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4.

BEVEZETÉS

Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepciója a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, annak 2. mellékletében
meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra.
Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdésének
megfelelően a településfejlesztési koncepció hosszú (10 évet meghaladó) időtávra rendszerbe foglalja az
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom,
gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti
és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.
A koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó
részcélokat, valamint a célok értelmezését az egyes településrészekre.
A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.
Borsodnádasd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 48/2018. (V.30.) számú. határozatával
döntött arról, hogy elfogadja a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítése és jóváhagyása megelőzte a Településfejlesztési Koncepció
elkészítését, melyre pályázati okok miatt volt szükség.
A település fejlesztési koncepciója egy hosszútávra szóló dokumentum, amely kijelöli a település
elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan,
valamint rögzíti a településfejlesztés elveit. A településfejlesztési koncepció alapja a közösség
véleményére épülő hosszú távú jövőkép. A jövőkép, illetve a hosszú távú célok kiinduló pontot
jelentenek a területrendezési eszközök felülvizsgálatához, elkészítéséhez, illetve a középtávú területi és
ágazati stratégiai dokumentumok kidolgozásához.
Borsodnádasd Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2004-2005 évben készült, mára elavult. A
jövőképet és a célrendszert a város a jóváhagyott új Integrált Településfejlesztési Stratégiája rögzíti,
mely dokumentum megfogalmazta a település jövőképét.
A Településfejlesztési Koncepció a Borsodnádasd város jóváhagyott Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját előzményként tekinti, az abban elfogadott célrendszer a Településfejlesztési Koncepció
alapját képezi. A Helyzetfeltátás, Helyzetértékelés munkarészek, a megalapozó vizsgálat is felhasználásra
került, főként annak társadalmi vizsgálatot érintő részei. A kiegészítések a városi főépítész által
megadott témákban megtörténtek, ami döntően műszaki jellegű, és az országos illetve települési
értékvédelem kérdéskörére terjednek ki.
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2013-ban készítette és fogadta el 7 évre, vagyis 2020-ig tartó
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Ez a dokumentum nem a 314/2012 (XI. 8.). Kormányrendelet
előírásai alapján készült, ezért került sor annak felülvizsgálatára.
A korábbi Stratégiában megfogalmazott célok ma is érvényesek. Változott viszont a város külső
környezete, a társadalom tudatosabbá vált a környezeti értékek megőrzése, a klímaváltozás hatásainak
mérséklése terén. A város lakónépessége csökken, az idősek aránya növekszik, az elvándorlás nagy, a
szegregáció erősödik. A készülő új Településfejlesztési Koncepciónak e kihívásokra is választ kell adnia,
az adottságokat figyelembe kell vennie.
Borsodnádasd Város Önkormányzata az elkészült és jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvével és
Településképi Rendeletével elkötelezte magát a város értékes arculati elemeinek védelmére. Kijelölte a
városon belül a településképi értelemben meghatározó elemeket, valamint a helyi értékvédelem területi
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és egyedi elemeit is, melye védelme érdekében árnyalt szabályozást dolgoztak ki, melyt figyelembe
vesz a Településfejlesztési Koncepció is.
Jelen dokumentum 2030-ig határozza meg Borsodnádasd Város jövőképét, melyet a következőképp
fogalmazhatunk meg:

A MEGÚJULÓ BORSODNÁDASD
AZ ADOTTSÁGAIVAL ÉLNI TUDÓ ÖNÁLLÓSÁGRA TÖREKVŐ VÁROS
szerepkörének ipari hagyományainak megőrzésével és megerősítésével, megújuló,
kedvezően élhető, fokozottan vonzó, komfortos, fenntartható várossá kíván válni a
környező térségek, tájegységek találkozásánál
E megfogalmazott jövőkép az alábbi elemekből tevődik össze:
Figyelembe vehető adottságai vannak, amire építeni lehet:
•
Erős ipari hagyományok, bányászati múlt öröksége, javuló közúthálózati kapcsolat,
lokálpatrióta lakosság.
Előnyt tud kovácsolni:
•
Alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez, ugyanakkor aktívan vesz részt sorsa alakításában, mer
lépni, felvállalja a változtatásokat.
Kisváros:
•
Ismeri lehetőségeit, de felismeri korlátait is, felvállalja kisvárosi történelmi múltját és ebben a
települési kategóriában látja jövőjét is, így partneri viszonyban tekint szomszédjaira.
Borsodnádasd Város Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása Borsodnádasd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 41//2016.(V.05.) számú határozata alapján indult el.
Jelen Településfejlesztési Koncepció feladata a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a nemzeti
fejlesztési dokumentumok és ágazati stratégiák célkitűzéseivel és a magasabb rendű tervekkel
összhangot mutató koncepció kidolgozása.
A Településfejlesztési Koncepció kidolgozásának állomásai:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) eljárásrendjének
megfelelően a munka az Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatók
kiküldésével indult.
A Koncepció igazodási pontjai rögzítésére az Korm. rendelet 9. mellékletében szereplő, továbbá
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes
szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő államigazgatási
szervektől, továbbá a közműszolgáltatóktól, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól a
rendelkezésükre álló adatokat beszereztük.
A kapott adatokat, valamint a Város által rendelkezésünkre bocsátott, állami alapadatokat
tartalmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai elemzésnek vetettük alá.
A Koncepció Véleményezési anyagának kidolgozását megelőzően a Korm. rendelet. tartalmi
követelményein alapuló Megalapozó Vizsgálat kiegészítése készült el, melynek tartalmát a városi
főépítész állította össze, hiszen az ITS elkészítését megelőzően a Megalapozó vizsgálat valamint
a helyzetfeltárás, helyzetértékelés munkarészek elkészültek.
A vizsgálatban feltárt adottságok alapján körvonalazódott a jövőkép, melynek elérését szolgáló
célrendszer Célfa-ábrán került rögzítésre.
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5.

JÖVŐKÉP

5.1 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített
környezetére vonatkozóan
5.1.1. Társadalmi jövőkép
Borsodnádasd aktív társadalmi életet élő, hagyományaira támaszkodó település, ahol az oktatási
intézményekben és a települési kötődést, identitást elősegítő szervezetek által különböző
eredményes közösségfejlesztés zajlik. A település közösségi terein minden korosztály számára
alkalmas aktív társasági élet zajlik.
Az önkormányzat, a sport- és a civil szervezetek között jó a partneri viszony.
A civil szervezetek jelentős és aktív szerepet töltenek be a helyiek életében, tevékenységük minden
korosztályt megcéloz. A civil szervezetek működése a szociális ellátás területére jelentős pozitív
hatással bír a kapcsolódó civil, önkéntes tevékenységgel. A civileknek pozitív hatásuk van a
gazdaságra is, hiszen a település turisztikai vonzerejét növelik a művelődési központ, a civil
szervezetek, sportegyesületek rendezvényei, programjai révén. A civil szféra aktivitása pozitív
hatással lehet a környezetvédelemre, a települési zöldfelületekre, illetve a lakosság állapotán
keresztül a demográfia területére is a lakossági akciók, szemléletformálási tevékenységek szervezése
révén.
A településen élők életminőségének fontos alapfeltételét jelentő humán szolgáltatások
infrastruktúrája kiépült, fejlett. A szolgáltatások színvonala jó, korszerű egészségügyi alapellátás,
megfelelő minőségű oktatási-nevelési szolgáltatások, szükségletekre reagáló szociális ellátás,
ügyfélbarát közigazgatás jellemzi a várost.
A lakosság körében rendszeres intenzív felvilágosító, prevenciós és szűrési programok,
eredményeként javul a lakosság egészségi állapota. A humán szolgáltatásokat korszerű mobil
alkalmazások egészítik ki.
A szükséglet-orientált, magas színvonalú szakképzésnek köszönhetően Borsodnádasd munkaerő
potenciálja jól képzett és rugalmas.
A településen élők életminőségét pozitívan befolyásolja az elérhető magas színvonalú kulturális és
szabadidős szolgáltatások széles köre.
A gazdasági fejlődés hatására a társadalmi polarizáltság fokozatosan csökken. A jövedelmek közötti
különbségek nem növekednek tovább, a hátrányos helyzetű csoportok életminősége javul,
felzárkózási esélyük növekszik. A szociális feszültségek a kezelésükre indított szakmai programok
eredményeképpen enyhülnek. A terület fejlesztése folyamatban van.

Demográfia
2030-ra 3000 fő körül kell stabilizálni a település népességét, az elvándorlás minimális mértékűre
csökkentése mellett.

Az intézményrendszer állapota:
A város folyamatosan gondoskodik a meglévő önkormányzati intézményrendszerének megújításán,
felújításán, pályázati forrásokból folyamatosan rekonstrukciós munkálatokat végeznek, melyet
folytatni kívánnak.
A köznevelési intézmények kihasználtsági mutatói hosszú távon is állandósulnak, az óvodába
beíratott gyermekek száma állandósul, az általános iskolába járók gyerekek száma várhatóan 230-250
fő között alakul.
A város új bölcsőde megépítését tervezi.
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A városi piac és környezete megújítása kiemelt szerepet kap a városközpont rekonstrukciójában,
folytatva a megújult városközpont területi rekonstrukcióját.
A város demográfiai viszonyainak megváltozása kapcsán jelenleginél is nagyobb figyelem hárul majd
a szociális és egészségügyi szolgáltatások meglétére és minőségére. Kiépülnek a digitális és házi
jelzőrendszeres szolgáltatások.
A 2030-as évek elejére minden intézményi szolgáltatás digitalizálásra kerül, beleértve az oktatási,
igazgatási és egészségügyi szolgáltatásokat is. Az okos város szolgáltatások révén hatékonyabbá válik
majd a város és a közigazgatási szolgáltatások működtetése, a jelenleginél gazdaságosabbá válik,
megszűnnek az adminisztrációs terhelések.

Szociális ellátás
A 2030-as évekre az idősek lakónépességen belüli részesedése a jelenlegi 25%-ról várhatóan
emelkedni fog, a fiataloké pedig szintén emelkedni fog, az aktív korú lakónépesség rovására. Ez
jelentős többletterhelést ró majd a szociális ellátórendszerek működtetésére, hiszen a jelenleginél
kevesebb aktív egyénnek kell a mainál több inaktív ellátását biztosítania.
A cigányság részesedése a jelenlegi 11%-ról a 2031. évben esedékes népszámlálásra 15% fölé fog
emelkedni, ami további terhelést fog jelenteni a szociális szolgáltatások ellátása terén.
A városban szegregációs folyamatok indultak el, melyek fokozott beavatkozásokat igényelnek.

Egészségügyi ellátás
Borsodnádasd megtartja jelenlegi egészségügyi infrastruktúráját (háziorvosi praxisok, gyógyszertár),
és tovább fejleszti annak minőségét az épített és a személyi feltételek tekintetében is. Ennek
érdekében az Önkormányzat támogatási rendszert dolgoz ki.
Borsodnádasd és a kapcsolódó háziorvosok települései (Arló, Járdánháza) helyi szintjén, a háziorvosi
alapellátáson felül, olyan komplex egészségügyi szolgáltatások megjelenését szorgalmazzák, melyek
által az itt élő lakosság egészségügyi szolgáltatása és speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
javul. Cél, hogy az így létrejövő praxis közösség területén növekedjen az alapellátási szolgáltatás
komplexitása és minősége, az itt élő lakosok betegségei korán felismerésre kerüljenek, így
összességében a rájuk fordított egészségügyi szolgáltatások díja csökkenjen. A praxis közösség
kialakításától a jobb egészségügyi szolgáltatás mellett az orvosok szinergián alapuló együttműködését
kívánják elérni.
Az egészségügyi ellátásban a gyógyítás mellett a prevenció is kiemelt szerepet kap. A minden
korosztály számára biztosított tevékeny élet, az egészséges táplálkozás és a mozgásban gazdag
életmód a fizikai és mentális betegségek elkerülésének preferált megelőzési elemeivé lépnek elő. A
betegség megelőzése a gyógyítással egyenértékű szakellátást kap. Az átlagéletkor kitolódásával
párhuzamosan, az egészségben megélt évek számának növelése válik a fő célterületté.

Oktatás, képzés
2030-ra a 25 éven felüliek körében a felsőfokú végzettségűek aránya a jelenlegi 7,6%-ról 10% fölé fog
emelkedni, illetve minden felsőfokú végzettségű személynek képes lesz munkalehetőséget biztosítani
a város.

Kultúra-turisztika
A település gazdag múlttal, történelemmel rendelkezik, melynek megőrzésében a város és lakossága
szerepet vállal. Az épített örökség védett és nem védett elemeinek jó állapotban történő
megőrzésére és folyamatos karbantartása előtérbe kerül.
Borsodnádasd Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata
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A város bekapcsolódik a térség turisztikai kínálatába. A kulturális és természeti örökség bemutatása
mellett Borsodnádasd felvállalja ipari és bányászati múltját is, azt tudatosan beépíti arculatába és
kihasználja azt a turisztika fejlesztésére is.

Rekreáció, sport
A településen a sport és a rekreáció minden korosztály életmódjába beépül. A meglévő szabadtéri
létesítmények, sportpályák, futballpálya, a Népkert, a tavak és környezetük, a tornaterem, fitnesz
központ állagmegóvására, minőségének megőrzésére folyamatos figyelem irányul, valamint
megtörténik a városközponti sportpálya rekonstrukciója és műfüves pálya kialakítása is.

Civil társadalom
Borsodnádasd támogatja a civil szervezetek működését, a szervezetek jelenlegi nagy száma a jövőben
is fennmarad. A civil szervezeteknek különös szerepe van a történelmi emlékezet fenntartásában és a
lokálpatrióta magatartás kialakításában, erősítésében.

5.1.2. Gazdasági jövőkép
Ipar
Borsodnádasd a jelenlegi alul értékelt állapotából a 2030-as évek elejére megfelelően pozícionált
várossá válik, az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a jelenlegi 28-ról 30 fölé emelkedik,
ezzel versenytársaihoz képest jelentős előnyre tesz szert közvetlen környezetében. A város térségi
pozíciója erősödik.
A településen az ipar korábbi húzóágazati szerepe megmarad. Az Önkormányzat és a gazdasági
szereplők egymással harmonikus, együttműködő kapcsolatot alakítanak ki, melyből mindkét fél
profitálni tud.
Az ipari tevékenység új technológiák bevezetésével környezetkímélővé válik. Veszélyes üzemi
tevékenységnek a települési terület nem ad otthont.
A megújuló energiaforrások használata megerősödik.
A meglévő termelő jellegű vállalkozások megtartása mellett több újabb KKV indul el a városban
melynek letelepedéséét a város támogatja.
A kihasználatlan, barnamezős területek hasznosítása ütemezetten megtörténik.
− A város kiemelt hangsúlyt fektet a barnamezős iparterületeinek hasznosítására, az iparterületek
esetleges új funkciójának megtalálására, rekonstrukciójára.
− A volt Lemezgyár területe lényegesen alulhasznosított, nagyon leromlott iparterület. Iskola
példája annak, hogy egy jól működő, egy város életének motorját képező ipari üzem a
rendszerváltás után hogyan enyészett el, és ment tönkre. Egyes részei szinte kísértetiesek, illetve
leromlottak. Egyes részeit már használják és a rekonstrukció is megindult.
− A barnamezős, alulhasznosított ipari terület revitalizációja és helyzetbe hozása és az iparterület
rekonstrukciója a város elkövetkező tíz évének egyik legnagyobb kihívása a szegregációs területek
kezelése mellett.

