tisztított szennyvíz elvezetése a szennyvíztisztító telep mellett lévő befogadóba
gravitációsan történik
A tisztítási technológia kapacitása 600 m3/d, ebből 27 m3/d folyékony hulladék.
A tisztított szennyvíz befogadója a Karászi-Gyulaházi csatorna 11+816 km szelvénye.
A szennyvíziszap kezelése
Az utóülepítőből elvett fölösiszap az iszapsűrítő műtárgyba kerül, a sűrített iszap
polielektrolit oldat adagolását követően kerül a szalagszűrő présre, majd konténerrel kerül a
telepről elszállításra.
1.16.1.3. Üzemek vízellátása
Megnevezés

Frissbeton Kft.
Austria-Juice
Hungary Kft.

Vízjogi
üzemeltetés
i engedély
száma

20181/2017
16244/2007

Vízikönyvi
szám

Vízbeszerzés

Szennyvíz
elhelyezé
s

11/17-1993

saját kút,
közmű

egyedi

11/19-1997

saját kút

egyedi

Mezőgazdasági üzemek
A településen jelentős mezőgazdasági üzem nincs.
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Telep
megnevezése

Betonkever
ő telep
Almafeldolg
ozó üzem

Vízhasználat
(m3/év)

Engedély
érvényessége

1 920

2026.05.31.

21 750

2028.09.30.
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1.16.1.4. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Anarcs község az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye északi részén
fekszik.
A község a Rétköz tájegységben, a 45. számú Felsőszabolcsi belvízrendszer területén, a
Belfő-csatorna felső szakaszának vízgyűjtő területén és a Zsurk-Vásárosnaményi fennsík
peremén helyezkedik el. A település déli részén egy keskeny sáv (a Karász-Gyulaházicsatorna vízgyűjtő területe) a 46. számú Nyírségi belvízrendszerhez tartozik. A település
domborzata tagolt, É-D-i irányú vonulatokkal. Jellemző terepmagasságok:
 A Zsurk-Vásárosnaményi fennsíknál 105,00-125,00 mBf
 A Belfő öblözetben Záhonynál 101,00-102,00 mBf, Kisvárdánál 97,00-98,00 mBf
Az öblözet közepén lévő volt tófenekek szintje a Tiszalöki duzzasztás alatt, 94,00 mBf - 94,50
mBf magasságok körül találhatók.
Talaj
A Felsőszabolcsi terület sík jellegű, de nagyon változatos talaj és terepviszonyok jellemzik. A
Tisza menti terület sík, kis terepesésű, ahol kötött öntés-talajok vannak. A Belfő öblözet
többi mély ártéri részét az egy táblán belül is igen változatos terep és domborzati adottságok
jellemzik, sok volt tófenékkel.
A Zsurk-Vásárosnaményi fennsík területét változatos homokdombok borítják, esése NyugatKeleti, ahol csatornahálózat gyakorlatilag minimális.
A terület fő esés iránya Kelet-Nyugati, ezen belül a Tisza és a Lónyay-főcsatornától a terület
közepén végig húzódó Belfő-csatorna felé esik.
Vízrendezés
Anarcs község északi része a Felsőszabolcsi (Rétközi) tájegységben a 45. számú Felsőszabolcsi
belvízrendszer területén helyezkedik el.
A község déli része a Nyíri belvízrendszer területén húzódik, mely terület dombos, dél-észak
felé húzódó völgyek jellemzik.
A Felsőszabolcsi belvízrendszer fő esésiránya kelet-nyugati, a Tisza és a Lónyay-főcsatornától
a terület közepén végighúzódó Belfő-csatorna felé esik a terep. A belvízrendszer gerincét
alkotó Belfő-csatorna a belvízelvezető hálózat főbefogadójaként vezeti el a belvizeket. A
belvízrendszert délen a Tiszanagyfalu-Kótaj közötti vízválasztó, a Lónyay-főcsatorna, majd a
Berkesz, Anarcs, Vásárosnamény közötti vízválasztó határolja. A Nyírségben lévő főfolyások
gravitációsan vezetik a vizeket a Lónyay-főcsatornába.
A község területére jellemző vízválasztó vonalat nem lehet meghatározni.
Anarcs község a 07. 08. számú – Felső-szabolcs-felső – belvízvédelmi szakasz területén
található, melynek belvíz-veszélyeztetettséggel kapcsolatos mérőszámai az alábbiak:
 Pálfai-index: közepesen belvízveszélyes (3-as) veszélyeztetettségi kategória.
 Évi átlagos belvizes napok száma: 34 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva)
 Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 14 elrendelt készültség/10 év (I., II. és III. fok).
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Belvízbetörés
A községet külterületről történő belvízbetörés nem fenyegeti.
Belvízcsatornák
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: FETIVIZIG) kezelésében lévő
belvízcsatornákkal szoros egységet képeznek a belterületi önkormányzati kezelésben lévő
csapadékvíz-elvezető csatornák.
A környék csapadékvizeinek a fő befogadója a Karász-Gyulaházi-csatorna és a Belfőfőcsatorna.
A belterületi belvizek befogadója a Lénártói- és a Bárókerti-csatorna. A Lénártói csatorna a
belterületi belvizet a Karász-Gyulaházi-csatornába vezeti, míg a Bárókerti csatorna a XIII. sz.
(Csicsás) csatornán át a Belfő-főcsatornába.
Anarcs területén az alábbi Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyonkezelésében
lévő belvízcsatornák találhatóak:
Sorszám Csatorna neve
45. számú Felsőszabolcsi belvízrendszer
1.
Csicsás (XIII.) csatorna
2.
Bárókerti csatorna
3.
Lénártói csatorna
46. számú Nyíri belvízrendszer
5.
Karász-Gyulaházi-csatorna

