
 

Vásárosnamény Város Gazdasági Programja 

2019 – 2024. 

 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. § - ában meghatározottak alapján kerül sor: 

„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 

felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani.” 

 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 

időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat 

képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a 

lehetőségei figyelembevétele mellett fejlődjön. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 

koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 

feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
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A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 

minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 

döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 

során. 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületünknek az 

alábbiakra kell koncentrálnia: 

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 

- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 

állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására; 

- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére; 

- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők: 

 a kormányzat gazdaságpolitikája, 

 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 

 nemzeti és EU-s pályázati források, 

 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 

 az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi 

kondíciói, 

 a polgármesteri program,  

 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,  

 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

 

A stratégiai feladatokat megfogalmazva el kívánjuk érni, hogy megoldásuk során a 

rendelkezésre álló eszközöket a lehető legnagyobb hatékonysággal, kiszámítható és nem 

utolsósorban környezet- és klímabarát módon használjuk fel. 

 

A térség helyzetének változására, a város egészének fejlődésére figyelemmel, az igényekhez 

és lehetőségekhez rugalmasan igazodó, változásokra képes működést és fejlődést kívánunk 

megvalósítani, mely egyben biztosítja az elért eredmények megőrzését. 

Törekszünk az önkormányzat mozgásterének kiszélesítésére a bevonható külső erők és helyi 

tényezők egyesítésével. 
 

Gazdasági alapok – rendelkezésre álló források 
 

Az elmúlt időszak takarékos, ésszerű gazdálkodása, a pozitív kormányzati intézkedések sora 

megteremtette városunk működésének pénzügyi biztonságát. 

Önkormányzatunkra a számos átalakítást követően is hárulnak azonban olyan - igaz önként 

vállalt - feladatok, amelyek elvégzéséhez szükséges anyagi eszközöket az állami költségvetés 

már nem, vagy csak részben biztosítja.  

Gazdálkodásunkban továbbra is célunk a működést és fejlesztést szolgáló pénzügyi egyensúly 

megtartása. 



 
 

3 

A jövőben még kiszámíthatóbb és tervezhetőbb gazdálkodási rendet kell követnünk, 

racionalizálnunk kell az önkormányzati vagyon hasznosítását. 

 

Önkormányzatunk törekszik a rendelkezésre álló központi bevételekből, a saját bevételekből, 

az esetleges ingatlan értékesítésekből, illetve az elnyert pályázati pénzekből a működés 

mellett a jelen gazdasági programban is bemutatott beruházásokat végrehajtani. A 

beruházások fontossági sorrendet is fenntartva az önkormányzat éves költségvetési 

rendeleteiben kerülnek betervezésre.  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata a rendelkezésre álló saját és pályázati forrásait 

figyelembe véve törekszik arra, hogy lakosságának a gyermekek nevelésével, oktatásával, a 

szociális gondoskodással, a kulturális, sport és szabadidős tevékenységével kapcsolatos 

igényeit a városi rangnak megfelelő színvonalon teljesítse mind a kötelező, mind az önként 

vállalt feladatok körében.  

 

Önkormányzatunk feladata a helyi közszolgáltatások körében: a településfejlesztés, a 

településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, a 

vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása. Gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi 

feladatairól. Közreműködni a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában. 

Gondoskodni a bölcsődéről, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az 

egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról.  

 

A Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó feladatok különösen a következők: 

1) településfejlesztés, településrendezés; 

2) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 

való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése; 

4) egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos stb.), az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások; 

5) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6) óvodai ellátás; 

7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9) lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 

valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
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14) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15) sport, ifjúsági ügyek; 

16) nemzetiségi ügyek; 

17) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18) helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19) hulladékgazdálkodás; 

20) távhőszolgáltatás; 

21) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

Fentieken kívül törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. Törvényben 

meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező 

megállapodása alapján állami feladatokat is elláthat. A helyi önkormányzatok továbbra is 

önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a 

kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját 

bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. 