Építőipar
Borsodnádasd tömeges lakásépítéssel nem számol. Új lakóházak építése a népesség-csökkenés
megakadályozását feltételezve, valamint a lakásállomány összetételének (kolóniák) okán fellépő
szükséglet miatt– fokozatosan, elsősorban a családi házas területeken, és a falusias településképbe
illeszkedve történik meg. Ennek a területigénynek nagy részéét a leromlott, degradálódott,
szegregációval érintett lakóterületek rekonstrukciójával, folyamatos átépítésével kell elérni.
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A lakóingatlanok két fő fejlesztési lehetősége az új lakások építése és a meglévő lakásállomány
minőségének javítása. Borsodnádasdon az ingatlanok minőségi fejlesztése jelenti az elsődleges
prioritást. A település több lakótelepe és kolóniái felújítást, rehabilitációt igényelnek. A minőségi
fejlesztések kizárólag energetikai korszerűsítéssel, a mai energiahatékonysági elvárásoknak
megfelelően történnek meg.
A barnamezős iparterületek rekonstrukciója is feladatot ad az építőiprnak.

Mezőgazdaság
Borsodnádasd korábbi erős ipari irányultsága miatt elsődlegesen nem mezőgazdasági jellegű
település, ugyanakkor a település rendelkezik művelhető földterületekkel, melyek a település egésze
számára értékkel és haszonnal bírnak. E művelhető földterületek elsősorban szántók a belterület
tágabb környezetében, illetve kertes területek közvetlenül a belterület közelében, mezőgazdasági
hasznosításuk a jövőben is fennmarad. Kivételt képeznek a belterület azon kertségeit, melyek
lakóterület fejlesztési javaslatát a város fenntartja, azonban ezek közül visszalépésekre kell számítani.
− Borsodnádasd a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a térség állattenyésztési központja lesz,
az élelmiszer-ipari feldolgozó tevékenység teljes vertikumának jelenlétével.
− A mezőgazdaság fellendítésével az ipari területen elhelyezkedni nem tudó, vagy nem kívánó
munkavállalók munkalehetőséghez jutnak, ezáltal is csökken a településről történő elvándorlás, és
nő a letelepedési hajlam.

Kereskedelem, szolgáltatás
Borsodnádasdon az alapfokú kereskedelmi ellátás biztosított. A jelenlegi kapacitás a város alap
ellátását képes kielégíteni, így a település a jelenlegi helyzet fenntartásával számol.
Alapfokon túl a település a kereskedelem és a szolgáltatások terén a közeli és távolabbi városokra
(Ózd, Miskolc, Eger) támaszkodik.
A városi piac és környezete megfelelő kiépítése kiemelt cél a településközpont rekonstrukciójában.

Turizmus, vendéglátás
Borsodnádasdon jelenleg a turizmus nem játszik jelentős szerepet, adottságai azonban lehetővé
teszik az ilyen irányú fejlesztések sikeres véghezvitelét. A település meglévő értékeit (tavak,
szabadidőpark) és ipari-bányászati múltját felhasználva turisztikai kínálatot tud kiépíteni. A város
célja, hogy a környékre turisztikai céllal érkező látogatókat a településre vonzza, és egy-egy egyedi,
máshol nem elérhető turisztikai attrakcióval marasztalja őket. E cél megvalósítása érdekében a
település stratégiát dolgoz ki a turisztikai arculatának, imázsának fejlesztésére, melyhez turisztikai
szakemberek segítségét is igénybe veszi.
A város a térség turisztikai szolgáltató központjává válik, legalább három féle turisztikai attrakció
jelenlétével, amely több napos itt tartózkodást képes lesz biztosítani.

5.1.3. Táji, természeti és épített környezet
Az épített környezet
A települést övező természeti környezet minőségi fenntartásával, az értékek védelmével és
megőrzésével, valamint megfelelő hasznosításával, a megújuló energiaforrások széles körű
felhasználásával, a fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek, Borsodnádasd környezettudatos
településsé válik.
A település vonzó és energiahatékony épített- és természeti környezetet kíván elérni, hogy főbb
környezetvédelmi mutatói illeszkedjenek az európai uniós normákhoz. Az épített környezet
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fejlesztésekor elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése (energiahatékony
épületállomány), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
Az értékes épületállomány folyamatos rekonstrukciójával, felújított, gondozott közterületeivel,
zöldfelületeivel, közparkjaival, megújított, barátságos településközpontjával vonzó képet sugároz
polgárainak és az idelátogatóknak.
Az épített örökség, a hagyományos településszerkezet védelme biztosított a város Településképi
Arclati Kézikönyvével és Településképi rendeletével.
Az ipari jellegzetességeket őrző kolóniák épületállományának a karakterének megfelelő felújításával,
a település arculatát, vonzerejét meghatározza.
− A telepi jellegű lakókörnyezetben élők száma 2030-ra várhatóan csökken a meglévő 4 szegregált
és szegregációval veszélyeztetett terület közül kettő konszolidált állapotba kerül.
− Az intézményi épületek teljes egészében, a tömblakások legalább 70%-ban energiahatékonysági
korszerűsítésen esnek át a következő 15 évben. A magántulajdonú, az átlagosnál rosszabb
állapotú lakóingatlanok legalább 30%-ában valósulnak rekonstrukciós munkálatok, melyeket
várhatóan az állami támogatások(energiahatékonysági pályázatok, csok és családvédelmi
támogatások) elősegítenek.
− A barnamezős területek megújítása elkezdődik, megtörténik a volt pénzverde új funkcióval való
megtöltése, a meddőhányók területének környezeti rekonstrukciója, illetve a volt lemezgyár
területének legalább 25%-a hasznosulni fog a 2030-as évek elejére.
Színvonalas és környezetbarát a közösségi közlekedés, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak
kedvező közterületek részben rendelkezésre állnak, megújításuk a zöld város projekt keretében
elkezdődött.
A környezettudatos és természetbarát szemlélet terjedése rendezett és esztétikus környezetkultúrát
eredményez és növeli a helyi identitást.

Tájvédelem, természetvédelem
A város kiemelt feladatának tekinti a természetvédelmi érdekek érvényesítését, így a külön
jogszabályokban kijelölt védett területek megóvását, megfelelő szabályozását. Különös figyelmet
szükséges fordítani a tájhasználati konfliktusok kezelésére és megoldására.
A város esetében a tájhasználati konfliktusok lényeges elemeinek tekinthetők az alábbiak, melyek
megoldásai feladatként jelentkeznek:
− A Lemezgyár felhagyása után nem történt meg az iparterület és a mellette található meddők
rekultiválása. Ennek eredményeként ezek a területek potenciális környezetszennyező forrást és
tájsebet jelentenek.
− Tájhasználati konfliktusnak tekinthető a legelők cserjésedése, mely művelésre és használatra
alkalmatlanná teszi a területeket. Ugyanakkor, amennyiben az érintett területeken a hosszútávú
cél az erdősítés, abban az esetben a terület felhagyása nem tekinthető jelentős tájhasználati
konfliktusnak.
− A vízfolyások, patakok medre részben elhanyagolt, részben túlszabályozott. Nem mindenhol
jellemző, hogy a patakok ökológiai folyosóként tudnának funkcionálni.
− Tájhasználati konfliktust jelentenek az elhagyatottá váló, leromló állapotú kolóniás lakóterületek a
természetközeli erdős területekbe ékelődve. A degradálódó lakóterületekről kikerülő hulladék
szennyezi a tájat, a romló állapotú épületek látványa kedvezőtlen, a terület kihasználatlansága és
állapota aggasztó.
− A Felső kolónia területe csatornázatlan, ami környezetterhelést jelent és közvetlenül veszélyezteti
a Felső-tó vízminőségét is.

Zöldterületi rendszer
− A település minden, jelenleg elhanyagolt, de közösségi szinten hasznosítható zöldfelületét meg
kívánják újítani és funkcióval megtölteni. A városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
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után a lemezgyári városrész zöldfelületeinek közösségi és rekreációs szintű rekonstrukciója is
megvalósul.
− A település két legértékesebb és településszerkezetet is meghatározó zöldfelülete a két
mesterségesen kialakított Felső- (1887) és Alsó- (1913) tó, melyeket a gyár hűtővíz szükségletének
kielégítése miatt hoztak létre a telepi városrészen.
− Mind a két tó területét a Bükki Nemzeti Park egyedi tájértékként vette nyilvántartásba, és helyi
értékvédelmi területként is számon tartottak.
− A zöldfelületeket csaknem egységesen érintő problémája a területek alultervezettsége, melyet
orvosolni szükséges. Nincs kellően meghatározva az egyes területek (közpark, intézményi
zöldfelület, stb.) funkciója, parkosításuk, fásításuk is kiemelt cél. A belterületi rézsűk kopárak, azok
rekonstrukcióját is szorgalmazni kell az tak rekonstrukciójával párhuzamosan.

5.1.3. Az elérhetőség javítása
Természetföldrajzi elhelyezkedéséből adódóan, nagyon kedvező helyzetben van, ugyanis három
megye határának közelében fekszik, ami a térségi kapcsolatok kialakítása szempontjából kiváló. A
Heves megyei megyehatárhoz közvetlenül kapcsolódik, Eger közúton 35 km-re található. A Heves
megyei székhely a településről közvetlenül a 25-ös, illetve a 2507. számú forgalmi úton közelíthető
meg. A 25. számú forgalmi úton keresztül érhető el északi irányban a járási székhely Ózd, illetve 75
kilométerre fekszik a megyeszékhely Miskolc városa is. A szlovák-magyar névleges határátkelőhely 27
kilométerre, Nógrád megye székhelye, Salgótarján közúton 60 kilométerre található.
A település és a régió elérhetősége szempontjából az egyik legfontosabb beruházás a 21-es számú
főút Hatvan - Salgótarján közötti útszakasz négysávosítása, mely teljes egészében 2019-re készül el.
Ennek eredményeként nagymértékben lecsökkenthető a menetidő a főváros és a térség között.
Ezen kívül a 23-as és 25-ös számú főutak elkerülő szakaszainak jövőbeli fejlesztése is hozzájárul
Borsodnádasd elérhetőségének javításához.
− Az önkormányzat álláspontja, hogy a főutat jelenlegi nyomvonalán kell fejleszteni, akár
forgalomlassító, illetve sebességnövelő elemek együttes alkalmazásával. Ez az önkormányzat
véleménye szerint a városon való gyors áthaladást is jobban szolgálná, mint az új, jelenleg
tervezett nyomvonalon való vezetés, mely a Hódos-patak mentén haladna, éppen keresztülszelve
a mai városközpontot, és a „zöld város” projekt során a megújítani tervezett terület értékét
veszélyeztetné.
A 2507-ös számú forgalmi út az elmúlt években teljes felújításon esett keresztül, Borsodnádasd és
Mónosbél között teljes pályaszerkezet csere történt valamint a rekonstrukció keretében felújították a
vízelvezető-rendszert is. A fejlesztés előnyei a térség Heves megye irányából való megközelítésének
elősegítésében mérhető.
A város belső közlekedési rendszerének megújítása:
− 2030-ig a teljes belső úthálózat korszerű aszfalt vagy beton burkolatot kap, a külterületi utak
legalább 10%-a lesz burkolt
− A 25-ös főút új nyomvonalra kerül, mely a települést elkerüli, így a közlekedés zavaró hatásaitól
mentesül a város
− A városon belüli közlekedésben a kerékpározás részesedése 30% fölé fog nőni, általánosan
elterjedtek lesznek az alternatív közlekedési szokások.
− Ez utóbbi következménye, hogy a 2030-as évekre a közlekedésben részt vevők legalább 50%-a
valamilyen közösségi szolgáltatást (telekocsi, autóbusz) vesz majd igénybe.
− A nehézipari fejlesztések mellett a település jelenlegi szerkezetének kialakításában jelentős
szerepet játszott a táj és a természeti környezet. Így a vizek, patakok, árkok, vízmosások
folyásaihoz, a morfológiai adottságokhoz alkalmazkodó beépítési módok alakulhattak ki. Ennek
következtében a terek, az utcák helyenként többszintesekké, teraszos kialakításúakká váltak. Mind
a történelmi településközpontban, mind a kolóniatelepeken megfigyelhető ez a jelenség. A
történelmi településközpontban támfalak és rézsűk hidalják át a terepszintkülönbséget, melyek
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eredményeként alacsonyabb dombalji és magasabb domboldali fekvésű utcák alakultak ki. A
kolóniaterületek általában szűkebb völgyekben helyezkednek el, ahol a terepadottságokhoz
igazodva lépcsősen helyezkednek el az egyes épületek.
A támfalrendszer rekonstrukciója és felújítása, valamint humanizálása kiemelt feladat.

5.1.4. A közmű infrastruktúra
Cél a város területén a teljes közmű ellátás elérése, az ellátatlan területek ellátásának biztosítása,
mely a tervezett szennyvíz hálózat építés keretében elérhetővé válik.

5.2 Jövőkép a város térségi szerepére vonatkozóan
Borsodnádasd az adottságaival élni tudó önállóságra törekvő történeti város, szerepkörének, ipari
hagyományainak megőrzésével és megerősítésével, megújuló, kedvezően élhető, fokozottan vonzó,
komfortos, fenntartható várossá kíván válni a környező térségek, tájegységek találkozásánál
Borsodnádasd tulajdonképpen térségi szerepkör nélküli város, a környező településekkel szemben
Borsodnádasd településhierarchiában elfoglalt magasabb helye, a városi szerepkörökből adódik,
illetve az azokat ellátó intézmények emelt számú jelenléte miatt az Ózdi járásban, mint önálló
település van jelen, mikro központi elemekkel. Borsodnádasd esetében a funkcionális vonzáskörzet
Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy településekre terjed ki. A foglalkoztatás terén elsősorban
Járdánháza, Arló és Ózd emelhető ki. Ennek alapján kijelenthető, hogy a város elsődleges
vonzáskörzete Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy településekre terjed ki.

5.3 A településfejlesztési elvek rögzítése
A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése csak a lakosság minden tagjának tudatos tevékenysége
által mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a közszféra, a gazdaság és a
lakosság szereplői között.

5.3.1 Integrált megközelítés, egészben való gondolkodás
Egy-egy település életének különböző dimenziói (gazdasági, társadalmi-szociális, környezeti,
kulturális) egymással szorosan összekapcsolódnak, ezért az egyes településfejlesztési beavatkozások
csak integrált megközelítés alkalmazásával lehetnek igazán hatékonyak. A települést tehát ebben az
értelemben egészként szükséges kezelni.