Csatorna kezelője
FETIVIZIG
FETIVIZIG
FETIVIZIG
FETIVIZIG

Mélyfekvésű területek
Az 1999. évi rendkívüli belvízhelyzet során a belterületen elöntések csak a mélyebb fekvésű,
lefolyástalan területeken, foltokban keletkeztek a Lénártói- és Bárókerti-csatorna mentén,
külterületen.
Belvíztározók
A község közigazgatási területén sem belvíztározó sem vésztározó nem található.
Horgásztavak
A község közigazgatási területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező horgásztó,
illetve halastó üzemeltetéséről nincs tudomásunk.
Öntözés
A Felsőszabolcsi belvízrendszer területe alapvetően mezőgazdasági jellegű, kevés az iparilag
hasznosítható övezet. Földrajzi helyzeténél fogva az öntözés szükséges, mivel az átlagos
csapadék a termelési színvonal minőségi és mennyiségi növeléséhez általában nem
elegendő, valamint a megfelelő tápanyag-gazdálkodáshoz is több vízre van szükség.
A belvízrendszer területén döntően a víztakarékos esőztető, vagy csepegtetőtestes öntözési
mód az elterjedt, amelyhez a vízbeszerzés felszíni vizekből, felszínalatti vizekből - kutakból,
ill. a Rétközi-tóból történik.
Anarcs község közigazgatási területén FETIVIZIG kezelésű csatornából történő öntözéses
gazdálkodást a nyilvántartás szerint senki nem végez.
165

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

HELYZETFELTÁRÓ DOK UM ENTUM

1.16.2. Energia
1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás
A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Zrt.
elosztóhálózatának részei, ezek több helyen magántelkeken haladnak. Ezek oldják meg
közép/kisfeszültségű transzformátorokon keresztül a terület villamos energia ellátását.
A meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására.
A település energiafogyasztási adatai az utóbbi években:
2007 2008
Háztartási villamos energia 688
fogyasztók száma (db):

680

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
677

671

663

662

659

660

659

A
háztartások
részére 1847 1866
szolgáltatott villamos energia
mennyisége (1000 kWh)

1965 1848 1899 1769 1709 1852 1907

Villamosenergia
száma (db)

718

fogyasztók 724

724

710

705

701

699

699

701

Szolgáltatott összes villamos 3757 3866
energia mennyisége (1000
kWh)

4469 3319 2537 4055 3923 4304 4009

Népesség száma:

2024 2020 2007 2005 1980 2051 2073

2070 2043

Az egy fogyasztási helyre jutó éves villamosenergia fogyasztás:
Az egy fogyasztási helyre jutó villamos fogyasztás görbéje jól tükrözi a magyarországi
trendet.
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Jól látszik, hogy a 2008-ban kezdődő válság 2009 és 2010 fogyasztási adatain erősen
éreztette hatását. A következő években egészen 2013-ig lényegében stagnál a fogyasztás. A
gazdasági növekedés 2014. évi beindulásával (legfőképp az ipari termelés erős felfutásával)
az áramfogyasztás erőteljes növekedésnek indult.
A MAVIR nettó fogyasztás-előrejelzéseinek alapváltozata a 2015 utáni időszakra 1,1% éves
növekedéssel számol 2020-ig, ezt követően 1%-os, majd 0,9%-os növekedést vár 2030-ig
országosan, de ezek a számok várhatóak a településre vonatkozóan is.
A meglévő hálózatok a jövőben is alkalmasak lesznek a folyamatos energiaellátásra.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. adatszolgáltatásai szerint a településrészt 13db TR
állomás látja el elektromos energiával. A meglévő TR állomások tovább bővíthetőek. A
kisebb átlagos fejlesztéseket a TR állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével
további bővíthetőségek hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére kell újabb TR
állomást telepíteni.
A településen lévő TR állomások adatai, kihasználtságai:

TR állomás száma TR állomás megnevezése

Tr. állomás
típusa

62243

Anarcs, Kossuth út

OTR AF 1400

60462

Kontér Gyümölcsös

OTR AF 1400

62296

Anarcs, Ságvári u.

OTR FF 1400

33245

Anarcs, József A. út

OTR 20/400

33242

Anarcs, Báki út

OTR AF 2200/20

33251

Anarcs, Betonkeverő üzem

OTR 20/400

33244

Anarcs, Műanyagüzem

OTR 20/400

33243

Anarcs, Almatároló

FOTR 20/160

33241

Anarcs, Ady E. út

OTR 20/400

33248

Anarcs, Széchenyi út

OTR 20/400

60331

Anarcs, Hűtőház

OTR AF 1400

33249

Anarcs, Keverőtelep

OTR 20/630

33246

Anarcs, Tsz. léüzem

OTR 20/630

Tr. gép
teljesítménye

Az energiaigények teljesítésén, állagmegóváson, megelőző karbantartásokon kívül jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem
tervez.
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és
technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más
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energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós
fűtésre javasolható.
Anarcs villamosenergia-ellátásának szolgáltatója az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
A város jelenlegi ellátása az egységes országos hálózati rendszerről vételezett villamos
energiával biztosítva van.
A közvilágítási feladatokat az E-ON látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban van, az
áramszolgáltatás költségét a város fizeti.
A közvilágítás a közcélú hálózat tartóoszlopain elhelyezett lámpatestekkel van biztosítva.
Anarcs jelenlegi közvilágítása csak részben tekinthető korszerűnek.
A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes
hálózattal üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó oszlopsorra szerelt lámpákkal
van megoldva. Az önálló közvilágítási hálózat, a szabadvezetékes környezetben minimális.
Szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy:



csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson.
csak megfelelő, szükséges időszakban világítson.

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni.
Ezek azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető.
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Erősáramú hálózatok
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1.16.2.2.

Megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei

a

környezettudatok

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni
megújulóenergiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb
adottságait is figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő
üzemeltetése nem lenne gazdaságos.
1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
A településen nincs olyan intézmény, amely megújuló energiaforrást alkalmazna.
Elfogadott, megpályázott, de még nem megvalósított projektekben jelenleg a település nem
vesz részt.
A Szemünk Fénye Program keretén belül az önkormányzati intézmények világítótestjeinek
cseréje megtörtént 2010-ben.
Javasoljuk ezen kívül az elektromos hálózat felújítását is.
Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények térvilágításának gazdaságos
működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő működtetését, de kézi
lekapcsolásra való lehetőséggel.
Az elektromos szempontból felújításra szoruló épületek a következők:











Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola és Óvoda-Konyha épületek
Egészségház (Háziorvosi szolgálat, Fogorvosi szolgálat, Védőnő)
Teleki Rabovay kúria
Czóbel Kúria
Sportöltöző
Szociális Ellátó Szolgálat épülete
Polgárőr Iroda
Szociális Bérlakások (Rákóczi u. 1., Állomás tér 1.)
Ravatalozó

1.16.3. Elektronikus hírközlés
A mobil távközlési ellátás szempontjából a település lefedettnek tekinthető.
Anarcson a szélessávú kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat az
INVITEL Távközlési Zrt. biztosítja. Az internet és a kábeltévé földkábeles kialakítású.
Anarcs telefonhálózatát a Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti, a TV és internethálózattal közel
azonos nyomvonalon, azok hálózati jellemzőinek megfelelően.
A hálózatbővítő beruházásokat elsősorban a fogyasztói igények határozzák meg.
A távközlési ellátás vállalkozási alapon fog fejlődni.
A hírközlés fejlődéséhez kapcsolódóan folytatni kell a csillagpontosítást, a kábelhálózat
optikai kábelre való cseréjét. Elvárható igény, hogy minél előbb biztosítsák a rendszerek
interaktivitását, az internet szolgáltatás és televíziós műsor szórás magasabb szintű,
biztonságosabb üzemeltetését, az igények kielégítését.
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1.17.1. Talaj
A túlnyomórészt homokból, helyenként löszből álló felszínen futóhomok, humuszos homok és
kovárványos barna erdőtalajok képződtek a magasabb térszíneken, míg a buckák közti
mélyedésekben homokos és iszapos réti talajok foglalják el a teret, helyenként lápos réti
talajokig előrehaladott hidromorf jelleggel.
Kisvárda körül és a Nyíregyháza vonaltól NY-ra a löszös homokon a csernozjomosodás jellemzi
a talajképződést.

(Forrás: gis.teir.hu)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Területrendezési terv Övezeti
besorolása alapján Anarcs
területe nem tartozik kiváló
termőhelyi
adottságú
szántóövezet besorolásba, sem
kiváló termőhely adottságú
erdőövezetbe,
azonban
külterületén zölddel jelölt
területei kiváló erdőtelepítésre
alkalmas területi övezetbe
tartoznak.