A szükségletek, az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források összehangolása, 

rendszerbe foglalása az önkormányzatoknál nehéz és felelősségteljes munkát igényel. Az 

önkormányzat gazdálkodására vonatkozó tervekben meghatározott források felhasználásának 

módját és arányait – a kötelező és önként vállalt feladatokra is tekintettel – a Képviselő-

testület dönti el. Ezen döntés meghozatalához sokrétű és megalapozott információra van 

szükség, ugyanakkor meg kell felelni azoknak a szabályszerűségi követelményeknek is, amit 

a különböző szintű jogszabályok előírnak. 

Infrastruktúra 

 

A város infrastrukturális állapota elfogadhatónak mondható. Az ivóvíz, a szennyvíz, a gáz, a 

telefon, a kábel TV gerincvezetéke csaknem az egész város területén kiépült. Nincs még 

kiépített szennyvízvezeték a Perényi tanyán. Gyakorlatilag lezárult Jánd település 

csatlakozása a gergelyiugornyai városrészen lévő szennyvíztisztítóra. A tisztítómű kapacitás 

növelése elkezdődhet, amelynek költségeit (önerő) Jánd település vállalja. Sajnos 

szórványosan még mindig vannak, akik nem kötöttek rá a kiépült közművekre. A 

talajterhelési díj növelése kismértékben javított a helyzeten. 

A legnagyobb problémánk e téren, hogy a közműhálózatunk elöregedett, a felújítása indokolt, 

azonban ez igen jelentős anyagi ráfordítást igényel önkormányzatunktól.   

Közút-, járda és kerékpárút-hálózat 

 

A város úthálózatának kiépítettsége, minősége az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően 

sokat javult. Csaknem valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő utunk szilárd burkolatú, 

aszfaltozott. Nincs még szilárd útburkolat kiépítve a Tisza utcában, a Kiss Ernő és a Török I. 

utca között, a Gulácsi út védett oldalán lévő üdülőterületen, valamint az üdülőterületen a 

Gólya, a Rózsahal, és a Kócsag sétányon. 
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Folyamatosan gondoskodni kell útjaink állapotának felújításáról, megőrzéséről. A 

fejlesztéseink során arra is kell összpontosítani, hogy a városi közlekedés ne problémát, 

hanem lehetőséget jelentsen életünkben. Ennek érdekében kerülnek felújításra a Szabadság 

tér, a Kossuth út, a Rákóczi út, valamint a Kölcsey, az Árpád és a Radnóti utcák teljes 

szélességükben. Mindemellett a Szabadság tér közlekedése egy új körforgalmi csomópont 

kiépítésével újul meg. Egy kettős körforgalmi csomópont kialakítása van még tervben a 41. 

sz. főúton a Jókai úti kereszteződésnél, illetve a TESCO előtti útszelvénynél.   

További parkolók kialakításával előzhetjük meg a közlekedésből adódó kellemetlenségeket, 

valamint ezzel is javíthatunk a városunk légszennyezettségi adatain.    

 

Az utóbbi években már jelentős felújításokon átesett „Bereg-szíve” Üdülőközpont további 

fejlesztését tervezzük, összhangban az egész Tisza-part funkciójának átstrukturálásával. 

Szeretnénk egyre komfortosabbá, egyre pihenő-, és családbarátabbá tenni az egyik 

legfontosabb turisztikai célpontunkat. Ez már csak azért is aktuálissá vált, mivel az utóbbi jó 

két évtizedben ezek az átalakítások, beruházások sajnos nagyobbrészt elmaradtak, így a 

turisták, a kirándulók, a pihenni vágyók igényeit már egyre kevésbé elégítette ki a meglévő 

szolgáltatás és infrastruktúra.  

Turisztikai adottságaink még jobb kihasználása érdekében továbbra is folyamatosan működik 

a Tourinform Irodánk, amelynek döntő szerepe van többek között a városmarketing, vagy a 

rendezvényszervezés területén is.  

 

Az elmúlt években valamelyest sikerült javítanunk járdáink állapotán. Ezen a területen 

azonban van még adóssága az önkormányzatnak. Folytatni szükséges ezt a munkát annak 

érdekében, hogy minden utcánkban legalább az egyik oldalon a biztonságos gyalogos 

közlekedés megoldott legyen.   