5.3.2 Fenntartható településfejlesztés
A településfejlesztés során – a globális kihívásokra válaszolva – kiemelten fontos a fenntartható
fejlődés feltételeinek biztosítása.
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást jelent,
amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a
sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Az emberek tisztelik a természetet,
természeti értékeinket, a helyi közösségek felismerik a rendelkezésükre álló természeti
erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználásukat és fogyasztásukat erre
alapozva szervezik meg. Sokrétű gazdasági kapcsolatok szövik egybe a várost és vidékét, az egymással
szomszédos, majd a távolabbi településeket.
A fenntartható fejlődés nemcsak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is
jelent.
A környezeti fenntarthatóság irányába hathat a változatos területhasználat megvalósítása, a
szétterülés megakadályozása, a környezetbarát és közösségi közlekedési módok előtérbe helyezése,
az épületek energiahatékonyságának javítása, a helyi gazdaság és a rövid ellátási láncok támogatása,
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a megfelelő hulladék- és vízgazdálkodás, valamint általánosságban a város életének minden területén
az erőforrásokkal való takarékosság és a környezeti terhelés csökkentése.
A gazdasági fenntarthatóság többek között a több lábon álló helyi gazdaságban, a magas innovációs
szintben, a prosperáló helyi kis- és középvállalkozásokban ölthet testet.
A települési lakosság számára a társadalmi fenntarthatóság is elengedhetetlen, mely például a
demokratikus döntéshozatalt, a megfelelő életminőség és életkörülmények biztosítását, a szociális
jólétet, a működő és összetartó helyi közösségeket jelenti.
Borsodnádasd fejlesztése során biztosítani kell, hogy a megvalósuló gazdasági és infrastrukturális
fejlesztésekkel párhuzamosan mind a társadalmi, mind pedig a környezeti fenntarthatóság
szempontjai érvényesüljenek.

5.3.3 Hatékony fejlesztések
A településfejlesztés során kiemelt fontosságú alapelv a helyi, már rendelkezésre álló erőforrásokra
történő építkezés, valamint a költséghatékonyság biztosítása és a területekkel való takarékosság.
A hatékonyság érdekében nemcsak új erőforrások bevonására, de a meglévő kihasználatlan
erőforrások hasznosítására (kihasználatlan ingatlanok hasznosítása, barnamezős beruházások, helyi
termelési tapasztalatok hasznosítása) is törekedni érdemes.
Szintén fontos településfejlesztési elv a hosszú távú (több költségvetési és tervezési ciklusú)
gondolkodás, az egyes fejlesztések, projektek esetében a beruházási költség mellett a fenntartás,
működtetés költségeivel, s a fejlesztések hosszú távú hatásaival is számolni kell.
A rendelkezésre álló források szűkössége miatt előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket,
amelyekhez pályázati lehetőségek kapcsolódnak, vagy ahol az önkormányzat aktív partnerekkel
(tulajdonosok, fejlesztők) tud együttműködni.

5.3.4 Közösségi szemlélet és szolidaritás
A településfejlesztési folyamat valamennyi szakaszában – tervezés, megvalósítás és fenntartás –
kiemelt alapelv a közösségi szemlélet, a széles körű partnerség biztosítása, hiszen egy-egy fejlesztés
csak valós lakossági igény és megfelelő lakossági támogatás mellett érheti el célját.
A partnerségre ugyanakkor nemcsak a helyi lakosság szintjén érdemes törekedni, hanem a gazdasági
élet szereplői és a különböző kormányzati szintek között is. A közösségi tervezés megvalósítása a
település társadalmi kohézióját is növeli, hozzájárul a civil szféra erősödéséhez, a helyi identitás
kialakulásához, s áttételesen a település népességmegtartó erejének növeléséhez is. Az alulról jövő
lakossági kezdeményezéseket a település vezetésének is támogatnia kell.
A közösségi tervezés lehetőséget ad az egyes szereplők fejlesztési elképzeléseinek megismerésére,
ahol a partnerek már a tervezés során megismerik a fejlesztési elképzeléseket és véleményt
nyilváníthatnak. A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósításban is, ennek egyik hatékony eszköze
a helyi közösségek működésének ösztönzése. Az egyes projektek megvalósulási és fenntartási
időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani a lakossági tájékoztatásra, az elért eredmények
kommunikációjára, valamint a tapasztalatok visszacsatolására.
A közösségi szemlélet érvényesítése a szolidaritás elvét is magában foglalja. A település működésekor
érvényre kell juttatni az esélyegyenlőségi szempontokat, kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes
esélyegyenlőségi csoportokra (hátrányos helyzetűek, idősek, nők, romák, fogyatékkal élők).
Borsodnádasd esetében a kitűzött településfejlesztési elvek az alábbiak:
- Elérhetőség javítása. Hiányzó hálózati kapcsolatok kiépítése.
- Gazdasági, illetve egyéb fejlesztések, valamint a lakóterületek térbeli rendszerének
felülvizsgálata.
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-

Infrastruktúra hálózatok fejlesztése.
Intézményi fejlesztések.
Barnamezős területfejlesztések támogatása.
A település funkcionális és arculati fejlesztése.
Települési zöldfelületek növelése.
Értékes természetközeli területek, vízfolyások védelme.
Környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése.

Forrás: Saját fotó

Forrás: Saját, drónnal készített fotó

Borsodnádasd Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

16

6.

CÉLOK

Fontos eleme a Településfejlesztési Koncepciónak, hogy jövőkép megvalósulását meghatározó
fejlesztési irányok elérendő célként kijelölésre kerüljenek, hogy aztán azok megvalósításán a
település döntéshozói, gazdasági szereplői és lakossága együtt munkálkodhasson.
E fejezetben tehát megfogalmazásra kerülnek azok a településfejlesztési célok és feladatok, melyek
megvalósulása révén elérhető a fentiekben felvázolt jövőkép.
Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere a településre kijelölt
elvárásokat és kívánatos változásokat tartalmazó célok összefüggő, összetartozó, egységes, egymásra
épülő rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait,
összefüggéseit, és amelynek elemei az alapvető stratégiai, tematikus, területi és a horizontális célok.
A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Településfejlesztési Koncepció
jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus célok és részcélok
meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába.
A következő szinten a stratégia (vagy átfogó) célok találhatók. Ezek általános és komplex, hosszú
távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a jövőkép felé való kívánatos fejlődést, egyben
a közép-, illetve rövid távú célok kijelölésének alapjait adják.
A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból levezetett középtávú
célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése biztosítja a stratégiai célok érvényesülését. A
tematikus célok alá rendeződnek a tematikus részcélok.
A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a település fejlesztésének és
tervezésének egészét meghatározó alapvető döntések, elvárások és feltételek összessége, melyeket a
célrendszer egészének meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések
kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell.

6.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
6.1.1 Az alapvető cél meghatározása
A MEGÚJULÓ BORSODNÁDASD
AZ ADOTTSÁGAIVAL ÉLNI TUDÓ ÖNÁLLÓSÁGRA TÖREKVŐ VÁROS
szerepkörének ipari hagyományainak megőrzésével és megerősítésével, megújuló,
kedvezően élhető, fokozottan vonzó, komfortos, fenntartható várossá kíván válni a környező
térségek, tájegységek találkozásánál.
Mindezt
Kapcsolaterősítéssel
lakosságával, vállalkozóival, Miskolccal, mint megyeszékhellyel, Ózddal, mint járási székhellyel,
valamint a további szomszédos településekkel, illetve a Heves megyei kapcsolatokkal,
Folyamatszabályozással
folyamatosságra, lépések egymásra épülésére helyezve a hangsúlyt,
Konfliktuskezeléssel
környezeti, közigazgatási, valamint közellátási konfliktusok kezelésével
kívánja elérni.
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6.1.2 A horizontális fejlesztési célok meghatározása
Borsodnádasd város horizontális céljai:
az ÉLHETŐSÉG, FENNTARTHATÓSÁG és a VERSENYKÉPESSÉG.
Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy valamennyi
stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális célok érvényesítése jelenti a
megvalósíthatóság és a fejlesztések elindításának feltételeit.

ÉLHETŐSÉG
-

Közösségi és egyéni szinten.
Települési és táji szinten.

FENNTARTHATÓSÁG
A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes bemutatása ezért
szükségszerű.
Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában lefektetett
elveket követve – a következő:
-

Társadalmi erőforrások.
Emberi erőforrások.
Természeti erőforrások.
Művi erőforrások.
Gazdasági erőforrások.

A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
-

A múlt öröksége
Pozitív értékek és normák
Bizalom
Kohézió
Egyéni felelősségvállalás

Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
-

Népességszám
Egészség
Képességek, készségek
Befogadás
Korosztályok együttélése

A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
-

Flóra
Fauna
Biodiverzitás
Természetközeli állapot
Klímatudatosság

A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
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-

Fejlesztés – megőrzés egyensúlya
Művi örökség
Infrastruktúra
Barnamezős területek
Klímatudatos építészeti megoldások

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
-

Vállalkozói réteg
Képzett munkaerő
Kapcsolatok
Hatékonyság
Innováció

VERSENYKÉPESSÉG
-

Egyediség
Együttműködés
Innováció

6.2 A település stratégiai (átfogó) fejlesztését szolgáló célok meghatározása
Borsodnádasd alapvető céljainak elérését az alábbi stratégiai célok teljesítésével kívánja elérni:
•
•

ÉLHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI ÉS FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE RÉVÉN
A FOGLALKOZTATOTTSÁG SZINTJÉNEK NÖVELÉSE A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG
JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

6.3 Tematikus célok, és részcélok és a beavatkozások területei egységeinek
meghatározása
6.3.1 Tematikus célok, és részcélok
•

BORSODNÁDASD GAZDASÁGI POZÍCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA
− Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése
− Agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
− Humán erőforrás fejlesztése
− Barnamezős iparterületek rekonstrukciójának elősegítése

•

A TURIZMUS INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE
− Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
− Integrált turisztikai termékfejlesztés
− Pincerendszerek turisztikai célú fejlesztése
− Természetvédelemi érdekek érvényesítése

•

A VÁROS KÖZÖSSÉGI POTENCIÁLJÁNAK ERŐSÍTÉSE
− Közösségi szolgáltatások fejlesztése
− Közösségi infrastruktúra fejlesztése
− Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
− A települési arculat megőrzése, megteremtése

•

A TELEPÜLÉS FIZIKAI ÉS KÖRNYEZETI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
− Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
− A város közlekedési rendszerének, hálózatának fejlesztése
− A városi infrastruktúra ellátó rendszereinek fejlesztése
− A közterületek fejlesztése, város zöldfelületi rendszerének megújítása
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6.3.2 A beavatkozások területei egységeinek meghatározása
A településrészek lehatárolása
Borsodnádasd a történelmi fejlődése okán két-központú, azaz két, egymást kiegészítő
településrésszel rendelkező város. A hagyományos, történelmi városközpont tömöríti a város
oktatási, igazgatási funkcióit, valamint a kereskedelmi és lakossági szolgáltatások többségét.
Érdekes helyzetet teremt a Mocsolyás (Engels)-telep besorolása. Ez a városrész három utcából áll, és
teljesen elszigetelt a város központi testétől, morfológiailag tehát önálló városrészként értelmezhető.
A városrész azonban a lakófunkción kívül más funkciót alig tömörít, szinte minden szolgáltatás
igénybevételében a város központi területétől függ. Ennek okán funkcióspecifikus értelemben nem
tekintjük önálló városrésznek, hanem a központi városrész részeként értelmezzük.
Az ipari fejlődés révén kialakult Lemezgyári városrészben vendéglátó, rekreációs szolgáltatások
találhatók. Egészségügyi, szociális és lakossági, valamint kereskedelmi szolgáltatások mindkét
városrészben találhatók. A két településrész a történelem során eltérő módon fejlődött, ami a
települési identitásban, az épített környezet képében, a gazdasági szerkezetben egyaránt megjelenik.
Fontosnak, hogy ez az identitásnövelő tényező a városrészi lehatárolásban is megjelenjen, így a
lehatárolásban a település történelmi fejlődését kívántuk követni.
A Lemezgyári városrész is kétrészre osztható, magára a gyártelepre ( ipari terület) és a környező
eltérő használatú területekre, melyek szinte a területfelhasználások teljes körét magukba foglalják a
vegyes, lakó és a zöldterületekig, önálló települések településszerkezetére emlékeztetve, így is
erősítve az önálló városrészi besorolás jelentőségét.
A két lehatárolt városrész fizikai értelemben is elkülönül, amelyet a volt Lemezgyár iparterülete
választ el egymástól.
A Lemezgyári városrészben élőknek a legtöbb szolgáltatás igénybevétele esetében nem szükséges a
városközpontba utazniuk, azt helyben, saját lakókörnyezetükben is elérik.
A TELEPÜLÉSRÉZEK AZ ALÁBBIAK A VÁROS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZTATVA
1.Történelmi városrész
1.1
1.2

Településközpont
Mocsolyás telep

2.Lemezgyári városrész
2.1
2.2

Ipari-gazdasági területek
Eltérő területfelhasználású városi területek

3.Külterület
3.1
3.2
3.2

Erdős területek
Mezőgazdasági területek
Különleges területhasználatok (Bányászattal érintett területek, vízfelületek)
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A településrészek térbeli elhelyezkedése

Forrás: saját készítés.
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6.4 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok
kapcsolata
A célok közötti kapcsolatokat a célfa-ábra szemlélteti. A részcélok és a tematikus célok felől
indulnak és a stratégiai célok felé mutatnak a kapcsolódási irányok.
A horizontális célok minden elemre való hatását az alapvető cél, és valamennyi stratégiai cél
horizontális céllal való kölcsönös kapcsolatának megjelenítése szemlélteti.

A MEGÚJULÓ BORSODNÁDASD

AZ ADOTTSÁGAIVAL ÉLNI TUDÓ ÖNÁLLÓSÁGRA TÖREKVŐ VÁROS
szerepkörének megőrzésével és megerősítésével, megújuló, kedvezően élhető, fokozottan vonzó,
komfortos, fenntartható várossá kíván válni a környező térségek, tájegységek találkozásánál
STRATÉGIAI CÉLOK
A FOGLALKOZTATOTTSÁG SZINTJÉNEK
NÖVELÉSE A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG
JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

ÉLHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI ÉS
FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
RÉVÉN

TEMATIKUS CÉLOK
BORSODNÁDASD
GAZDASÁGI
POZÍCIÓJÁNAK
JAVÍTÁSA
Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése
Agrár- és
élelmiszergazdaság
fejlesztése

A TURIZMUS
INTEGRÁLT
FEJLESZTÉSE

A VÁROS
KÖZÖSSÉGI
POTENCIÁLJÁNAK
ERŐSÍTÉSE

RÉSZCÉLOK

Turisztikai
szolgáltatáskínálat
javítása

Humán erőforrás
fejlesztése

Pincerendszerek
turisztikai célú
fejlesztése

Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
Helyi identitásra
építő kulturális
örökség fenntartása

Barnamezős
iparterületek
rekonstrukciójának
elősegítése

Természetvédelemi
érdekek
érvényesítése

A települési arculat
megőrzése,
megteremtése

Integrált turisztikai
termékfejlesztés

A TELEPÜLÉS FIZIKAI ÉS
KÖRNYEZETI
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
FEJLESZTÉSE
Borsodnádasd
környezetbiztonságának
javítása
A város közlekedési
rendszerének,
hálózatának fejlesztése
A városi infrastruktúra
ellátó rendszereinek
fejlesztése
A közterületek
fejlesztése, város
zöldfelületi
rendszerének
megújítása

ÁLTALÁNOS CÉLOK
ÖNÁLLÓSÁG

ÉLETMINŐSÉG

FENNTARTHATÓSÁG
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A FOGLALKOZTATOTTSÁG SZINTJÉNEK
NÖVELÉSE A GAZDASÁGI
VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
ÉLHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI ÉS
FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE RÉVÉN

BORSODNÁDASD GAZDASÁGI POZÍCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA

Feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése
Agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
Humán erőforrás fejlesztése
Barnamezős iparterületek
rekonstrukciójának elősegítése
A TURIZMUS INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE

Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
Integrált turisztikai termékfejlesztés
Pincerendszerek turisztikai célú
fejlesztése
Természetvédelemi érdekek
érvényesítése
A VÁROS KÖZÖSSÉGI POTENCIÁLJÁNAK ERŐSÍTÉSE

Közösségi szolgáltatások fejlesztése
Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Helyi identitásra építő kulturális örökség
fenntartása
A települési arculat megőrzése,
megteremtése
A TELEPÜLÉS FIZIKAI ÉS KÖRNYEZETI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Borsodnádasd környezetbiztonságának
javítása
A város közlekedési rendszerének,
hálózatának fejlesztése
A városi infrastruktúra ellátó
rendszereinek fejlesztése
A közterületek fejlesztése, város
zöldfelületi rendszerének megújítása
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KÜLÖNLEGES
TERÜLETHASZNÁLAT

KÜLTERÜLET
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

ERDŐS TERÜLETEK

ELTÉRŐ VÁROSI TERÜLETEK

IPARI- TERÜLETEK

MOCSOLYÁS TELEP

TEMATIKUS CÉLOK/RÉSZCÉLOK

TELEPÜLÉSKÖZPONT

ÁTFOGÓ
CÉLOK

LEMEZGYÁRI
VÁROSRÉSZ

TÖRTÉNELMI
VÁROSRÉSZ

6.5 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

7.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

7.1

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges
társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

A Településfejlesztési Koncepció előkészítéséhez a 314/2012. (XI.8.). Korm. rendelet által előírt
tartalmi követelmények szerint Megalapozó vizsgálat kiegészítése készült. A Településfejlesztési
Koncepcióval párhuzamosan készíttette el a város az Integrált Települési Stratégiát, melynek
megalapozó vizsgálata a Településfejlesztési Koncepcióhoz is felhasználásra került, így annak
elsősorban műszaki jellegű kiegészítésére került sor.
A Megalapozó vizsgálat tartalmazza azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, amelyek a
Településfejlesztési Koncepció, valamint a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükségesek.
Az alábbiakban röviden összefoglalva ismertetjük a meglévő adottságokat, a megalapozó vizsgálat
megállapításait, javaslatot téve a szükséges intézkedésekre.