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
A település a Nyírségi tájegység Északi határán közel a Rétközi tájegységhez helyezkedik el.
A Nyírségi tájegység a felszíni vizek vonatkozásban a Lónyay- főcsatorna alegységeivel
jellemezhető. A területén kizárólag erősen módosított és mesterséges vízfolyás víztestek
kerültek kijelölésre, döntő többségben síkvidéki, meszes, kis esésű, közepesen finom
mederanyagú időszakos vízfolyások. Álló víztestek esetében alacsony arányban természetes,
döntő többségben viszont mesterséges, sekély állóvizek vannak jelen.
A település egyik jellemző felszíni vízfolyása a Csicsás (XIII.) csatorna amelynek [6.166 fkm] az
Ajak - szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize kerül bevezetésre.
A másik vízfolyása a Karász Gyulaházi csatorna amely a Lónyai-főcsatorna egyik jellemző
táplálója. Kelet felől, a folyás irányába haladva a legkeletibb ága a Karász-Gyulaházi csatorna,
ami a Kár-tavai csatornába folyik, s a Kár-tavai csatorna egyesül a Vajai-főfolyás-sal.
A felszín alatti vizekről elsősorban azért kell említést tenni, mert a Nyírség döntő része
beszivárgási terület, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a felszín alatti
vízháztartásra is. A kijelölt felszín alatti víztestek közül a Nyírség- Lónyay- főcsatorna-vízgyűjtő
elnevezésű sekélyporózus és porózus, valamint a pt. 2.4 porózus termál víztest tartozik az
alegységhez.
A talajvízjárást természetes és mesterséges hatások egyaránt befolyásolják. A Nyírségben a
talajvíz szintje a homokdombok alatt 4-8 m-re, a homokdombok közötti mélyebb részeken 12 m-re van a felszíntől. A megfigyelési adatok egyértelműen jelzik, hogy míg a külterületeken
az átlagos talajvízszint folyamatosan csökken, addig a csatornázatlan települések alatt
emelkedik, vagy folyamatosan magas szinten van.
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A vízgyűjtő egészét jelentősen befolyásoló lefolyási, utánpótlódási, megcsapolási viszonyokat
jelentősen módosító beavatkozások hajtóereje egyértelműen a mezőgazdaság, valamint a
településfejlesztés. A terület lakosságának megnövekedett mezőgazdasági terület iránti
igénye következtében kialakított belvízelvezető rendszer ma már nem elégít ki minden igényt.
A terület adottságai nem kedveznek a kialakított, mai szántóföldi kultúráknak sem. A vizek
elvezetése, a talajvíz süllyedése, kedvezőtlenül érintik a természetes, vagy természeteshez
közel álló vízi, vizes, víztől függő ökoszisztémák állapotát is, mely kedvezőtlen hatásokat az
éghajlatváltozás tovább súlyosbít.
Ivóvíz ellátásra használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége
Az alegység területén problémát okoz az ivóvízellátásban a felszín alatti vizek réteg eredetű
„szennyezettsége”, a természetes eredetű ivóvíz minőségi problémát az As, NH 4, Fe, Mn
okozza.
A sérülékeny vízbázisok védőterületével, védőidomával érintett településeken a felszín alatti
vizek védelme kiegészítő intézkedéseket igényel a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Kormányrendeletnek megfelelően.
A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására Anarcs ivóvize a Kisvárda II. víztermelő telepéről
Ajak – Anarcs – Szabolcsbáka – Gyulaháza távvezetéken érkezik. A konténerben elhelyezett
szivattyú az anarcsi hálózatról tározó nélkül dolgozik a Szabolcsbáka - Gyulaháza hálózatra és
a gyulaházai víztoronyra.
Anarcs a 27/2004. (XII. 25.) KvVM a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló rendelet alapján érzékeny, felszín alatti
vízminőség védelmi területen lévő települések közzé tartozik.
A 43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékeny.
A településen a szennyvízhálózat kiépítése az elmúlt évek KEHOP beruházási keretben
megtörtént, a kiépítés közel 95%, fogyasztói rákötések aránya 80% feletti. A keletkezett
szennyvíz a Gyulaházi tisztítótelepen kerül megtisztítására, a vizi közműveket bérüzemeltetési
formában a Nyírségvíz Zrt. üzemelteti. Az önkormányzat rendelkezik helyi rendelettel 7/2016.
(V.18.) a talajterhelési díjról.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelem
Besorolás, pontforrások
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés
közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek
állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell vennünk az
országhatárokon kívülről jövő levegő állapotát, a termelési és fogyasztási tevékenységeket,
valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét,
minőségét.
A levegőkörnyezet állapotát folyamatainak hatótényezőivel jellemezhetjük. A három
paramétercsoport, a kibocsátás, az átalakulás, a légszennyezettség mérhető tényezői
korlátozott állapotértékelést tesznek lehetővé: a statisztikai adatoknak célorientáltaknak kell
lenni.
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Végső cél az életminőséget biztosító levegőminőség tartós fenntartása, javítása. Az állapot
jellemzésében és értékelésében meghatározó szerepe van a határértékeknek; melyek a
mindenkori társadalmi-gazdasági elvárásokat is képviselik. A levegőkörnyezet terhelését