 

A környezetvédelem és az egészségünk védelme is azt diktálja, hogy folytatni kell a 

kerékpárútjaink kiépítését, a meglévők összekötését és szükség szerinti javításukat. Új 

szakaszként tervezzük a Kisvarsány és Vásárosnamény közötti szakasz becsatlakozását a Spar 

mögötti területen a már meglévő kerékpárút-hálózatba, valamint terveink között szerepel a 

Tisza-híd és a Munkácsi út vége közötti szakasz megépítése is.   

Környezetünk védelme, zöldfelület ápolás, parkgondozás 
  

A városfejlesztés szinte minden területén kiemelt fontosságú a környezet- és klímavédelmi 

szempontok figyelembevétele. Az elkövetkező években több környezetvédelmi beruházás 

indítását tartjuk indokoltnak. Ennek része már az útfelújítási és parkoló építési programunk is.  

Nagyon fontos célunk a zöldfelületek növelése és a fásítás. Ezzel párhuzamosan, a 

szakvélemények figyelembevételével döntenünk kell az elöregedett, beteg fák sorsáról is. 

Ezekre a feladatokra folyamatosan egyre nagyobb figyelmet, energiát és pénzt kívánunk 

fordítani.  

 

A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós programjának végrehajtásával nagyrészt 

gondoskodtunk a csapadék-, és belvíz elvezetéséről. Fokozatosan fel kívánjuk újítani ezen 

hálózatainkat, pályázati, és saját forrást is bevonva a projektekbe.  

   

Folyamatosan arra törekszünk, hogy Vásárosnamény átgondolt elképzelések mentén haladva, 

tervszerűen és szépen rendezett kisváros legyen. Természetesen tovább kívánjuk folytatni 
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közterületeink ápolását, szépítését. A város egész területén – a külső városrészeket is ideértve 

– folyamatosan gondoskodnunk kell a tisztaságról, parkjaink virágosításáról, zöldfelületeink 

ápolásáról és a biztonságról.  

Célunk, hogy legalább havi rendszerességgel minden utcába eljussanak a munkát végzők. 

Komposztálással újrahasznosítjuk a város területén keletkező zöldhulladékot és a 

komposztálás fontosságára és szükségességére kívánjuk még inkább felhívni a lakosság 

figyelmét. Szükséges e téren a gondolkodásmód átformálása, annak érdekében, hogy egyre 

kevesebb szemét keletkezzen, azok újrahasznosítása mind nagyobb mértékben megtörténjen.  

2019. év elején 3 nagyszabású energetikai projektet nyertünk el 3 oktatási intézmény 

korszerűsítése céljából. Az Eötvös József Általános Iskola vásárosnaményi és vitkai 

telephelye, valamint a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium fog megújulni 2020. őszére. 

 

 

Temetők 
 

A Városi Köztemető és a Gergelyiugornyai városrészen lévő Köztemető is rendelkezik  

ravatalozóval. A Gergelyiugornyai városrészen az épület állaga jó, a központi városrészen az 

épület külső-belső felújítása indokolt. Megfontolandó egy új ravatalozó építése, ezzel 

párhuzamosan a jelenlegi épület urnás temetkezési hellyé történő átalakítása. Amennyiben ez 

nem megoldható, akkor építenünk kell urnafalakat mindkét temetőbe a megnövekedett urnás 

temetési igény miatt. 

A folyamatos rend és tisztaság fenntartása állandó odafigyelést igényel.  

A kulturált parkolási lehetőség biztosított, az esetleges további parkolóhelyek kialakítása 

azonban indokolt.  

A Gergelyiugornyai temetőnél óriási gondot jelent a belvíz. Ezt a problémát meg kell 

vizsgálnunk, és ha lehetséges azt orvosolnunk kell.  

 
 

Minőségi közszolgáltatás 
 

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal, Vásárosnamény Város Önkormányzata a 

Vásárosnaményi Járási Hivatallal karöltve folyamatosan törekszik a szolgáltatás szemléletű 

ügyfélbarát közigazgatás kialakítására. Egyértelmű, hogy ezek a hivatalok vannak a város és a 

térség lakosságáért és nem fordítva. Önkormányzatunknak továbbra is célja, hogy a hivatali 

szervezetben dolgozóknál alapkövetelmény legyen a szakmai felkészültség, a városlakók 

iránti tisztelet, az emberközpontú segítő szemlélet, a gyors ügyintézés, a városunkért történő 

önzetlen tenni akarás. 