7.1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
Borsodnádasd Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Ózdi járásban, a megyeszékhelytől 70 km-re, a
járásszékhelytől 13 km-re található. Fekvése a megyén belül erősen excentrikus, mivel Borsodnádasd
a megyehatáron fekszik. A fővárostól 140 km-re található, nagyjából 2 órás autóútra. Megyén belüli
excentrikus fekvését igazolja az is, hogy közelebb fekszik Egerhez (35 km) és Salgótarjánhoz (55 km)
is, mint Miskolchoz. Borsodnádasd a megye 23. legnépesebb városa, népességével csupán 6,
gazdaságilag kisebb teljesítményű várost előz meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Koncepció az alábbi módokon definiálja a várost:
• Történeti település
• Csökkenő gazdasági teljesítményű Ózdi járás része
• Térségi szerepkör nélküli város
A város gazdasági súlya a megyén belül alul értékelt, ugyanis a megye lakosságának 0,48 %-át
tömöríti, a megyében regisztrált gazdasági szervezeteknek viszont csak 0,30 %-át.
1. ábra: Borsodnádasd elhelyezkedése

Forrás: Google Maps

Borsodnádasd az Ózdi Járáshoz tartozik. A járásban két városi jogállású település található (Ózd, és
Borsodnádasd), a járási központ a térség történelmi fejlődése okán Ózd. A járás lakosságának kb.
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6,05%-át Borsodnádasd népessége adja, a járás urbanizációs indexe (városban élők aránya) 68,96%,
vagyis a városiasodás jellemző a térségre. Igaz viszont, hogy Ózd vezető szerepe
megkérdőjelezhetetlen, a járás népességének 62,91%-át adja. Borsodnádasd a járás 5. legnagyobb
települése, ez az Ózdi járás területének 7,28%-át jelenti.
A város funkcionális vonzáskörzete a város által ellátott, köz- és kereskedelmi szolgáltatások,
valamint a foglalkoztatásban betöltött szerepe révén jelölhető ki.
Borsodnádasd esetében a funkcionális vonzáskörzet Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy
településekre terjed ki. A foglalkoztatás terén elsősorban Járdánháza, Arló és Ózd emelhető ki. Ennek
alapján kijelenthető, hogy a város elsődleges vonzáskörzete Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy
településekre terjed ki, ezeknél mind a funkcionális, mind a foglalkoztatási vonzáskörzet esetén kellő
kapcsolat figyelhető meg. Másodlagos vonzáskörzetbe tartozó Balaton, Mikófalva, Bélapátfalva.
Térképen szemlélve az is látható, hogy Borsodnádasd vonzáskörzethez való viszonya a
természetföldrajzi adottságok miatt excentrikus, nem annak közepén, hanem szélén helyezkedik el.
Az excentrikus helyzet nem segíti elő a település városi funkcióinak további erősödését,
Borsodnádasd városi funkcióktól mentes, hiányos funkciójú, ún. faluváros, ennek ellenére a környező
településekkel szemben Borsodnádasd településhierarchiában elfoglalt magasabb helye, a városi
szerepkörök illetve azokat ellátó intézmények emelt számú jelenléte miatt az Ózdi járásban, mint
mikro térségi központ van jelen.
Borsod megye északi részének jellegzetes földrajzi adottsága a völgyekkel szabdalt hegy- és
dombvidék, mely délre Egernél találkozik a síksággal. Az Északi Középhegység és a Gömör-Szepesi
érchegység találkozásánál futó kelet-nyugat irányú völgysor Szlovákia területére esik. Ezek a földrajzi
adottságok a meghatározói a borsodnádasdi térszerkezetnek és településszerkezetnek, valamint
ennek nyomán a térség úthálózatának is.
Meghatározó jelentőségű továbbá, hogy a Hódos-patak völgye Borsodnádasd és Ózd között egykor
prosperáló ipari-bányász térség, ma válságzóna.
Természetföldrajzi elhelyezkedéséből adódóan, nagyon kedvező helyzetben van, ugyanis három
megye határának közelében fekszik, ami a térségi kapcsolatok kialakítása szempontjából kiváló. A
Heves megyehatárhoz közvetlenül kapcsolódik, Eger közúton 35 km-re található. A Heves megyei
székhely a településről közvetlenül a 25-ös, illetve a 2507. számú forgalmi úton közelíthető meg. A
25. számú forgalmi úton keresztül érhető el északi irányban a járási székhely Ózd, illetve 75
kilométerre fekszik a megyeszékhely Miskolc városa is. A szlovák-magyar névleges határátkelőhely 27
kilométerre, Nógrád megye székhelye, Salgótarján közúton 60 kilométerre található.
A város településszerkezetét tekintve azonban kedvezőtlen helyzetben van, mert a morfológiai
meghatározottság és a településmag történelmi kialakulása következtében generálódó átmenő
forgalom a városközponti területeken tud csak áthaladni a városon.
A települést nem érinti autópálya, illetve egyszámjegyű főút, megközelítésükhöz legalább egy órányi
autóút szükséges. A település és a régió elérhetősége szempontjából az egyik legfontosabb
beruházás a 21-es számú főút Hatvan - Salgótarján közötti útszakasz négysávosítása 2019-re készül
el, melynek eredményeként nagymértékben lecsökkenthető a menetidő a főváros és a térség között.
Ezen kívül a 23-as és 25-ös számú főutak elkerülő szakaszainak jövőbeli fejlesztése is hozzájárul
Borsodnádasd elérhetőségének javításához.
25-ös számú forgalmi út kettészeli Borsodnádasd települést, térségi kapcsolatok kialakításában a
legnagyobb szereppel rendelkezik. A főútvonalon keresztül északi irányba indulva érhető el a
megyeszékhely, dél felé tartva pedig Budapest közelíthető meg. A közlekedési helyzetet nehezíti a
főútvonal Bükk helységen való átvezetése, Borsodnádasd és Szentdomonkos között kanyargós, néhol
szűk szerpentinszakaszt jelent. A pályaszerkezet állapota jó minőségűnek mondható, jól járható. A
folyamatban lévő tervezési munkák több változatot is megvizsgálnak az érintett szakasz
biztonságának és forgalmi sebességének növelése érdekében.
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A 2507-ös számú forgalmi út az elmúlt években teljes felújításon esett keresztül, Borsodnádasd és
Mónosbél között teljes pályaszerkezet csere történt valamint a rekonstrukció keretében felújították a
vízelvezető-rendszert is. A fejlesztés előnyei a térség Heves megye irányából való megközelítésének
elősegítésében mérhető, a korábban rossz állapotú útszerkezet miatt súlykorlátozást által érintett
szakasz jól autózható. A tárgyalt útszakasz és gyönyörű természeti környezete kitűnően alkalmas
kerékpártúrák, versenyek lebonyolítására, melyben értékes turisztikai potenciál található.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Tervező: Via futura – Partner Konzorcium

A 25-ös út 2x1 sávos szakaszai terheltek, a forgalom azonban csak érinti a város központját. A
Kormány tervei és álláspontja szerint tervben van a főút középtávú fejlesztése, ami tartalmazza a
jelenlegi nyomvonal kiváltását. (A 2016-ban megkezdődött tervezési folyamat során több, a várost
északról elkerülő nyomvonal-változatot is vizsgáltak, ezek azonban a domborzati adottságok és a
jelentős költségigény miatt elvetésre került.)

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Tervező: Via futura – Partner Konzorcium
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Javaslat:
Borsodnádasd önálló arculatának és települési funkcióinak megőrzésével egy olyan településsé
váljon, mely a lakói számára kedvezően élhető, rendezett és egészséges környezetet biztosító,
komfortos és fenntartható. A fejlődés érdekében meg kell találni az együttműködés lehetőségeit és
formáit elsősorban Ózddal, valamint a kistérség és járás településeivel, de legelső sorban a
szomszédos településekkel. Egymást erősítő fejlesztések megvalósítása, közös projektek kidolgozása
is lehetséges.
Fontos, hogy intézményhálózatában a nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátáshoz
kapcsolódó színvonalát őrizze meg és folyamatosan fejlessze a kor igényeinek megfelelően.
Az elérhetőség javítása érdekében a város a Kormány tervei és álláspontja szerint támogatja a 25
számú főútvonal fejlesztését, hiszen napirenden van a főút középtávú fejlesztése, ami tartalmazza a
jelenlegi nyomvonal kiváltását is. Az önkormányzat álláspontja, hogy a főutat jelenlegi nyomvonalán
kell fejleszteni, akár forgalomlassító, illetve sebességnövelő elemek együttes alkalmazásával. Ez az
önkormányzat véleménye szerint a városon való gyors áthaladást is jobban szolgálná, mint az új,
jelenleg tervezett nyomvonalon való vezetés, mely bevezeti a forgalmat a városközpontba.
A munkahelyteremtő gazdaság fejlődésének feltételeit gazdasági területek biztosításával,
fejlesztésével kell megteremteni, ahová a betelepülő vállalkozások a helyi foglalkoztatásra és a
település gazdaságára is kedvező hatást gyakorolnak.

7.1.2 Társadalom
Demográfia
A város népessége az Ózdi járáshoz, valamint a megyéhez képest kisebb mértékben csökkent, és
2015-re a 2005. évinek közel 94%-át érte el, míg az Ózdi járásban 89,66, a megyében 91,01%-át.

A város népességének változása 2005 - 2015 között
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis

A népesség összetétele:
• 2015-ben a lakosság 15,04%-a volt 15 éven aluli, ez kismértékű, nem szignifikáns emelkedés a
2005. évihez képest. A 15-59 éves, aktív korú népesség aránya 10 év alatt 1,2%-kal csökkent,
2015-ben a teljes népesség 59,06%-át tette ki. A 60 év feletti népesség aránya ez idő alatt
több, mint 2%-kal emelkedett, és 2015-ben a népesség 25,90%-a volt.
• A lakónépesség aránya a városban az állandó népesség kb. 99%-a, vagyis nagyjából azonos
mértékben van jelen a településen a lakó és az állandó népesség. Ez azt igazolja, hogy a
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•

településen lakcímmel rendelkezők mindennapos tartózkodási helye is Borsodnádasd. Ezzel
szemben a járásban az állandó népesség 93,56, a megyében 95,57%-át teszi ki a
lakónépesség, vagyis a lakosok egy része csak bejelentett lakcímmel rendelkezik, az
elvándorlás miatt a lakóhelyük távol található.
A kormegoszlás tekintetében szembetűnő a 30-60 év közötti korosztály erős férfitöbblete Ez
a város történelmi adottságaival van kapcsolatban, mivel a város és környékének bányáiban,
ipari üzemeiben zömmel férfiak dolgoztak. Ez a réteg jelenleg a munkalehetőségek hiányában
mély egzisztenciális válsággal kénytelen szembenézni. A 60 év felettiek esetében itt is
jelentkezik a már hagyományosnak mondható nőtöbblet. A városban élők átlag életkora a
KSH adatai alapján 40,89 év.

Javaslat:
2030-ra 3000 fő körül kell stabilizálni a település népességét, az elvándorlás minimális mértékűre
csökkentése mellett.
Foglalkoztatottság alakulása:
A foglalkoztatás helyzete terén előnyös helyzetben van azzal a város, hogy a háztartások mindössze
26,58%-a rendelkezik maximum 1 foglalkoztatottal, míg a járásban 30,25%, a megyében 31,69% ez az
érték. Hátrány ugyanakkor, hogy a 100 háztartásra jutó foglalkoztatottak száma Borsodnádasdon 68,
míg az Ózdi járásban 71, a megyében pedig 85 fő.
A településen a 2011. évi népszámlálás adatai alapján igen alacsony a foglalkoztatottak száma. Bár a
megyei 33,78%-os és az Ózdi járás 28,62%-os adata sem ad okot optimizmusra, Borsodnádasd
27,36%-os értéke ezeket is alulmúlja. A városban az átlagnál magasabb az inaktív keresők
részesedése (38,69%), ez mind a járás területén (34,29%), mind a megyében (31,52%) alacsonyabb.
Az eltartottak aránya ugyanakkor Borsodnádasdon a kevesebb (25,5%, a járási 27,71, és a megyei
27,11%-kal szemben).
A város rossz gazdasági pozíciójának főbb okai között említhető a munkaképes korú lakosság
elvándorlása, a helyben élő aktív korú népesség rossz képzettségi helyzete, valamint a fekvésből
következő alacsony tőkevonzó képesség. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy
Borsodnádasdon az átlagnál lényegesen alacsonyabb a foglalkoztatottság szintje. A város gazdasági
teljesítőképességének javításához szükséges a megváltozott külső feltételekhez való igazodás. Az
önkormányzat kiemelt jelentőségűnek tartja a gazdasági versenyképesség javításában a digitális
szolgáltatások bevezetését, az ipar 4.0 megoldások elterjedésének ösztönzését. Ugyancsak
kívánatosnak tartja a munkavállalók képzettségi szintjének emelését, a tudásalapú társadalom
megteremtése irányába tett lépéseket. Mindemellett az önkormányzatnak fontos célja a
versenyszférában elhelyezkedni nem tudó munkavállalók felkarolása a közmunkaprogram
fenntartásával. A képzettség növelése ugyanakkor e téren is fontos, ami lehetőséget teremtene a
közcélú munkavégzés minőségi fejlődéséhez, a szellemi közfoglalkoztatásban való aktívabb
részvételhez. Az önkormányzat növelni kívánja a település termelő jellegű tevékenységeit oly módon,
hogy az az alacsonyabb képzettségűeknek is hosszabb távú munkalehetőséget adjon.
Javaslat:
A település gazdasági aktivitásának és ez által foglalkoztatottsági helyzetének javítása kiemelt
feladat. A foglalkoztatottság megyei aktivitási aránya elmarad az országos átlagtól. A helyi
foglalkoztatottsághoz kevés gazdasági társaság járul hozzá. Képzett munkaerőt foglalkoztató
vállalkozások száma kevés. A településen élő gazdaságilag aktív korúak ingázásra kényszerülnek. Az
ingázni kényszerülő munkavállalók legfőképpen a közeli városokban tudnak elhelyezkedni.
A regisztrált munkanélküliek együttes száma magas. Problémát jelent, hogy a településen
mélyszegénységben élők alulképzettek, nehéz a munkához jutásuk. Az alacsony iskolai végzettségűek
helyi foglakoztatására szinte csak a közmunka keretében van lehetőség.
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Szegregáció
Az elemzés, vizsgálat a Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása alapján készült el.
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1. szegregátum
Balatoni út mindkét oldala - Táncsics M. út Kölcsey F. - névtelen u. - belterületi határ
2. szegregátum
Kossuth L. - Köztársaság u. - Rákóczi F. út Kossuth L. u. - Béke út - belterületi határ - Hódos
patak
3. szegregátum
Hasznos telep mindkét oldala
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Borsodnádasd város konfliktussal terhelt területei
Forrás :ITS
Jelmagyarázat: sötétlila: szegegátum, világoslila: szegregációval veszélyeztetett terület, barna: barnamezős
terület, sárga: egyéb leromlott terület