légszennyező anyagok antropogén jellegű kibocsátásával, emissziójával jellemezhetjük.
A kibocsátás légszennyező forrásokon történik. Jelenleg a forrásokat általánosan értelmezzük:
objektumok, tevékenységek, folyamatok.
Az éghajlat – akárcsak a Kárpát-medence többi részén is – mérsékelt, szárazföldi, atlanti és
mediterrán hatásokkal.
A sokévi átlagos léghőmérséklet területi eloszlása viszonylag egyöntetű, területi eltérései
jelentéktelenek, ezért a nyíregyházi adatokat érvényesnek tekintjük a vízgyűjtőterületre.
A nyíregyházi sokévi éves közepes léghőmérséklet 9,7 oC. A legkisebb (7,4 oC /1940) és a
legnagyobb évi átlag léghőmérséklet (11,7 oC /1934 ) közötti eltérés 4,3 oC
Az évi napfénytartam összege Nyíregyházán (1966-1996. közötti adatsor alapján) 1535 óra
(1980) és 2158 óra (1986) között változik, sokévi átlagos értéke 1846 óra.
A csapadék sokévi közepes éves összege a Nyírségben 576 mm, az évi maximum 871 mm, az
évi minimum 351 mm.
A község területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r.
alapján „az ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid
és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni)
PM10 Ólom (Pb) esetében „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP)
vonatkozásában „D”, talajközeli ózon tekintetében „O-I” zónacsoportba tartozik.
A vizsgált terület levegőkörnyezeti állapota a módosítás előtt érvényes (a korábbi
településrendezési tervben megadott) minőségű és minősítésű.
A levegőminőségi állapotot alapvetően a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák
meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függően.
A településen az OTSZ 225. § (1) valamint a 6/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete alapján
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetés értelmében a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
Légszennyező pontforrások a településen
A település területén és közigazgatási határain belül a környezetvédelmi elektronikus
nyilvántartási rendszere alapján 3db pontforrás, telephely található.
Sorszám
1
2
3

Tevékenység
Almalé üzem
Betongyártó-üzem
Gázátadó-állomás

Helyszín
Széchenyi u. 72.
Külterület 049/1 hrsz
Külterület

(Forrás: OKIR 2016)

A fentiek alapján jelentősebb pontforrás a CO 2 komponensre vonatkozóan a gázátadó
állomás, amely a belterület határától távol helyezkedik el. A légszennyezés időben és térben
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csak esetileg fordul elő a szennyező anyag nem veszélyes, a szennyezés kicsi, jellemzően
közlekedési eredetű.
A mezőgazdasági tevékenységek porral, a gépek kipufogó gázával, a parlagon hagyott
területeken a gyomnövények pollenjeivel, valamint az alkalomszerűen végzett légi
permetezések által növényvédő szerek terhelhetik a levegőt.
A fűtési célú energiatermelés területén továbbra is problémát okoz, hogy a lakosok a vegyes
tüzelésű kazánokban hulladékot égetnek. Itt a legnagyobb problémát a műanyagok
tökéletlen égése során keletkező káros anyagok, mint például a rendkívül mérgező dioxinok
keletkezése okozza.
Energiatermelésből és fogyasztásból származó kibocsátás nem jelentős.
Pollen „szennyezés”
A korábbi területbejárások során tapasztaltuk, hogy a település belterületén és külterületén
előfordul (jelentős) parlagfű borítottság. Ez nem csak a parlagon hagyott területekre
jellemző, hanem a művelt táblákra és az összekötő és föld
utakra is. A parlagfű és más gyomnövények (pl. fekete üröm) pollenjei erősen allergizáló
hatásúak. Ellenük a legjobb védekezés a területek rendben tartása, kaszálása lenne. A parlagfű
és az üröm pionír fajok, így legjobban a bolygatott talajokban érzik magukat jól. Ez azt jelenti,
hogy a nagyszámú talajban lévő mag miatt azok az eljárások, amelyek a talajt is megbolygatják
(pl. tárcsázás) nem vezetnek eredményre a parlagfű visszaszorításában. A parlagfű pionír faj
lévén nem szereti a már beállt társulásokat, itt nem kap megfelelő teret a fejlődéséhez. Ezért
ha egy terület parlagon van hosszabb ideig, akkor érdemes csak kaszálással gondozni, vagy
teljesen békén hagyni, mert ez kedvez a gyeptársulás kialakulásának, és így néhány év alatt a
parlagfű teljesen kiszorítható erről a területről.
A parlagfű visszaszorítására a települési önkormányzat még nem adott ki helyi rendeletet,
ezért csak a központilag kiadott 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet alkalmazzák, ami a
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól rendelkezik.
1.17.4. Zaj és rezgésterhelés
A település földrajzi fekvéséből, kistérségben betöltött mikro-térségi szerepköréből, továbbá
a jelentéktelen átmenő tranzitforgalomból, zajterhelése az elkülönített ipari területekből,
adódóan nem jelentős.
1.17.4.1.Zajterhelés hatásai
A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás, mely nem
feltétlenül egészségkárosító, határértéket nem meghaladó mértékben különböző pszichés
zavarokhoz vezethet. Megállapítható, hogy sajnos elég kevés adat áll rendelkezésre, valamint
azon rezgésekről, melyek a közlekedési utak mellett jelentenek problémát, egyáltalán nincs
adat, pedig ezen tényező hatása sem hanyagolandó el.