Az elmúlt években megkezdtük az elektronikus ügyintézést, kiépült az ASP rendszer, 

pénzügyi és adóügyi ügyintézőink ebben a rendszerben végzik feladatukat, de számtalan 

egyéb szakrendszer is ezen belül működik, többek között a hagyatéki, kereskedelmi 

ügyintézés, iktatás.  Továbbra is kiemelt célunk, hogy ezen ügyintézési módokkal minél 

gyorsabban, szakszerűbben tudjuk az ügyfelek ügyeit intézni.  
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Oktatás 
 

A város geopolitikai helyzetéből adódóan – az autópálya hálózathoz történő csatlakozás 

következményeként – számíthatunk új munkahelyteremtő beruházások megjelenésére. Hozzá 

kell tenni azonban, hogy csak abban az esetben van esélyünk a munkahelyeink számának 

növelésére, ha felkészült munkaerőt tudunk biztosítani. 

Ezért a város a következő évekre szólóan egyik legfontosabb célja a közoktatás értékeinek 

továbbfejlesztése, az értékközvetítés szerepének erősítése, a színvonalas alapfokú és 

középfokú oktatás épület és tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, az érettségit adó 

középfokú oktatási formában résztvevők létszámának növelése, az elhelyezkedéshez 

szükséges szakmák megszerzésének biztosítása.  

Kiemelt cél, hogy haza tudjuk hívni a hiányszakmákkal rendelkező fiataljainkat.  

Ehhez kapcsolódóan egy speciális ösztöndíjrendszer és pályázati rendszer bevezetése is 

megtörtént, illetve van folyamatban.  

 

Az épületeink állagát folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a keletkező 

hibákat feltárjuk, azokat lehetőségeinkhez mérten mielőbb kijavítsuk. A jelenleg is zajló TOP 

pályázatok kapcsán elkezdődött az energiahatékonysági szempontból is fontos felújítások 

sora. 

Ennek felelősségét átérezve önkormányzatunk az intézményi fejlesztéseket tovább folytatva, 

javítani kívánja a magas színvonalú oktatáshoz, neveléshez szükséges feltételrendszert.  

Kultúra 

 

Vásárosnamény múltja szorosan kapcsolódik a jelenéhez, mely elindítja a jövő útján.  

A város lakói képesek voltak megmenteni, megbecsülni és megőrizni a múlt értékeit, 

hagyományait. Ezek ápolása mellett mindent meg kell tenni, hogy a város szellemi és 

kulturális élete egyre gazdagodjon. A kulturális élet intézményi kereteit kialakultnak tartjuk, 

ám ez nem zárja ki az élethez való későbbi hozzáigazítást.  

 

Művelődési intézményeink hatékony működése a jövőben a térség társadalmi, gazdasági 

életére is kihatással lehet, és a város lakosságán kívül az egész Beregi – járás és kistérség 

lakosságának szolgáltatásokat nyújthat.  

A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ szerepe a kulturális életben egyre 

jelentősebb. Az intézmény összevonás erősítette pozícióját. 

A színes intézményi programok, a Gyermeknap, a Fogathajtó verseny, a „Zoárd napi 

sokadalom”, a Szilva Termál-, és Welnessfürdő és a Beregi Múzeum programjainak 

szervezésével színesíthetjük a városéletet, és ezáltal növelhetjük a városba látogatók számát.  

A 2007-ben felújított Tomcsányi – kastélyban kapott helyet a Beregi Múzeum. Számtalan 

nagy érdeklődésre számot tartó kiállításra került itt sor. A szakmai kutató munka továbbra is a 

Beregi Múzeum / Máté – kúria / épületében folyik. Elkezdődött az Eötvös-kastély épületének 

felújítása. Pályázatot nyújtunk be a Vitkai Faluház felújítására is. A Fafaragó Galéria 

elhelyezése megoldódott. A kultúra közvetítésében szerepet játszó intézményeinknél 

szükségesnek látjuk a nagyobb térségi szerepvállalást. Ennek egyik eleme a térségi 

mozgókönyvtári szolgáltatás is.   
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Szociális gondoskodás 
 

Vásárosnamény lakosságszámához képest széleskörű szociális intézményhálózattal 

rendelkezik. Az önkormányzati szociális ellátások valamennyi formáját tudjuk biztosítani az 

igénybevevők számára.   