Borsodnádasdon több olyan terület is van, amely a degradálódás, a szlömösödés, a társadalmi,
szociálgeográfiai és gazdasági hátrányok együttes jelenlétével jellemezhető.
Borsodnádasdon 4 olyan terület van, ahol a szegregációs mutató meghaladja a 30%-ot, ebből 3-ban a
35 %-ot is, ezek valódi szegregátumok.
Az összesített térkép mutatja ezeknek a területeknek a városban való elhelyezkedését. Látható, hogy
főleg a történelmi városközpont környezete szenved ezektől a problémáktól, de a lemezgyári
városrészben is jelen vannak a szegregáció jelei.
Javaslat:
A fejlesztések fő célja kell legyen szegregált területen élők életminőségének javítása, amelyet a
lakhatási körülmények emelésén keresztül célszerű megvalósítani. Az érintett településrészeken
jelentős kiterjedésű telepi, vagy kolóniás lakókörnyezet található, amely magántulajdonban van, és
alacsony komfortfokozatú, vagy a komfort teljes hiányát mutató lakóegységekből állnak.
Megtalálhatóak a hagyományos telekstruktúrával a történelmi időkből fennmaradt úgynevezett
soros beépítésű lakóterületek, is, melyek jellemzője, hogy egy telken több eltérő tulajdonú
lakóépület helyezkedik el.
Az önkormányzat elképzelése szerint a legrosszabb helyzetben lévő területeken ingatlanegységek egy
részének felvásárlásával segítené elő, környezetüket rendezné, majd új, korszerű lakóépületeket
emelne a helyükön, vagy korszerűsítené azokat, összhangban a településkép és hagyományos
értékek védelmével.
Barnamezős, felhagyott ipari területek ugyancsak konfliktussal terheltek, a leromlott, degradált
állapot nem kedvez a város élhetőségének és imázsának sem, ezek rekonstrukciója és életrekeltése
feladata a városnak.
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Összefoglaló javaslatok:
A település társadalmával kapcsolatos kiemelt célként a társadalmi folyamatok irányítását és az
életminőség javítását határozhatjuk meg. Ezen belül részcélként jelentkezik a helyi közösség
építése, a foglalkoztatás növelése, és az életminőség javítása. Fontos, hogy erősödjön a település
népesség megtartó ereje, erősödjön az itt lakók helyi identitása, településhez való kötődése,
növekedjen a település társadalmi befogadó képessége és szociális biztonsága, valamint növekedjen
a helyi foglalkoztatottság.
A cél érdekében közösségfejlesztési folyamatokat szükséges kezdeményezni, és megvalósítani.
Közösségfejlesztő módszer a lakosság aktív bevonása közösségi felmérés, beszélgetés, interjú
révén. Szükséges egy közösségi felmérés eredményeire épülő helyi cselekvési terv készítése, amely
a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit
tartalmazza, és aminek megvalósításában a lakosok aktív szerepet is vállalnak. Meg kell teremteni a
helyi nyilvánosság fórumait (honlap, közösségi oldal, nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevél;
hirdető táblák, hirdető oszlopok, információs felületek), a meglévőket folyamatosan fejleszteni,
karban tartani szükséges. Tájékoztató, közösségi információs pontokat kell kialakítani.
A közösségfejlesztés érdekében szükséges:
•

a helyi hagyományok feltárása (helyi hagyomány, közös ünnep, jeles napok, ünnepi
szokások, hagyományéltetés, identitáskeresés, ünnepi szimbólum, közösségi
önreprezentáció, közösségi emlékezet): a közösség bevonásával és aktivizálásával a
jelenlegi helyi társadalom számára is releváns ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles
feltárása, jelen helyzethez történő adaptálása azzal a céllal, hogy a jeles napokhoz kötődő
események újbóli megszervezése által erősödjön a helyiek identitástudata;

•

a helyi értékek feltárása, mely az értékek felismerését és dokumentálását, azok
rendszerezését, szakszerű feldolgozását és közzétételét szolgálja. Az értékfeltáró és
értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson alapuló közösségi folyamat. A helyi
értékek közös védelme erősíti az összetartozás tudatot.

•

a helyi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése. A helyi lakosok, a könyvtárak,
muzeális és közművelődési intézmények bevonásával helytörténetet kutató közösségek
alapítása, működtetése; „falukönyv”, közösségi kalendárium készítése; helyi események
adatbázisának építése; helytörténeti, helyismereti, népismereti tábor, helyi szellemi
kulturális örökség feltárása, bemutatása.

•

a közösségi eredmények (esemény, akció, projekt, folyamat, „dolog”) bemutatása, mely a
település polgárainak, közösségeinek tevékenysége, együttműködése keretében a
közösségfejlesztési folyamat eredményeként, következtében, illetve keretében valósul
meg. Az elért közösségi eredmény a bemutatás, kiállítás során helyi nyilvánosságot kap,
ezáltal mások által is megismerhetővé válik;

•

a közösségi kiállítás a lakosság megszólításának és bevonásának egyik módszere. A helyi
kultúrára, helytörténetre, tradícióra, teljesítményre (egyéni vagy közösségi), természeti és
társadalmi értékekre, közérzetre, az egyén és közösség kapcsolatára, a helyi identitás
tartalmára koncentrál, és a közösség aktivitásáról, pillanatnyi önértelmezéséről ad releváns
visszajelzést a közösségnek. Célja a helyi cselekvők körének szélesítése, kreativitásának
kibontása; generációk közötti együttműködés erősítése.

•

a művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, helytörténeti egyesület, amatőr
és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, működésének
szakmai támogatása; tanulókörök, képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai
támogatása;

•

a helyi közösségi események, programok támogatása, megszervezése, megvalósítása a
közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, kulturális szervezetek bevonásával:
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-

települési ünnepek, ünnepnapok, jeles évfordulókkal kapcsolatos események
megvalósítása;
közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös névnapok,
újszülöttek napja stb.);
helyi hagyományokra, szokásokra épülő tematikus események, programok,
helyismereti kiállítások megszervezése;
hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények,
szervezése;
közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek
szervezése) egy alkalom a találkozásra, információgyűjtésre;
generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok;
ismeretterjesztő előadássorozatok;
egyéb kulturális programok, programsorozatok.

A társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek) létrejötte, működése önmagában is fontos
cél, hiszen ezek a szervezetek olyan közösséget biztosítanak az emberek számára, ahol lehetőség
nyílik az értékek átadására, társadalmi kapcsolatok ápolására – nemcsak a szervezet közösségén
belül, hanem azon kívül is. Fontos feladat a nevelési intézmények, civil szervezetek és egyházak
családi értékeket közvetítő tevékenységeinek támogatása, jogszabályi kereteinek biztosítása.
A kulturális hagyományok, értékek átadásának erősítése elsősorban a társadalmi összetartozást és
fenntarthatóságot erősítik.
A helyi foglalkoztatottság növeléséhez szükséges

a helyi gazdaság élénkítése, vállalkozásbarát környezet megteremtése, új vállalkozások
betelepítése.
A
gyorsan változó technológiák korában a munkapiaci státusz megőrzéséhez, illetve
növeléséhez elengedhetetlen a tanulásban testet öltő folyamatos alkalmazkodás, az
életen át tartó tanulás melletti elköteleződés. A rendelkezésre álló munkaerő
képzettsége az egyik legfontosabb szempont a magas hozzáadott értékkel bíró
befektetések tekintetében.
Szüks
éges a foglalkoztatottsági szint emeléséhez hozzájáruló vállalkozások emberi erőforrásszempontú támogatása és a munkaerőigények kielégítéséhez szükséges piacképes
és/vagy felzárkóztató képzések, átképzési lehetőségek biztosítása.
• figyelmet kell fordítani a szociálisan leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatásának segítésére, pénzügyi forrásokat kell teremteni közfoglalkoztatási
programok. által támogatott képzések keretében megvalósítható munkaerő képzési
támogatásra. A közmunkaprogram fejlesztése által csökkenteni szükséges az alacsony iskolai
végzettségűek számát. A mezőgazdasági program kiszélesítésével lehetőség kínálkozik
nagyobb létszámban bevonni munkanélkülieket, illetve tartósabban lehet őket foglalkoztatni.
• figyelmet kell fordítani a barnamezős iparterületek rekonstrukciójára és a helyi ipar
felélénkítésére és új iparágak megteremtésére a meglévő értékeken alapulva.
Az életminőség javításához szükség van
•

•

az egészség megőrzésére, mely hozzájárul a halandóság csökkentéséhez.

Cél a betegségteher túlnyomó részét adó, jelentős mértékben az életmódtól függő krónikus
nem fertőző megbetegedések számának csökkentése, az egészségkockázatos magatartási
formák arányának, valamint a környezeti kockázati tényezők mérséklése.
Az egészségtudatos magatartás társadalmi-gazdasági helyzetfüggő egyéni választás. Az
egyének az egészségtudatos magatartással a saját, valamint társadalom többi tagjának
jólétére is pozitív hatással lehetnek. Ennek elemeit képezheti például az egészséges
táplálkozás, a rendszeres sportolás, vagy a prevenciós programokon és szűréseken való
részvétel.
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•

Az egészség megőrzésének leghatékonyabb módja a megelőzés, és a különböző színtereken
zajló egészségfejlesztés. Mindez lehetővé válhat az egészséges életmóddal kapcsolatos
ismeretek terjesztésével, az egészséget javító szabadidős elfoglaltságok támogatásával.
Az Önkormányzat, amit tehet, hogy fenntartja az alapfokú egészségügyi ellátását, valamint az
ellátáson belül egészségmegőrző programokat szervez, és biztosítja a prevencióhoz
szükséges feltételeket (szűrővizsgálati lehetőségeket).
a település egészséges környezetének megteremtésére és fenntartására, mely biztosítható:
- egy ökológiai elvek alapján működő egészséges épített környezet létesítésével és felelős
fenntartásával, az erőforrások hatékony kihasználásával,
- az épületek energiahatékonyságának javításával,
- rendezett közterületek kialakításával, a zöldfelületek fejlesztésével,
- a szegregált lakókörnyezet felszámolásával, ezen leromlott településrészek fejlesztésével,
felzárkóztatásával, az ott élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javításával,
szegregált élethelyzetek felszámolására irányuló komplex programokkal

•

az alapellátást nyújtó önkormányzati intézmények infrastruktúrájának és szolgáltatásainak
fejlesztésére, ezáltal a szolgáltatások minőségének és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
támogatására, a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztésére

•

szociális biztonság megteremtésére, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági programok
szervezésével, jogkövető magatartás alkalmazásával

•

a turisztikai vonzerőkben rejlő potenciál kibontakoztatására

• az embert érő környezeti terhelések csökkentésére, tudatosságnövelésre
Az emberi egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat korlátok között kell tartani,
azokat megfelelően szabályozni szükséges.

7.1.3 Intézményi ellátottság változása
Borsodnádasd oktatási szolgáltatásai helyi szerepkörűek, a település óvodával és általános iskolával
ellátott, mely mindkét településrészt is kiszolgálja. Jó minőségű továbbképzésre, a közeli Ózdon nyílik
lehetőség, mely mind szakiskolai, középiskolai ellátottsággal egyaránt rendelkezik. A képzettek java
részénél a helyi elhelyezkedés nem megoldott, ingázásra kényszerül más településre. A környező
városok lehetőséget adnak a környékben maradásra.
Az egészségügyi ellátórendszer jól kiépült. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
teljes köréről gondoskodik, azaz biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, a védőnői, az iskola-egészségügyi ellátást.
A településen két háziorvosi körzet található két önálló háziorvosi rendelővel, mindkét körzet
Borsodnádasdot látja el.
Az orvosi alapellátáshoz tartozó szolgáltatások működtetése két háziorvossal, és egyfogorvossal
biztosított. Kórházi ellátásra Ózdon és a megyeszékhelyen, szakorvosi rendelés igénybevételére
Ózdon,
Gyógyszertár van, bár elhelyezkedése excentrikus.
A védőnői körzetek száma 2, mindkét körzet betöltött.
A település szociális alapszolgáltatását a Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el, valamint
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is működik.
A szolgáltató központ többféle ellátási típust kínál:
• szociális étkeztetés: ennek során napi egyszeri meleg étel szolgáltatást nyújt az intézmény. A
szolgáltatás minden nap igénybe vehető. Az az igénylő részesülhet ebben, aki nem képes
legalább napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni.
• házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely a rászoruló életvitelének fenntartását
saját lakókörnyezetében biztosítja. Az ennek során ellátandó feladatkör rendkívül
szerteágazó.
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•

•

gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit szem előtt tartó speciális szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segíti a
gyermekek testi és lelki fejlődését.
családsegítés: célja az önkormányzat működési területén élő, szociális és mentális
krízisproblémákkal küzdő személyek és családok életvezetési képességeinek megőrzése, a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Javaslat:
A település humán infrastruktúrájának fejlesztése a településen élők, a helyi társadalom
életminőségének javítását szolgálja, ugyanúgy ahogyan a település társadalmánál már
megfogalmazásra került. Kiemelt részcélként fogalmazhatjuk meg a szociális ellátások fenntartását,
fejlesztését, a betegségmegelőzés kiemelt kezelését, az idősellátás fejlesztését a kínálat bővítésével.
Az egészségügyi ellátás keretében figyelmet kell fordítani az egészségügyi intézményrendszer és
szakellátás fenntartására, bővítésére.
Fontos önkormányzati feladat a közmunkaprogram fenntartása is.
Az intézményi infrastruktúra további fenntartható fejlesztésével, ezen belül az oktatási, a kulturális,
az egészségügyi, szociális, sport és szabadidős és egyéb infrastruktúra fejlesztésével javul az
életminőség és a település népességmegtartó képessége.