175

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

HELYZETFELTÁRÓ DOK UM ENTUM

A zaj- és rezgésvédelem szempontjait a területrendezés és fejlesztés, valamint a közlekedés
tervezés alkalmával szem előtt kell tartani, a zajos és a zajérzékeny területeket lehetőleg
egymástól elkülönítve kell kialakítani.
Az iparterületeknek a lakóterületektől való szétválasztásával az üzemek nagyobb zajt
bocsáthatnak ki - megtakarítva ezzel berendezéseik zajcsökkentésének nem csekély költségét.
Az utak és a lakóépületek közötti szabad területek célszerűen felhasználhatóak olyan
kereskedelmi-szolgáltató zónák kialakítására, abban olyan épületek létesítmények
elhelyezésére, amelyek zajkibocsátása csekély, és zaj elleni védelmet nem igényelnek továbbá
a mögöttük lévő, zajérzékeny épületeket árnyékolják.
A zajforrások és az épületek védendő homlokzatainak egymáshoz viszonyított helyzete
meghatározó a helyiségek zajterhelése szempontjából. A zaj ellen védendő helyiségeknek
(lakószobák pl.) a "csendes" oldalra nyitásával- amennyiben ezt a tájolás lehetővé teszi többletköltségek nélkül 10-25 dB zaj csökkenés biztosítható. Az útra merőleges épületeknek
mind a két oldala zajos, igaz kevésbé, mint az úttal párhuzamos házak utcai homlokzata. Ennél
a változatnál vigyázni kell, hogy a csendes oldalra zajforrás (pl. autóparkoló, szolgáltató
épületek) ne települjön.
Az imissziós pontba hangenergia a zajforrástól a direkt út mellett többszörösen reflektálódva
is eljuthat. A zajterhelés a direkt és reflektált hangúton terjedő hangszint eredője lesz, tehát
egy adott épületet érő zaj nagyságát a környező épületek elrendezése is befolyásolja. Az
épületek elhelyezésévei, a szemben lévő homlokzatok kialakításával a visszaverődő
hangenergia, ezzel az eredő zajterhelés is csökkenthető.
1.17.4.2. Zajforrások
A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek.
Települési zajforrások:
- Közlekedés, (közúti, vasúti)
- Ipar,
- Kereskedelem,
- Szórakozás,
- Építkezés,
- Háztartási tevékenység.
A rendezési terv alapján a településen kevés számú ipari terület található, valamint kevés
számú mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás működik. Az utóbbi években nem
történt lakossági bejelentés vagy panasz zajkibocsátással kapcsolatban.
1.17.4.3.Község zajhelyzete
A község bel-, és külterületi környezetének alapzaj-helyzetét a településen áthaladó utak
határozzák meg.
Főútvonalak közvetlenül nem érintik a települést.
A település közvetlen elérhetőségét biztosító utak:
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- 4105. számú másodrendű út Kisvárda felől Nyírbátor irányába
- 4108. számú másodrendű út Kisvárda felől Vásárosnamény irányába
Jelenleg a település központi belterületének úthálózatán keresztülhaladó átmenő forgalom
nem jelentős elviselhető nagyságú.
A fent említett két mellékút, ami átszeli a települést (főutcának tekinthető) átmenő útként
jelenleg alacsony forgalomszámmal bír. Zajkibocsátás, a kis védőtávolság miatt közepesnek
mondható. Közlekedésből adódó zajterhelés Széchenyi valamint az Ady utcákon jelentős, ami
a homlokzatok védőtávolságának hiányából adódik.
A településen működő üzemek település belterületétől távol találhatók megfelelő
védőtávolsággal rendelkeznek.
Az új tervvel érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem változtak. A
zajvédelmi szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj határértékeit
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési terv zajvédelmi
megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó. Az üzletek működésének
rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről a 133/2007.(VI.17.) Korm.rendelet ad előírásokat. Jelen TRE-módosítás a tervezési
területen belül ipari, gazdasági terület bővítését célozza.
A településen zenés, táncos rendezvények üzemelő egységek részére 23/2011. (III.8.)
Kormány rendelet betartása kötelező.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen nem található olyan ipari létesítmény, amelyek sugárveszélyt okozhat, ezért
ezzel nem kell számolni.
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a
villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb
körülmények is befolyásolják:
- a vezetékek föld feletti magassága
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerősséget
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják)
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV 40 m
400 kV 20 m
220 kV 10 m
120 kV 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsony frekvenciás mágneses tér
áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak
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nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsony frekvenciás mágneses tér ellen a legjobb
védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása.
A sugárvédelmi szabályozásban úgynevezett alapkorlátokat és abból származtatott expozíciós
határértékeket alkalmaznak. Az RF expozíció alapkorlátait mindig a fajlagosan elnyelt
teljesítmény (Specific Absorptin Rate, SAR) határozza meg. Ebből származtatják az ajánlásban
szereplő, és mérendő(illetve mérhető) megengedhető expozíciós határértékeket W/m2-ben,
mW/cm2-ben, V/m-ben vagy A/m-ben (Duchene et al. 1991., WHO 1993., ICNIPR 1996.)
Bázisállomások esetén, Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz
4.500.000 µW/m2, 1800 MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a
különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási
mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges
káros hatása azonban lokális.
1.17.6.Hulladékkezelés
Települési hulladékok
A települési környezet számára az egyik legnagyobb terhelést a települési szilárd hulladékok
jelentik. A települési hulladékok a lakosság köréből, a településen működő intézményekből,
szolgáltatóktól, és a településeken működő kisvállalkozások tevékenységeiből származnak.
A hulladékok rendszeres eltávolítása és ártalommentes elhelyezése a települések
üzemeltetésének egyik legfontosabb feladata. Települési szinten a feladatok szervezője,
gondozója, szabályozója a helyi önkormányzat, aki gondoskodik a helyi közszolgáltatás
szervezett kialakításáról és működtetéséről, a kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket pedig
önkormányzati rendeletben 10/2003.(XI.24.) szabályozza.
Hulladékok begyűjtése
A település nem rendelkezik érvényes elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel. A községben
jellemezően lakossági, kismértékben mezőgazdasági eredetű hulladékok keletkeznek,
mennyiségükről nincs információnk.
A kommunális hulladékok begyűjtését a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
végzi, mint közszolgáltató. A begyűjtött hulladék regionális hulladéklerakó telepre kerül.
Szilárd hulladéklerakót a község már nem működtet. A településen felhagyott, rekultivált
lerakó található 1986-1999 között üzemelt, 2002-ben bezárták.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhullagék-gazdálkodási Társulás pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által koordinált KEOP-7.2.3.0. keretében került
megvalósításra.
A településen előfordul, de nem igazán jellemző a házi komposztálás. Lomtalanítás
rendszeresen, évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) történik.
Az intézményekben keletkező hulladékot a rendszeresített 5 m 3-es hulladékszállító
konténerekbe gyűjtik, melyet tehergépjárművel szállítanak a regionális lerakóra.
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Az új területhasználatok következtében megjelenő többlet települési szilárd hulladék gyűjtése
és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási
kötelezettségei alapján biztosítható.
A település területén bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a
település meghatározott pontján szelektív konténerek kerültek kihelyezésre. A papír- és
műanyag hulladékok szelektív gyűjtése a közszolgáltató emblémájával ellátott 110 literes kék
vagy sárga műanyag zsákban történik.
1.17.6.1. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
A jogszabályokban meghatározott területi, helyi, speciális műszaki követelmények, valamint
az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális
intézkedéseket a településen nincsenek.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé
sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott
külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. A tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális
hulladéklerakásból eredő konfliktusokra, valamint a településen belül rendszeresen
jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre. A települési
zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai
(védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.
1.17.8. Ár, - és belvízvédelem
Az érintett térségben, a korábbi években és napjainkban komoly problémát okoz a
lefolyástalan területeken nagyobb esőzések, vagy tavaszi hóolvadások idején visszamaradó
belvíz. Hatványozottan jelentkezik ez a probléma olyan esetben, amikor a belvízveszélyes
időszak egybeesik a vízfolyások magas vízállásaival.
A településen több alakommal alakult ki belvízhelyzet legutóbb 2012-ben. Az árvíz- és
belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet alapján Anarcs község
belvízvédelmi szempontból érintett település Belvízvédelmi szakasz száma 07.08.
Neve: Felső-szabolcs-felső, központja Kisvárda.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A település viszonylag kiépített, működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik,
azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható
fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni a
kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt, a szennyvíz- csatornahálózatra
történő rákötés arányát növelni szükséges. A település egészében a szelektív
hulladékgyűjtést és környezetbarát hulladékgazdálkodást, az illegális hulladék elhelyezést
visszaszorítva szükséges megoldani. A csapadékvizek elvezetésén javítani szükséges.
Levegőminőség javítása érdekében a parlagfű visszaszorításra helyi rendelet megalkotása
szükséges.
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Ezzel együtt a települési funkció erősítése, rendezettebb kialakítással, és a közlekedés
fejlesztésével elsődleges a környezeti elemek védelme mellett. A meglévő szilárd útburkolatok
minőségét javítani szükséges. A településen átvonuló gépjárművek sebességét, járdaszigetek
beépítésével lehetne csökkenteni.
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az
embert körülvevő épített és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint
állapotuk javulását elérjék. A környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés,
az emberi életminőség javítása a program kiemelt területeit képezik. A környezettudatos
viselkedésre hulladékgyűjtési akciók segítségével a felnőtt lakosságot is rá kell kényszeríteni a
település környezetének védelmére. El kell készíteni a település „Környezetvédelmi
Programját” amely hosszútávon iránymutatásokkal szolgálna a problémák megoldására.
Anarcs lakosságának körében a környezettudatos viselkedés kialakítása jelentős mértékben
javítaná a település környezeti állapotát.
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1.18.1.Építésföldtani korlátok
1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A település közigazgatási területe nem érintett alábányászott területekkel, barlangok és
pincék területeivel.
1.18.1.2. Csúszás-, és süllyedésveszélyes területek
A település közigazgatási területe nem érintett csúszás-, süllyedésveszélyes területekkel.
1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei
A települést és környékét igen ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus
veszélyeztetettségi zónáiból, a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik. (PGA
értéke: horizontális gyorsulás értéke 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett (1/475
és gyakoriság) az alapkőzeten, „g” egységben)
Magyarország szeizmikus zóna térképe

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)