A városunk lakosságának szükségletei, igényei szerint kívánunk minél magasabb színvonalú, 

sokrétű, a rászorulók tágabb rétegét felölelő szociális ellátást biztosítani. A Járási Hivatallal 

közösen célszerűnek tartjuk megvizsgálni az együttműködésben rejlő lehetőségeket.  

Egészségügy 

 
A színvonalas egészségügyi ellátás biztosítása érdekében fogászati rendelők, gyermekorvosi 

rendelő és a védőnői szolgálat került kialakításra az Erkel utcán. Az ingatlant az érintettek 

birtokba is vették, kulturált körülmények között folyik a lakosság ellátása. 

  

Az iskoláinkban biztosítani kell az iskolaorvosi ellátáshoz szükséges orvosi szobákat, 

eszközöket.  

Háziorvosaink, ügyeletes orvosaink, védőnőink munkájához a technikai és tárgyi eszközök 

biztosításával továbbra is a prevenciót helyezzük előtérbe.  

A kórházunk sorsa továbbra sem rajtunk múlik. Önkormányzatunk azonban felelősséget érez 

abban, hogy lehetőség szerint egyetlen beteg se maradjon ellátatlanul, és az egészségügyi 

intézmények, szolgáltatások a lakosság rendelkezésére álljanak. 

 

 

Szabadidő, sport, civil társadalom 
 

Fontos számunkra, hogy a városban élőknek biztosítsuk a szabadidő eltöltéséhez szükséges 

feltételeket. A mai, mozgásszegény hétköznapokkal terhelt világunkban egyre nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk egészségünk megőrzésére. Különösen a mi térségünkben, ahol az 

országos átlagot meghaladóan rosszak a megbetegedési, halálozási mutatók. A színvonalas 

egészségügyi ellátás mellett, ezért kívánjuk az elkövetkező években javítani az egészségünk 

megőrzéséhez szükséges feltételeket.  

Labdarúgópálya megépítésével együtt tervezzük egy szabadidő centrum kialakítását is, amely 

sportolási lehetőséget teremt a városban működő egyesületeknek, ugyanakkor biztosítaná a 

városlakóknak a szabadidő hasznos eltöltését, a sportolás lehetőségét.  

Arra kell törekednünk, hogy minden városrészben álljanak rendelkezésre a sportoláshoz, 

testedzéshez, pihenéshez szükséges közösségi terek, sportlétesítmények. A meglévő 

sportpályáinkat rendben kell tartanunk. A salakpályák folyamatosan karbantartást igényelnek. 

Az új műfüves pálya jó kezekben van. A régi műfüves pálya teljes felújítása és bekerítése 

megoldásra vár. 

Önkormányzatunk ezután is támogatja azokat a civil szervezeteket, amelyek 

tevékenységükkel, működésükkel hozzájárulnak Vásárosnamény fejlődéséhez, kultúránk, 

hagyományaink, egészségünk megőrzéséhez, hitéletünk gyakorlásának biztosításához, 

biztonságérzetünk, nyugalmunk megtartásához, vagyonunk megvédéséhez, megőrzéséhez. 
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Humán közszolgáltatások fejlesztése  

 

Önkormányzatunk a beruházásokon túl folyamatos figyelmet fordít arra, hogy a város 

fiataljai, hátrányos helyzetű lakossága minél több humán közszolgáltatáshoz juthasson.  

Jelenleg is több olyan projekt zajlik, amely a fiatalok helyben maradását illetve a városba 

történő visszatérését támogatja. Ezen a téren kiemelt a „Gólyafészek-Vásárosnamény 

fiataljainak helyben maradásáért” című projekt, amely keretén belül 8 lakást sikerült 

kialakítanunk és felújítanunk, továbbá pénzbeli ösztönző támogatásokat nyújtunk fiataljaink 

számára. Önkormányzati „jógyakorlat” kialakításával terveink szerint 15 fő foglalkoztatását 

oldjuk meg.  