7.1.4 Gazdaság
Borsodnádasd az ország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határvidékén helyezkedik el, a
nagyobb gazdasági centrumoktól (a fővárostól és a megyeszékhelyeket tömörítő belső és külső városi
gyűrűktől) jelentősebb távolságra van. A periferikus helyzet miatt a település gazdasági súlya
lakosságszámához viszonyítva alulértékelt, a magasabb hozzáadott értéket biztosító ágazatok alig
vannak jelen. A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített értéke 2014-ben 28,09 volt. Ez alapján
Borsod-Abaúj-Zemplén megye városait sorba rendezve Borsodnádasd a megye 29 városa közül a 25.
helyen áll. A város számított értéke az első kvartilis (31,2) alatt marad, vagyis a legrosszabb helyzetű
városok közé tartozik a megyében.
A PLES Zrt. által foglalkoztatottak létszáma 100 – 250 fő között mozog. Ezen kívül a városban csak 20
főnél kevesebb létszámot foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások vannak jelen. A gazdasági
tevékenységre jellemző, hogy a helyi beszállítói rendszerek kiépítettsége gyenge, a városban működő
cégek nehezen tudnak vertikumi hálózat részévé válni, illetve a megtermelt javak felhasználása a
térségtől távol történik.
A járási és megyei átlagnál kissé magasabb a mezőgazdaságban működő vállalkozások részesedése,
ami a település fekvésével, környezetével és gazdasági lehetőségeivel egyaránt összefüggésben van.
Az ipari termelést folytató működő vállalkozások terén a város jelentős helyzeti energiával
büszkélkedhet, amely épül a település ipari múltjára, és az itt felhalmozódott szakértelemre. A
szolgáltatások szerepe a városon belül nem jelentős, Borsodnádasd nem tömörít nagyobb vonzást
biztosító lakossági és egyéb szolgáltatásokat, a város e kategóriában működő vállalkozásai szinte
kizárólag a településen élőket képesek megszólítani.
A humán erőforrás-ellátottságának mennyiségi oldala erős, remélhetőleg a minőségi oldalában is
javulás várható. A közeli városok fejlett oktatási-képzési intézmény-rendszere kedvező feltételeket
kínál a minőségi fejlődés generálására. Hátrányként kezelendő a vándorlási veszteség, mely a
képzettebb rétegek körében jellemző leginkább.
Problémát jelent a mélyszegénységben élők helyzete, és az hogy a legtöbben alulképzettek, alacsony
iskolai végzettséggel rendelkeznek, ebből adódóan nehéz a munkához jutásuk. Az Önkormányzat
évről évre szembesül azzal a feladattal, hogy az alacsony iskolai végzettségűek helyi foglakoztatására
szinte csak a közmunka keretében van lehetőség.
A humán erőforrás tehát minőségi fejlesztésre szorul, illetve a gazdasági szereplők igényeihez
igazítandó. A megye fejlett oktatási-képzési intézményrendszere lehetőséget teremt a munkaerő
minőségi jellemzőinek javításához. Fontos a szociálisan leszakadó csoportok felzárkóztatásának
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segítése, valamint az esélyegyenlőség javítására szolgáló személyi, tárgyi, infrastrukturális
háttérfeltételek biztosítása.
Javaslat:
A Település gazdaságával kapcsolatosan kiemelt célként a foglalkoztatottság szintjének növelését, a
gazdasági versenyképesség javítása érdekében a gazdaság élénkítését, a helyi gazdaság erősítését
határozhatjuk meg. Ennek eszközei lehetnek az alábbiak:
A gazdaság élénkítése
-

A mezőgazdaság elsődlegességének megtartása mellett a gazdasági szerepkör erősítése, a
feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése
Iparterületi kínálat növelése, barnamezős iparterületek rekonstrukciójának elősegítése
Az önkormányzat gazdasági szerepvállalása

A helyi gazdaság erősítése
-

A turizmus integrált fejlesztése, idegenforgalmi fejlesztések elősegítése
Gazdasági területek újra élesztése
Települési szolgáltatások fejlesztése
Szemléletváltozás a vállalkozások támogatásában, a mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatása
Önkormányzati ingatlanvagyon növelése, hasznosítása
Közösségi szolgáltatások fejlesztése
Biogazdálkodás támogatása, helyi őstermelői piac létrehozása

A gazdasági aktivitás ösztönzésére a településrendezés eszközeivel gazdasági területfejlesztés
irányozható elő. A hatályos településrendezési tervben olyan kereskedelmi-szolgáltató gazdasági
területek vannak kijelölve, melyek még nem épültek be, azaz tartalék-területként jelentkeznek.
A munkahelyteremtő vállalkozások megtelepedésével az új munkahelyek az ingázási kényszert
csökkenthetik.
Fontos a településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési lehetőségének
a megteremtése, ehhez szükséges a szemléletváltozás a vállalkozások támogatásában. Támogatni kell
minden olyan fejlesztést, mely gyártást, feldolgozást, raktározást, elosztást végez, és helyi munkaerőt
alkalmaz.
A településen kiemelt figyelmet kell fordítani a gazdaság- és intézményfejlesztés terén is megvalósuló
energetikai beruházásokra, a fenntarthatóság (pl. napenergia) jegyében működő vállalkozások
megtelepedésére.
A település gazdaságában nagy szerepet játszó mezőgazdaságban egy új hazai és nemzetközi
piacokon is versenyképes termelési szerkezetet kell kialakítani. Bővíteni szükséges a feldolgozó
kapacitást, hogy képes legyen befogadni a megtermelt mezőgazdasági alapanyagok nagy részét.
Lehetővé kell tenni, a környező településekkel együttműködve, hogy a helyben megtermelt javakat
helyben használják fel. Ehhez piac, időszakos árusítóhelyek helyigényének kielégítésével
(közterületek rendelkezésre bocsátásával, magánterületeken az engedélyezéssel), a helyi
vendéglátás, közétkeztetés és a termelés közötti kapcsolat ösztönzésével járulhat hozzá a helyi
önkormányzat.

7.1.5 Környezeti adottságok
Természeti környezet
Borsodnádasd belterülete, illetve külterületének jelentős része (középső és a keleti fekvésű területek)
az Észak-magyarországi középhegyvidék nagytáj Ózd-Egercsehi-medence kistáján terül el. A város
közigazgatási határa nyugaton és délnyugaton átterjed a Pétervásárai-dombság kistájra, ez a rész
zömmel erdőterület, melyen jellemzően erdőgazdálkodás folyik. Ez utóbbi táj hordozza ugyanakkor a
város közigazgatási területének legmagasabb, 450 m tengerszint feletti magasságú gerincét.
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A termőföld Magyarország kiemelkedően fontos erőforrása. A feltárt természeti adottságok alapján
elmondható, hogy Borsodnádasd talajadottságai megfelelőek a különféle mezőgazdasági
tevékenységek, leginkább a szántóföldi növénytermesztés, a legeltetés és az erdőgazdaság számára.
A természeti adottságok mellett maga a táj, tájkép is kiemelkedő értékű a térségben. Mindezt
kiegészítik az országos védelem alatt álló területek, természeti értékek, és az ökológiai hálózati
elemek.
A külterületet elszórtan kisebb mértékben ugyan, de érintik felszíni tájsebek, melyek felhagyott
bányászati tevékenység hátrahagyott nyomaiban nyilvánulnak meg.
Tájhasználati konfliktusok
Borsodnádasdon az alábbi tájhasználati konfliktusok kerültek feltárásra:
− illegális hulladéklerakás,
− az illegális fakitermelés, mely sajnos nagyon jellemző a város és környezete alacsonyabb
egzisztenciájú lakosságára
− az erdőbirtokosok és a tájsebeket ejtő, erdei utakat megrongáló terepjárók, quadosok közötti
konfliktusok, valamint
− az állatok (birkák) legeltetése során a pihenőhelyekre, források területére való hajtás a
külterületeken, mely eredményeként az állatok kitapossák a gondozott turisztikai pihenő helyet,
és szennyezik (emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik az egyébként arra alkalmas) természetes
forrásokat (különösen a Körtvölgye- és Hidegkúti forrásoknál).
Tájhasználati konfliktusnak tekinthető a legelők cserjésedése is, mely művelésre és használatra
alkalmatlanná teszi a területeket. Ugyanakkor, amennyiben az érintett területeken a hosszútávú cél
az erdősítés, abban az esetben a terület felhagyása nem tekinthető jelentős tájhasználati
konfliktusnak.
A vízfolyások, patakok medre részben elhanyagolt, szemetes, részben túlszabályozott. Nem
mindenhol jellemző, hogy a patakok ökológiai folyosóként tudnának funkcionálni.
A Lemezgyár felhagyása után nem történt meg az iparterület és a mellette található meddők
rekultiválása. Ennek eredményeként ezek a területek potenciális környezetszennyező forrást és
tájsebet jelentenek.
Tájhasználati konfliktust jelentenek az elhagyatottá váló, leromló állapotú kolóniás lakóterületek a
természetközeli erdős területekbe ékelődve. A degradálódó lakóterületekről kikerülő hulladék
szennyezi a tájat, a romló állapotú épületek látványa kedvezőtlen, a terület kihasználatlansága és
állapota aggasztó.
A Felső kolónia területe csatornázatlan, ami környezetterhelést jelent és közvetlenül veszélyezteti a
Felső-tó vízminőségét is.
Javaslat:
A környezeti adottságokat tekintve kiemelt cél a természet és a környezet védelme. A cél elérése
érdekében az alábbi lehetőségek adnak iránymutatást:
-

Természeti értékek megóvása, fenntartása; szemléletformálás és tájékoztatás;
Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a
természetközeli állomány védelme;
A talaj termőképességének fenntartása;
Az arra alkalmas területeken összefüggő erdőterület létesítése, azok fenntartása
A tájhasználati konfliktusok feloldása (illegális hulladéklerakások, felszíni tájsebek kezelése);
Környezettudatos szemlélet kialakítása (oktatás, tájékoztatás), ösztönzése;
Alternatív energiaforrások kutatása, használata (napenergia, biomassza stb.).
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7.2 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra
irányuló településszerkezeti változtatásokra
7.2.1 Általános felülvizsgálatot igényel










A jogszabályi háttér megváltozásának figyelembe vétele, a tervi
megteremtése
A helyi építési szabályzat szerkezetének a szakmai elvárásokhoz való
szükséges mértékű felülvizsgálatának végrehajtása
Művi és természeti értékek rögzítése
Korlátozási tényezők feltüntetése
A magasabb rendű tervekkel való összhang megteremtése és a térségi
feltüntetése
A Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi Rendelettel való
megteremtése
Az örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálata
Hibajavítások
Művi és természeti értékek rögzítése

összhang
igazítása,

övezetek
összhang

7.2.2 Elhatározott jelentősebb módosítási szándékok:



Az egykori bányaterületek terület-felhasználása, a bányászati hatóság kiegészítő
adatszolgáltatásának függvényében
Az egykori LEGO pincék felsorolása, feltüntetése és a HÉSZ előírásaiban történő
szabályozása és hasznosításának lehetőségei

Meg nem valósult, fenntartandó területfelhasználási és szabályozási elemek
Lf → Köú
Má→ Köú
Hasznos telepi bekötő út
szabályozása megtartandó a
hatályos TRT szerint.
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Mk→ Köú
A Rákóczi út végén tervezett
út
kiszabályozásának
fenntartása a hatályos TRT
szerint.

Módosítandó területfelhasználási és szabályozási elemek
Má→Köú
A szennyvíztelep felé
vezető
út
kiszabályozása a 25.
számú
főúttal
párhuzamosan

Lk→ Zkk
A rézsű területének
átminősítése
lakóterületből
Zkk
területbe,
hogy
önkormányzati
tulajdonba
kerülhessen, és a rézsű
rekonstrukciója
megtörténje.
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Köú → Mk
Az
Eötvös
utca
folytatásának
kiszabályozását el kell
hagyni. A nyilvántartott
út
marad,
ez
önkormányzati
tulajdon.

Mk2 → Kb
A megvalósult napelem
part övezeti átsorolása
kertes mezőgazdasági
területből Különleges
beépítésre nem szánt
energiagazdálkodási
területté.

LKe → Eg
Mk, Ev→Kre
A tervezett turisztika
fejlesztések érdekében
a Mátéhegyi Ökopark
területét
beépítésre
szánt
rekreációs
területként
kell
meghatározni.
A
környezetének
rendezése során a
tervezett
lakóterület
fejlesztést
el
kell
hagyni,
helyette
energia erdő kerüljön
kijelölésre. A tervezett
lakóterület
fölötti
részen
rétlegelő
kerüljön szabályozásra
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Má → Köú, KbKh
Má → Köú
Az Antenna Hungária és
a Vodafon adó toronyhoz vezető út, és
a
terület
kiszabályozása.

Lf → Gksz
A
Parol
húsüzem
gazdasági területként
történő szabályozása.

Köú → Má
A 657 helyrajzi számú
ingatlan
megközelítésének
biztosítása, a tervezett
külterületi kiszolgáló út
megszüntetésével.
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Ev→Köú
A Telepi sportpálya
megközelítésének
biztosítása a meglévő
út
nyomvonalának
kiszabályozásával.,
a
belterületi
határra
tervezett
út
elhagyásával.
A
terület
alatti
meddőhányót
rekultivációra ki kell
jelölni.

Gip→Lke
A Köztársaság út
nyugati oldalán fekvő
Gip besorolás a
kialakult állapot szerinti
lakóterületi besorolást
kapja vissza.

Má→Köú
A Bató bánya felé
vezető út szabályozása
és a kisajátítás
előkészítése.
Batóbánya területfelhasználásának
módosítása a valós
területhasználatra.
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Vt→Köú
A volt óvoda
környezetében lévő
keskenyebb utak
vegyes használatú
útként kerüljenek
kijelölésre, illetve a
1026/1 hrsz rovására
legyen megszélesítve,
az úthálózat
felülvizsgálata mellett.

Zkp→Köú
A Petőfi téren a
közlekedési
út
átvezetés
kiszabályozása
az
elkészült telekalakítási
vázrajz alapján.

Lk, Lke →Köú
Köú →Lk, Lke
A Táncsics Mihály utak
felülvizsgálata. A 1016
hrsz és a 1020 hrsz
környezetében.
Garázstelepek
feltüntetése.
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Vt →G
A
kerámia
üzem
területe a 1160 és
1159/2 helyrajzi számú
ingatlanok Vt terület
helyett
általános
gazdasági
terület
besorolást kapjanak.

Gksz→ Vt
A 1176/1-2 és 1171
helyrajzi
számú
ingatlanok
kereskedelmi
szolgáltató gazdasági
terület
helyett
településközponti
vegyes
területek
legyenek.