A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által nem, vagy szinte
alig érintett területen fekszik Anarcs községe.
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Magyarország szeizmotektonikája

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)

A település közigazgatási területe nem érintett földrengés veszélyeztetett területekkel.
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek
A település közigazgatási nem érintett árvízveszélyes területekkel.
1.18.2.2. Belvízveszélyes területek
Anarcs község északi része a Felsőszabolcsi (Rétközi) tájegységben a 45. számú Felsőszabolcsi
belvízrendszer területén helyezkedik el.
A község déli része a Nyíri belvízrendszer területén húzódik, mely terület dombos, dél-észak
felé húzódó völgyek jellemzik.
A Felsőszabolcsi belvízrendszer fő esésiránya kelet-nyugati, a Tisza és a Lónyay-főcsatornától
a terület közepén végighúzódó Belfő-csatorna felé esik a terep. A belvízrendszer gerincét
alkotó Belfő-csatorna a belvízelvezető hálózat főbefogadójaként vezeti el a belvizeket. A
belvízrendszert délen a Tiszanagyfalu-Kótaj közötti vízválasztó, a Lónyay-főcsatorna, majd a
Berkesz, Anarcs, Vásárosnamény közötti vízválasztó határolja. A Nyírségben lévő főfolyások
gravitációsan vezetik a vizeket a Lónyay-főcsatornába.
A község területére jellemző vízválasztó vonalat nem lehet meghatározni.
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Anarcs község a 07. 08. számú – Felső-szabolcs-felső – belvízvédelmi szakasz területén
található, melynek belvíz-veszélyeztetettséggel kapcsolatos mérőszámai az alábbiak:
 Pálfai-index: közepesen belvízveszélyes (3-as) veszélyeztetettségi kategória.
 Évi átlagos belvizes napok száma: 34 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva)
 Belvízvédelmi készültség gyakorisága1: 14 elrendelt készültség/10 év (I., II. és III. fok).
A községet külterületről történő belvízbetörés nem fenyegeti.
1.18.2.3. Mélyfekvésű területek
Az 1999. évi rendkívüli belvízhelyzet során a belterületen elöntések csak a mélyebb fekvésű,
lefolyástalan területeken, foltokban keletkeztek a Lénártói- és Bárókerti-csatorna mentén,
külterületen. A község területén beépíteni csak vízrendezett területeket lehet. Beépítés előtt
a mélyfekvésű területeket fel kell tölteni, a vízelvezető hálózatot ki kell építeni.
1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: FETIVIZIG) kezelésében lévő
belvízcsatornákkal szoros egységet képeznek a belterületi önkormányzati kezelésben lévő
csapadékvíz-elvezető csatornák. Általánosságban elmondható, hogy több-kevesebb
karbantartási, fenntartási munkát mindig végeztet az önkormányzat, főként közmunkás
dolgozók bevonásával.
A környék csapadékvizeinek a fő befogadója a Karász-Gyulaházi-csatorna és a Belfőfőcsatorna.
A belterületi belvizek befogadója a Lénártói- és a Bárókerti-csatorna. A Lénártói csatorna a
belterületi belvizet a Karász-Gyulaházi-csatornába vezeti, míg a Bárókerti csatorna a XIII. sz.
(Csicsás) csatornán át a Belfő-főcsatornába.
Anarcs területén az alábbi Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyonkezelésében
lévő belvízcsatornák találhatóak:
Sorszám
1.
2.
3.
5.

Csatorna neve
Csatorna kezelője
45. számú Felsőszabolcsi belvízrendszer
Csicsás (XIII.) csatorna
FETIVIZIG
Bárókerti csatorna
FETIVIZIG
Lénártói csatorna
FETIVIZIG
46. számú Nyíri belvízrendszer
Karász-Gyulaházi-csatorna
FETIVIZIG

A Karász-Gyulaházi-csatorna a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a FETIVIZIG
kezelésében lévő csatorna, a Csicsás-, Bárókerti- és Lénárt-csatornák a Magyar Állam
tulajdonában lévő csatornák, a csatornák kezelői joga a Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási
Társulattól került át a FETIVIZIG-hez 2014. január 1-én.
Belvíztározók
A község közigazgatási területén sem belvíztározó sem vésztározó nem található.
Horgásztavak
A község közigazgatási területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező horgásztó,
illetve halastó üzemeltetéséről nincs tudomásunk.
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1.18.3. Egyéb
1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, felszakadás)
A település közigazgatási területén nincsenek kedvezőtlen morfológiai adottságok.
1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások
A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások.
1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások
A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem beszélhetünk.
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Bányatelek

(Forrás: Saját szerkesztés)

A bányatelekre vonatkozó adatokat a Magyar Bányászati és földtani Hivatal hatósági
nyilvántartásból kerültek felvezetésre (www. mbfh.hu).
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1.20.1. A települési klíma kialakulása
Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a
különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes
környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati
összefüggésben állnak.

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos,
mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül
hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A
városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a
csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban
a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a
városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz.
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt,
hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a
felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt
a város felett nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia
fokozódásához vezet.
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Felszíntípus

Albedó (α)

Emisszivitás (ε)

0,05-

0,98-

0,40

0,90

0,20-0,45

0,84-0,91

0,16-

0,90-

0,26

0,95

Mezőgazdasági földek, tundra

0,18-0,25

0,90-0,99

Gyümölcsös

0,15-0,20

Csupasz talaj

(sötét, nedves)

(világos, száraz)
Sivatag
Fű hosszú (kb. 1 m magasságú)
rövid (kb. 0,02 m magasságú)

Erdő Lombhullató (lomb nélküli állapot)