7.3

Közműellátás, ellátatlan területek

Ivóvízellátás
Az ivóvízellátás 100 %-os, ellátatlan terület nincs.
Szennyvízelvezetés
A szennyvízelvezető rendszer bővítése, kivitelezése folyamatban van, és menet közben is változik,
ezért jelenleg nem határozható meg, melyek az ellátatlan területek.
A kivitelezés befejezése nyárra várható ekkor készül el a megvalósulási terv. ami alapján
meghatározhatók lesznek az ellátatlan területek.
Csapadékvíz elvezetés
Az ellátatlan területek a mellékelt tervlapon vannak jelölve.
Földgázellátás
A földgázellátás 100 %-os, ellátatlan terület nincs.
Elektromos energia ellátás
Az elektromos energia ellátás 100 %-os, ellátatlan terület nincs.
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Javaslat:
-

Közvilágítási rendszer korszerűsítése;
Hírközlési rendszer fejlesztése;
Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, a meglévő szakaszok felújításával;
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-

-

Szennyvíz-elvezető rendszerre történő 100%-os rákötöttség elérése, addig is a fennmaradt
egyedi szennyvízgyűjtő aknák vízzáróságának ellenőrzése fontos feladat.
Megújuló energiák egyéb hasznosítási lehetőségei;
Alternatív energiaforrások hasznosításának elősegítése a lakosság körében is
A helyi közműhálózatok (elsősorban a szennyvíz és csapadékvíz-elvezető hálózat)
fejlesztésének lépést kell tartania a lakóterületek beépülésével, partnerséget kell kiépíteni az
érintettekkel.
Az egész településre vonatkozó részletes vízrendezési terv, valamint a meglévő
csatornahálózat állapot-felvételi és vízjogi üzemeltetési terveinek elkészítése szükséges.
Közmunkások bevonása az elmaradt karbantartási munkák elvégzésére;

A településen élők közműellátásában minőségi változást eredményezett az elmúlt években
megvalósított közműfejlesztések, amelyek eredményeként a beépített terület mára már szinte teljes
közművesítéssel rendelkezik. A település közművekkel összefüggő és mielőbbi fejlesztést igénylő
közműfejlesztési feladata a település csapadékvíz elvezetésének és a felszíni vizeinek átfogó
rendezése. A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai
időjárásban is. A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyik megnyilvánulása a megváltozott
csapadékesemények előfordulása.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet is, a mezőgazdasági hasznosítású földterületeket,
erdőterületeket is.
Borsodnádasd kialakított vízelvezető rendszere a nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudja
biztosítani. A településre jellemző nyílt árkos vízelvezetés, részben megfelelő kialakításának, részben
karbantartásának hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére nem alkalmasak. A megfelelő
vízelvezetés kialakításának hiánya komoly eróziót okoz az utaknál az erdő és mezőgazdasági
területeken egyaránt.

7.3 A magasabb rendű tervekkel való összhang megteremtése és a térségi
övezetek feltüntetése
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Borsodnádasd városát az Országos Területrendezési Terv és a Borsod Abaúj Zemplén Megyei
Területrendezési terv érinti.
Az Országos Területrendezési Terv 2019. március 15-én hatályba lépő változata bizonyos esetekben
felülírhatja a hatályos Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési terv előírásait, így fokozott
figyelemmel kell eljárni az államigazgatási szervek adatszolgáltatásai alapján az egyes térségi
övezetek lehatárolásánál.

7.3.1

Országos Területrendezési terv

Az országos területrendezési terv Borsodnádasdot az érintő elhatározásai
Borsodnádasd város igazgatási területét az OTRT a települési térségen kívül döntően
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági térségbe sorolja, és kismértékben vízgazdálkodási térséget is
kijelöl.
A települési térsége mintegy 500 - 750 ha közötti területű.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében az
alábbiak érintik Borsodnádasd város igazgatási területét:
Főútvonal, Földgáz szállító vezeték, (egyéb) burkolt út.
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Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 2. melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez
Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont

Borsodnádasd város érintettsége az ország szerkezeti terve övezetei szerint
3.1 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Országos ökológiai hálózat övezetei
Országos ökológiai hálózat övezetei
az alábbiak:
Az ökológiai hálózat magterületének
övezete
Az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete
Az ökológiai hálózat puffer
területének övezete

3.2 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

3.3 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
– Nem érinti a települést
Erdők övezete
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– Érinti a települést

Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete
– Nem érinti a települést
Honvédelmi és katonai célú terület
övezete
– Nem érinti a települést

3.4 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

3.4 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.évi CXXXIX törvény
2019. március 15.-én lép hatályba.
A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi terület, a
vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a területrendezésért felelős
miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében állapítja meg. Amint a rendeletek
megjelennek a vizsgálat kiegészítésre kerül.
Addig is a jelenleg hatályban lévő az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
vonatkozó előírásait is bemutatjuk az alábbiakban a még meg nem határozott övezeteire.
3.2 számú melléklet
3.3 számú melléklet
3.4 számú melléklet

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
– Nem érinti a települést
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
– Nem érinti a települést
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

3.5 számú melléklet

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete

3.7 számú melléklet

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

3.8 számú melléklet

7.3.2

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók
– Nem érinti a települést

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Borsodnádasdot érintő elhatározásai

Kivonat a BAZ Megyei Térségi szerkezeti tervből Forrás: a BAZ Megyei Önkormányzat honlapja
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Borsodnádasdot érintő elhatározásait a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2009 (IV. 30.) számú határozata a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról szóló, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 5.) számú rendelete alapján kerül
meghatározásra
Borsodnádasd város igazgatási területét a BAZ Megyei Térségi szerkezeti terv döntően
Erdőgazdálkodási térségbe, kisebb mértékben Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási térségbe sorolja.
A Városias települési térsége mutatja az önálló települési egységeket és a tervezett fejlesztéseket.
A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében az alábbiak érintik
Borsodnádasd város igazgatási területét:
Térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep.
Főútvonal (meglévő nyomvonal), Térségi jelentőségű mellékút.
Földgáz szállító vezeték, Térségi szénhidrogén hálózat, 120 kV-os elosztó hálózati távvezeték elemei.
Megjegyzendő, hogy az OTrT terület-felhasználási rendszerében szereplő vízgazdálkodási térség
elemei a megyei terv területfelhasználási rendszerében nem jelenik meg.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségi szerkezeti terv Borsodnádasdot érintő elhatározásai a
37/2009.(IV.30.) számú határozat és mellékletei alapján
1.1 számú melléklet
1.2 számú melléklet
1.3 számú melléklet
1.4 számú melléklet
1.5 számú melléklet
1.6 számú melléklet
1.7 számú melléklet
1.8 számú melléklet
1.9 számú melléklet

Védett természeti területek
– Nem érinti a települést
Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
– Nem érinti a települést
Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek
– Nem érinti a települést
Borvidéki térségek
– Nem érinti a települést
NATURA 2000 területek
– Nem érinti a települést
A megye területét érintő légszennyezettségi zóna
– Nem érinti a települést
Nitrátérzékeny települések
– Nem érinti a települést
Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági terület
– Nem érinti a települést
Települési területek
Érzékeny települési terület

1.10 számú melléklet

Védendő szerkezetű települések, UNESCO által elfogadott
világörökségi magterület, pufferterület
– Nem érinti a települést
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1.11 számú melléklet
1.12 számú melléklet
1.13 számú melléklet
1.14 számú melléklet
1.15 számú melléklet
1.16 számú melléklet

Ipari parkok és logisztikai központok
– Nem érinti a települést
Turisztikai központok
– Nem érinti a települést
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
– Nem érinti a települést
Kiemelt térségek által érintett területe
– Nem érinti a települést
Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek
– Nem érinti a települést
Tervezett egyéb mellékúthálózati elemek
– Nem érinti a települést

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv szabályzata Borsodnádasdot érintő
elhatározásai a 10/2009.(v. 5.) számúrendelet mellékletei alapján
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 5.) számú rendelete
döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról.
A Rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre,
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve
természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára.
3.1 számú melléklet

Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei
− Magterület övezete
− Ökológiai folyosó övezetei

3.2 számú melléklet

Kiváló termőhelyi adottságú erdő- és szántóterületek
övezetei
− Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
− Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
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3.3 számú melléklet

Országos és komplex tájrehabilitációt igénylő területek
övezetei
− Országos komplex tájrehabilitációt igénylő területek
övezetei

3.4 számú melléklet

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területek
övezetei
− Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

3.5 számú melléklet

Világörökség terület övezete, történeti települési terület
övezetei
− Történeti települési terület övezete

3.6 számú melléklet
3.7 számú melléklet

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezete
– Nem érinti a települést
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének
övezete
– Nem érinti a települést
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3.8 számú melléklet

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

− Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület

3.9 számú melléklet
3.10 számú melléklet
3.11 számú melléklet
3.12 számú melléklet
3.13 számú melléklet

Együtt tervezhető térségek övezete
– Nem érinti a települést
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
– Nem érinti a települést
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
– Nem érinti a települést
Nagyvízi meder övezete
– Nem érinti a települést
Földtani veszélyforrás övezete
− Földtani veszélyforrás övezete

3.14 számú melléklet

Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete
− Vízeróziónak kitett terület által érintett település

3.15 számú melléklet

Széleróziónak kitett terület által érintett települések
övezete– Nem érinti a települést
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7.3.3

A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Borsodnádasd város teljes közigazgatási területe országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetébe esik. A tájkép védelme a térségben a természeti jellegű területek előfordulásának magas
arányára vezethető vissza, a várost körülvevő táj természetessége, az antropogén degradáció
visszafogottsága az ember és a természet történelmileg kialakult harmóniája az oka a tájkép
védelmének.
Az OTrT 14/A. §-a tartalmazza a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek”
övezetére vonatkozó előírásokat. Borsodnádasd területe érintett a „tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek” övezettel.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Forrás: Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM
Borsodnádasd város közigazgatási területén nemzetközi védelemmel érintett NATURA 2000 terület
nem található.
NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM
Borsodnádasd város közigazgatási területén területtel védett természeti terület (Nemzeti Park,
Tájvédelmi Körzet, természetvédelmi terület) nem található. A város területén lévő természeti
területek kezelési feladatait a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el (továbbiakban BNPI).
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Borsodnádasd körül terül el ugyanakkor a Tarnavidéki
geológiaialakulatai, növény és állatvilága különösen értékes

Tájvédelmi

Körzet,

amelynek

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI EMLÉKEK:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében
foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a védett források,
víznyelők, földvárak, kunhalmok országos jelentőségű természeti emléknek minősülnek. Az e
bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.
Megóvásuk érdekében körülöttük védőövezet kijelölését javasolja a BNPI, a védendő objektum
jellegétől függően.
A Tvt. 23. § (2) bekezdésének hatálya alá esik a Vajdavár megnevezésű törvény ereje által védett
őskori földvár (középponti EOV koordináták: 308330, 734540, hrsz.-ok: Szentdomonkos: 0155,
Borsodnádasd: 0138)
A Vidékfejlesztési értesítő 2012. évi I. száma (2012. január 13.) tartalmazza a vidékfejlesztési
miniszter közleményét az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről, ill. az érintett
ingatlanok jegyzékéről:
„A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági határozattal
történő lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos listája”
Település

Hrsz

Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd

0100
090
091/1

A Természetvédelmi Információs Rendszer alapján a város igazgatási területén 7 ex-lege védett
forrás található.

Országos jelentőségű természeti emlékek, források

Forrás: Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása
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Országos jelentőségű természeti emlékek, lápok

Forrás: Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása

Országos jelentőségű természeti emlékek, földvár

Forrás: Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása

Természeti területek
A Tvt. 15. § (1) pontjában szereplő feltételeknek megfelelő összes területet tervezett természeti
területként kell kezelni. Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes
életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek megóvására. A tervezett természeti területek
kihirdetésére vonatkozó előírást a Tvt. 15. § (2) bekezdése tartalmazza.
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Természetközeli területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK)
30/A. § (1) bekezdés értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás terület természetközeli területnek
minősülnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében természetközeli területeken épületet
elhelyezni nem lehet.
15. § (1) Természeti területnek minősül, ha a 4. § d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel:
a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld;
b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy
ha e törvény hatálybalépésekor, véglegessé vált döntéssel jóváhagyott bányászati műszaki üzemi
terv alapján nem áll bányaművelés alatt;
c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület.
Érzékeny természeti területek (ÉTT)
A 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján Borsodnádasd közigazgatási területe ÉTT által
nem érintett terület.
Ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 13., 17-19.
§-ai szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a
pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.
Borsodnádasd közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, a
ökológiai folyosó és a pufferterület övezetek megtalálhatók.

Országos ökológiai hálózat és annak a magterület, ökológiai folyosó és a pufferterület övezetei
Forrás: Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása

Ökológiai magterület a települési területtől nyugatra lévő erdős területeket érinti, az
Ökológiai folyosó a város települési területétől keletre és délre lévő területeket érinti, a
Puffer terület az ökológiai folyosók és a város települési területe közötti területeket foglalja
magába.
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7.4 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére
Az épített örökség megőrzése fontos tényező, hiszen a jövő generációja számára őrzi a múlt értékeit.
A település hatályos településrendezési tervéhez korábban nem készült örökségvédelmi
hatástanulmány.
Elkészült azonban 2017 évben a város Településképi arculati kézikönyve és Településkép védelmi
rendelete, mely többek között kijelölte a helyi védelemre érdemes építményeket és a védendő
településszerkezetet, bizonyos utcákra, területekre pedig meghatározó védelmet javasolt.
A településfejlesztési koncepcióval együtt megújult a község örökségvédelmi tanulmánya.
Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki környezet
Megnevezés

1.

Petőfi S. u. 8.

2. Petőfi S. u. 8.
3.

Petőfi S. u. 8.

4. Kossuth tér
5.

Petőfi Sándor utca 8.

Cím

Helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító szám

Lemezgyári r. k.
templom
Templomkert

1190/7

11180

12532

1190/7

11180

16342

Lemezgyári
plébániaépület
R. k. templom

1190/6

11180

2694

228

1228

2697

Lemezgyári római
katolikus templom,
plébánia és templomkert

1190/7,
1190/2,
1190/6

11180

2695

Külön jogszabályban megállapított műemlék műemléki környezete

Megnevezés

1

2

Lemezgyári
római
katolikus
templom
plébánia
és
templomkert
műemléki környezete
Kölcsey Ferenc utca 2.
R. k. templom ex-lege
műemléki környezete

Érintett helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító
szám

1183/2, 1180, 1178, 1179, 1031, 1032, 11180
1190/3, 1183/3, 1183/4, 1190/5,
1183/1, 1190/4, 1191, 1033/1, 1033/2,
1033/3, 1190/2, 1034/6, 1034/5,
1034/4

12729

481, 480, 478, 477, 475, 474/2, 474/1, 1228
287, 230, 229, 227, 226, 221, 215, 213,
212, 1787, 1781, 1779

22610
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A Lemezgyári római katolikus templom és műemléki környezetének térképvázlata

A római katolikus templom és műemléki környezetének térképvázlata
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Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek
Azonosító

Település

Lelőhely
szám

Név

1 15922

Borsodnádasd 1

Bánberke

2 15923

Borsodnádasd 2

Csurgó

3 16344

Borsodnádasd 3

Vajdavár

4 84125

Borsodnádasd 4

Történeti
településmag

HRSZ

1901/20, 1901/19, 1901/21, 1901/22, 1901/27,
1901/24, 1901/23, 1901/26, 1901/25, 1901/28,
1901/29, 1901/30, 1901/32, 1901/33, 1901/31,
1901/34, 098/1, 0115/2
0128/6, 0126/1, 893, 896, 897, 898, 892, 891,
890
0176, 0165, 0155
287, 1901/34, 1788, 206, 207, 204, 1781, 1611,
498, 1779, 228, 230, 1778, 1774/2, 1769, 1770,
1618, 1617, 1614, 1615, 1612, 1613, 1773, 205,
1774/1, 1772, 1771, 1619, 1616, 221, 213, 227,
215, 214, 1775, 217, 218, 219, 212, 229, 226,
1777, 1776, 232, 231, 233, 234, 216, 220, 484,
480, 481, 491/1, 488, 487, 490/2, 483, 479, 478,
1787, 485, 491/2, 492, 497, 490/1, 489, 486, 477,
482, 1599, 496, 495, 535, 1786, 1785, 1598,
1782, 1780, 536, 1604, 1584, 1583, 1579, 1582,
1580, 1783, 1600, 1601, 1602, 1586, 1607, 1606,
1605/2, 170, 179, 176, 177, 178, 185, 175, 1636,
1680/2, 1645, 1649, 1650, 1653, 1637, 1737/2,
1737/3, 1642/2, 1642/1, 1644, 1655, 1654,
1643/1, 1656, 1640, 1657, 1643/2, 1652, 1651,
1716, 1718/1, 1718/2, 1746, 1749, 1745, 1741,
1742, 1737/6, 1740, 1739, 1743, 1744, 1738,
1737/5, 1747, 1717, 1719, 1723, 1730/3, 1734,
1731, 1735, 1729, 1728/2, 1748, 1730/4, 1639,
1638, 1737/1, 1733, 1732, 1720, 1736, 1737/4,
182, 180, 181, 150/2, 150/3, 151, 152, 153, 155,
159, 174, 154, 165, 166, 167, 168, 150/1, 164,
163, 162, 141, 1727, 1728/1, 145, 144, 146, 169,
158/2, 157, 158/1, 149, 150/4, 147, 148, 150/5,
160, 156, 225, 222, 223, 224, 053/9, 61, 118,
1692, 1682, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1691, 1608,
1603, 1585/1, 540, 541, 1784, 476, 1609, 474/2,
475, 494, 493, 1610, 209, 208, 202, 210, 211,
1724, 1725, 1763, 190, 173, 189, 1768, 188, 187,
186, 183/1, 183/2, 201, 203, 1760, 1756, 1755,
1757, 1754/1, 1726, 1764, 1759, 1767, 172, 171,
1578, 1577, 471, 466, 467, 470, 472, 469, 468,
474/1, 473, 1765/1, 1766, 1621, 1622, 1628,
1629, 1624, 1752, 1753, 1758, 1754/3, 1762,
1765/2, 1754/2, 1761, 1751, 1750, 1623, 1620,
1681, 1684, 1686, 1683, 1689, 63, 62, 66, 65, 64,
138/1, 139, 71, 138/2, 69, 68, 70, 73, 72, 142, 67,
137, 136, 75, 77, 76, 78, 1901/18, 1680/1, 1648,
140, 138/3, 143, 1605/1, 1901/19, 1901/20
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Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek térképvázlata
Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helyrajzi
szám
1211
1284
1180
989/10
1029/1
1028
1026/1
1011
989/25
541
535

Utcanév
Köztársaság út
Móricz Zsigmond utca
Petőfi tér
Petőfi tér

Házsz
ám
114
4
3
1

Táncsics Mihály út

1-3

Táncsics Mihály út
Volt lemezgyár terület
Köztársaság út
Köztársaság út

11
15
11

Leírás
Evangélikus templom
Volt lemezgyári kórház
Volt Tiszti Kaszinó
Lemezgyár főbejárat és iroda
épület
Helytörténeti gyűjtemény (volt
igazgatói lak)
Főmérnöki lakások
Trafóház
Jegyzői lak
Borsodnádasdi
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Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek elhelyezkedésének térképvázlata
Helyi értékvédelemmel védett műalkotások
Név

Pontos helyszín

Főbb jellemzők

1 Feszület

Engels utca mentén

2 Feszület

Kossuth Lajos utca

3 Jézus szobor

Kossuth Lajos utca

4 I. világháborús
emlékmű

Köztársaság utca

5 Kopjafa –
Trianon
emlékmű
6 Kopjafa –
Millenniumi
emlékmű
7 I. és II.
világháborús
emlékmű
8 Balatoni
kereszt
9 Petőfi Sándor
szobor

Eötvös Lóránd utca

Egyszerű fa feszület, rajta festett pléh-krisztussal, fölötte
INRI felirattal. A kereszt fölött bádogboltozat található.
Szent István római katolikus templom udvarán álló műkő
kereszt, melyet 1980-ban felújították.
Szent István római katolikus templom udvarán található
csonkagúla betontalapzaton álló, kb. 1,5 m magas műkő
Jézus-szobor, melyet kovácsoltvas kerítés vesz körbe.
A Polgármesteri Hivatal előtt található, Íves, lépcsős
alapzaton álló oszlop emlékmű, melyet két szárnyfal fog
közre, három márványtáblával. Az oszlopon bronz
koszorúba foglalt kard dombormű található. Az emlékmű
csak az egykori falu áldozatainak nevét sorolja fel.
Az Eötvös Lóránd utca mentén, zöldsávban található a kő
talapzaton álló míves kopjafa Trianon emlékéül állítva

10 Zsilipház
11 Feszület

Köztársaság utca

Körülbelül 2,5 m magas faragott kopjafa, Borsodnádasd
címerével, „Jelfa a jövőnek” felirattal.

Petőfi tér

Kő talapzaton álló trombitát fújó és zászlót tartó katona
ábrázolása látható, a márványtáblákon a két világháború
alatt elesett lemezgyár telepi hősök névsorát olvasható.
Táncsics Mihály út első kanyarulatában egyszerű faragott
fakereszt
Impozáns lépcsősoron keresztül megközelíthető, kő
talapzaton álló Petőfi Sándort ábrázoló réz mellszobor

Táncsics Mihály út
Petőfi tér – Petőfi
Művelődés ház
mellett
Felső tó
Köztársaság utca
31. előkertje

Szép kivitelezésű fehérre mázolt zsilipház a Felső-tó
északi végében található, megközelítése fém hídon
lehetséges, mely a körül járást is lehetővé teszi
Lakóház előkertjében található egyszerű kőből készült
feszület, rajta festett pléh-krisztussal, fölötte INRI felirattal.
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Helyi értékvédelemmel védett műalkotások térképvázlata
Egyedi tájértékek
Alkotás megnevezése
1.
2.

Evangélikus templom
Jézus Szíve római
katolikus templom

Pontos helyszín

Köztársaság út 114.
Petőfi tér 7.

A védelem
fajtája
HV
M
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szent István római
katolikus templom
Volt szivattyúház
Plébánia
Volt Tiszti Kaszinó
Helytörténeti
gyűjtemény épülete
Felső-tó
Pincék
Alsó-tó
Hagyásfás-legelő

Kerti pavilon
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Szabadtéri színpad
Móricz Zsigmond utca
Vörösmarty utca
Trafóház
Feszület
Jézus-szobor

18.

19.
20.
21.

Feszület
Balatoni kereszt
I. és II. világháborús
emlékmű
I. világháborús emlékmű

22.

23.

Kopjafa - Millenniumi
emlékmű

Kossuth Lajos utca 22.

M

Köztársaség utca - Az épület egyszerű, szögletes,
lapostetővel, a patak fölé építve.
Petőfi tér 7.
Kossuth út 22.
Táncsics Mihály utca - neoklasszicista stílusban épült
egykori villa épület az egykori igazgatói lak. Előtte
kopjafa található.
Kölcsey Ferenc utca - Tározótó, ami a lemezgyár és a
település ipari vízszükségletét fedezte.
Felső tó partján kőbe vájt pincék találhatók. A bejáratok
általában elöregedett fa kiépítésűek, némelyik kővel
kirakott.
Móricz Zsigmond utca vége - Szabálytalan négyszög
alakú tározótó, ami a lemezgyár és a település ipari
vízszükségletét fedezte.
Mocsolyáson és a Máté-hegyen - Az Engels-telep előtt
található az úgynevezett Hagyásfás legelő, melyen
jelenleg is legeltetnek. A terület felső része teljesen
beerdősül. Idős mezei juharok találhatók itt
Petőfi tér mögött - az egykori szabadtéri színpad kerti
pavilonja volt. A kerti pavilon a századelő klasszicistaszecessziós pavilonépítészetének tipikus darabja, melyet
élénk színűre festettek.
Petőfi tér mögött - A színpadot jelenleg befalazták.
Alsó kolónia, földszintes ikres illetve sorházas kolónia
lakások találhatók itt, az épületek a népi szecesszió Kós
vonalát követik.
A házak szintén az 1930-as években megszokott, Kós
Károly stílusát követő népi szecessziós jegyeket
hordozzák magukon.
A volt lemezgyár területe - hajdani áramfejlesztő és
trafóház épülete.
Kossuth utca - található, a római katolikus templom
udvarán állóm űkő kereszt, melyet 1980-ban
felújították.
Kossuth utca – Szent István római katolikus templom
udvarán található csonkagúla betontalapzaton álló, kb.
1,5 m magas műkő Jézus-szobor, melyet kovácsoltvas
kerítés vesz körbe.
Engels utca, egyszerű fa feszület, rajta festett pléhkrisztussal, fölötte INRI felirattal. A kereszt fölött
bádogboltozat található.
Balatoni-út első kanyarulatában egyszerű faragott
fakereszt
Petőfi tér - Lemezgyár telepi hősök névsorát sorolja fel

ET

Köztársaság utca eleje - a Polgármesteri Hivatal előtt
található, Íves, lépcsős alapzaton álló oszlop emlékmű,
melyet két szárnyfal fog közre, három márványtáblával.
Az oszlopon bronz koszorúba foglalt kard dombormű
található. Az emlékmű csak az egykori falu áldozatainak
nevét sorolja fel.
A Köztársaság utca - kb. 2,5 m magas faragott kopjafa,
Borsodnádasd címerével, „Jelfa a jövőnek” felirattal.

HV

M
HV
HV
TSZM
TSZM
TSZM
ET

ET

ET
TSZM
TSZM
HV
HV
HV

HV
HV
HV

HV
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Jelzések:
ET: egyedi tájérték + egyéb védelem:
M: műemlék
HV: helyi egyedi védelem (épület+műalkotás)
TSZM: településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Egyedi tájértékek elhelyezkedésének térképvázlata
Javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre
A helyi védelemre érdemes épületek értékeinek megőrzése úgy valósulhat meg, ha az önkormányzat
rendeletet alkot a védelmükre és abban a védett épületek felújítására pályázat keretében támogatást
is nyújt.
A rendeletet úgy érdemes megalkotni, hogy az térjen ki az építészeti örökség mindazon elemeire,
amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzat rendeletében
helyi települési, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként
védetté kíván nyilvánítani.

8.

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI

8.1 A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
A város Képviselő-testületének alapvető feladata a település természetes és épített környezete
állapotának figyelemmel kísérése, védelme, tudatos fejlesztése, a településen lévő, és értéket
képviselő településstruktúra és építmények megőrzése. Feladat a továbbá a területfejlesztéssel és
területrendezéssel, továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok
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előkészítése, véleményezése, e területet érintő döntések végrehajtásának ellenőrzése. A város
biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valamint szabályozó, rendeletalkotó
tevékenységével.
A koncepció és az ebből levezethető projektek megvalósítása során a döntéshozói szintet
Borsodnádasd város Képviselőtestülete jelenti. A döntés-előkészítési feladatokat a Polgármesteri
Hivatal adott szervezeti egységei végzik.
A stratégiai menedzsmentet a polgármester és jegyző, és a képviselőtestület alkotja. Fontosabb
feladatuk:
•
A koncepció és a projektek megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények, hatások
értékelése.
•
Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.
A megvalósítással kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal szükség esetén
külső szakértők bevonásával végzi. Főbb feladatai:
• A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak
beépítése a projektekbe illetve a fejlesztési koncepcióba.
• A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése.
• A partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.
• Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása.
A fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment szervezet. Feladata:
• A partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre.
• A döntéshozók részére éves jelentés készítése a projektek megvalósításáról, a változó külső,
belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról.
• A megvalósítás folyamatáról a lakosság tájékoztatására (honlap, helyi újság) alkalmas
információk összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször
is.
A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, amely
biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget.
Javasolt az esedékes pályázatokhoz, programokhoz kapcsolódva az önkormányzat részéről egy olyan
szervezet vagy csoport létrehozása, mely figyelemmel kíséri azon pályázatokat, programokat, melyek
a település szempontjából beilleszthetők a koncepcióban rögzített fejlesztési elképzelésekbe.
A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon
megvalósulását, az elért eredményeket elemezni és értékelni kell. A
gazdasági és szabályozási környezetét figyelemmel kell kísérni,
változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges.
visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba.

kell követni a fejlesztések
településfejlesztés társadalmi,
és a külső feltételrendszer
Ezen feltételek változásának

A monitoring számos komplex feladatot foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges
szükséges módosításáig. A településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések
nyomonkövetése, valamint az időközi felülvizsgálatok elvégzése szintén a Képviselő-testületének
feladata.
A monitoringnak folyamatosnak kell lennie annak érdekében, hogy a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott célok a kitűzött időtáv végére megvalósulhassanak.
A célok megvalósítását azok az önkormányzati tevékenységek jelentik, melyek segítik a fő
célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat.
Ezen eszközök a következők lehetnek:
• Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása,
• A szabályozási tevékenységek (pl: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása),
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•
•
•
•
•
•
•
•

Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel,
Befektetők bevonása, esetleges együttműködés,
Pályázatok,
Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének elősegítése,
Fiatalok letelepedésének ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás),
Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés ösztönzése
érdekében lakásépítéshez kötötten),
Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és startmunka program
folytatása,
Marketing tevékenység.

8.2 Javaslat a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként
fogadja el.
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése,
felülvizsgálata elsősorban a város érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az
elvégzett feladatokat.
A Településfejlesztési koncepciót a megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülése érdekében
évenként szükséges áttekinteni. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció
célkitűzésinek elérésére. Az évenkénti áttekintés során felmerült változtatási igényeket
folyamatosan rendszerezni és értékelni kell. Az értékelésnél meg kell vizsgálni a változtatási igények
társadalmi, gazdasági, műszaki valamint környezeti vonatkozásait, figyelembe kell venni a felmerült
lakossági igényeket, valamint a jogszabályi környezet változásából eredő kötelezettségeket.
A Településfejlesztési koncepció időtávlata alatt a Településfejlesztési koncepció szükség esetén
kiegészíthető, módosítható, igazodva az adódó pályázati lehetőséghez, megváltozott fejlesztési
elképzelésekhez. A változtatásokat ilyen esetben meg kell indokolni és a koncepciót a
Képviselőtestületnek újra jóvá kell hagyni.
A teljes koncepció felülvizsgálata, aktualizálása a településszerkezeti eszközökkel együtt 10 évente
javasolt, ekkor a fejlesztési irányokat felül kell vizsgálni, szükség esetén új fejlesztési célokat kell
megfogalmazni. Az aktualizálást az időközben elkészült felmérések, legfrissebb statisztikai adatok,
egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció megvalósulási folyamataiból levonható
következtetések alapján szükséges elvégezni.
Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell hozni
a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit.
Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton
megvalósított fejlesztések esetében.
A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente
beszámolót tart a város polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a városi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett
közlemények útján valósul meg.
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