0,15-

0,97-

0,20

0,98

0,05-0,15

0,97-0,99

0,03-0,10

0,92-0,97

0,10-1,00

0,92-0,97

Hó régi

0,40-

0,82-

friss

0,95

0,99

Jég tenger

0,30-0,45

0,92-0,97

Lombhullató (lombos állapot)
Örökzöld
Víz

(kis zenitszög esetén)
(nagy zenitszög esetén)

gleccser

0,20-0,40

Aszfalt

0,05-0,20

Beton

0,10-0,35

Fehér festett fal

0,50-0,90

Színes festett fal

0,15-0,35

Piros/barna tetőcserép

0,10-0,35

Tégla és kő

0,20-0,40

Kátrány és sóder

0,03-0,18

Hullámlemezes tető

0,10-0,15

Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti
többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle
üvegházgázok koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást.
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1.20.2. Anarcs települési klímáját befolyásoló tényezők
A jellemző területi léghőmérsékleti átlagos és szélső értékeket a legközelebb lévő
Szabolcsveresmart mérőállomás adatai (1992-2016) alapján határoztuk meg:
Hónap

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

ÉVES

ÁTLAG
(°C)

-1.2

0.8

5.4

11.7

17.1

20.4

22

21.2

16

10.3

5.1

0.0

10.7

MAX/
Év

2.5
2014

5.9
2016

9.5
2014

15.1
2009

19.8
1993

22.1
2003

24.1
2012

25.2
2015

19,7
2011

12.5
2000

8.5
2010

3.7
2015

12.5
2014

-5.8
2017

-4.9
2012

1.9
2005

7,4
1997

14.2
2007

17.9
2007

19.3
2007

15.2
2006

12.4
1996

7.6
2006

1
1993

-4.9
1998

8.7
2006

MIN/
ÉV

(Forrás: FETIVIZIG)

Szabolcsveresmarton a sokéves átlagos léghőmérséklet 10.7 °C, a sokéves maximumot 2014ben mérték - 12.5°C-t, a sokéves minimumot - 8.7°C-t 2006-ban. Az uralkodó szélirány északkeleti és dél-nyugati.

Cº
30

Sokéves átlag-, maximum- és minimum léghőmérséklet Szabolcsveresmart
állomáson 1992-2016 között

25
20
15
10
5
0
-5

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

-10
Sokéves átlag

Sokéves maximum

Sokéves minimum

A sokéves (1965-2016) átlag-, maximum- és minimum léghőmérséklet havi alakulása Szabolcsveresmart
állomáson
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Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
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A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek nem
összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást tudnak csak
kifejteni.
A település szerkezetéből és jellemző beépítési módjából adódóan a burkolt felületek aránya
viszonylag alacsony, nem jellemzőek a városi un. faltól-falig szilárd burkolatú térrészek. A
tömbbelsőkben összeérő telekvégek zöldfelületei többnyire egy, vagy két szintesek, a fásított
felületek kiterjedése minimális, egysoros. A bárókert megmaradt része mikro klimatikus szempontból
lokálisan érzékelhető.
A település klimatikus viszonyainak alakulásában nagy szerepet játszik, hogy a közvetlen
környezetben nagykiterjedésű erdősült területek ugyan találhatóak, ezek azonban a belterületet nem
ölelik körbe, nem összefüggőek. Jelentősebb vízfelületeket nem találunk. Továbbá jelentős
geomorfológiai mozgás sem jellemzi a területet, amelyek önmagukban un. légcsatornák kialakulását
eredményezhetnék.

(Forrás: Saját szerkesztés)
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1.20.3. A klímabarát város kialakulásának alapvetései, ajánlása
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban
A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása
ajánlatos, amely a következőket veszi figyelembe:
 Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és
önkormányzatok között, összhangban az ágazati politikákkal is.
 A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében
kell kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába
foglalja.
 Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági
szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások
működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több szakterületre
támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani.
 A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város
 gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni,
valamint erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot.
 Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai
kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi
hálózatokon keresztül.
2. Klímatervezés az integrált stratégiákban
A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat
saját stratégiáikba:
 A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni egy
integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és megelőzés,
mind az alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve.
 A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés
és a végrehajtás megtervezése).
3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén
A városoknak törekedniük kell:
 a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált
területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás;
 a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést
biztosító zónákkal;
 a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére;
optimalizálni kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok
elhelyezkedését;
 a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a
városszerkezetben;
 a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket;
 magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek)
hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat.
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4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései
A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes
együttműködniük annak érdekében, hogy:
 Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy az
a város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek összenövését, a
fokozott energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek elvesztését.
 Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies
területek és természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen növekedése
a közösségi közlekedési útvonalakat kövesse
 A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék
mezőgazdasági termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg
maradjon a térségen belül.
5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények
Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és
hogy figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük:
 Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit
és kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez.
 A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási
intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben
tegyenek ellensúlyozó intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan
élnek hátrányos helyzetben.
6. Klímabarát építészeti megoldások
A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a
következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni:
 Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos
építészet (pl. passzívház, alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású épületek).
 A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló
energiák felhasználása (pl. nap‐ és geotermális energiafelhasználás).
 Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát
építőanyagok alkalmazása az építészetben.
 Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre.
 Holisztikus,
mindenre
kiterjedő
(építőanyag-gyártás,
építés,
használat,
bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése
az épületek teljes életciklus elemzése során.
7. Klímatudatos magatartás és életmód
A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A
mindennapi életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által
is befolyásolható, annak érdekében, hogy megerősítsék:
 a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek
kialakítását;
 klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások
és piaci kereslet kialakítása;
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 klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást;
 helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét;
 helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi,
kulturális és vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges.
8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei
 A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, hogy
mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek célja a
helyi igények kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind annak vidéki
környezetében.
 Klímabarát, fenntartható, alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású, de versenyképes és
biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a
kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való
alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek).
 Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a
zöld- és a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák
felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával.
 Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van
szükség, szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki
infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre,
különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából.
 Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi
szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb környezeti
kockázatokat sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari katasztrófák, havária
helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények, szervezetek felkészültségét és
a lakosság tudatosságát.

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről –
VÁTI 2011)
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