Számos képzési lehetőséget biztosít „Humán közszolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban 

és térségében” című projekt, továbbá egészségügyi szűrőprogramok fognak megvalósulni. De 

ezen projektből újult meg a Művelődési Központ kiállítóterme, lépcsője, vizesblokkok, illetve 

két játszótér. Számos közösségi rendezvény került már eddig is megrendezésre, de a projekt 

még folytatódik további lehetőségeket biztosítva Vásárosnamény lakossága számára.  

Nagyon fontos szerepe van a szegregátumban megépült közösségi háznak, amely különböző 

szolgáltatásokat nyújt az ott élőknek.  

Fontos szerepet tölt be a kisgyerekes családok életében a Biztos Kezdet Gyerekház. 

Munkatársaink havonta programokat szerveznek, közösséget építenek, segítenek a 

gyereknevelés nehézségeit oldani.  

 

 

Munkahelyteremtés támogatása 
 

Vásárosnamény és a térség talán legnagyobb gondja volt az országos átlagot meghaladóan 

magas munkanélküliség. Az elmúlt időszakban jelentősen javultak a mutatóink, de a kialakult 

járványügyi helyzet kapcsán ismét nehéz időszak elé nézünk  ( pl. A.R.J. Ruhagyár Zrt. 

esetében).  

A megindult fejlődés és a munkahelyteremtés egyik alappillére az M3-as autópálya 

megépülése volt. A munkahelyteremtő beruházások elindultak. Tendenciaszerű jellemző 

városunkban, hogy eddig a helyi vállalkozások bővültek, fejlesztettek. Az autópálya jelenleg 

Vásárosnamény határában ér véget. Ez továbbra is komoly lehetőség. A jövőbeni beruházók 

számára meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy még vonzóbbá tegyük beruházásaik 

megvalósítását. Ehhez bővíteni kell a meglévő iparterületünket. Jelenleg ennek legfőbb 

akadálya, hogy nincs több önkormányzati földterületünk. A tervezett összekötő út mellett 

földterülethez kell jutnunk és közművel ki kell építenünk azt annak érdekében, hogy a várható 

beruházásoknak helyet tudjunk biztosítani. 

Az MVM kezelésében lévő állami tulajdonú földterületből fontos lenne vásárolnunk.  

Aktív önkormányzati támogatással kívánjuk segíteni a foglalkoztatási helyzetünk javítását.  

Várható a mezőgazdaság és a kereskedelemi ágazat bővülése is. Az EU-s források térségben 

történő felhasználása lendületet adhat az építőiparban működő vállalkozásainknak.  

 
A tervszerű turisztikai fejlesztésekkel kulturáltabb fogadó feltételeket alakított ki 

Önkormányzatunk az idelátogatók számára. A város jövőjét turisztikai szempontból 

meghatározó továbblépésünkhöz, a szezonalítás mérsékléséhez szükséges a Szilva Termál-, és 

Welnessfürdő működése. A fürdő piacra történő bevezetése, a vízének gyógyvízzé minősítése 

megtörtént. A gyógyászati részleg kialakítása még megoldandó feladat. Folyamatosan 

gondoskodnunk kell Gergelyiugornyán az üdülőterületen lévő közterületek tisztántartásáról, 

gondozásáról, az üdülőterületi utak aszfaltozásáról. Nem könnyű feladat, de meg kell 

teremtenünk a pihenés és a szórakozás közötti megfelelő egyensúlyt. 
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A turisztikai ágazat jelentősebb növekedésért mindent megteszünk. Ezért készült el a város 

Turisztikai koncepciója. Ebben kulcsszerepet kap a Tourinform Iroda, mely tevékenysége 

évről évre kiemelkedő. 

A kerékpáros turizmusra, a vadászati turizmusra, a lovas turizmusra, a vízi turizmusra, a 

természetes vizeink és a fürdőink adta lehetőségekre kell építenünk. Ki kell használni azt is, 

hogy a középkori templomok útja igen komoly öröksége és értéke a Beregnek. 

A töltésen megépült kerékpárút, a Beregi Árapasztó Tározó töltése, a Hunor Étterem és 

Szálloda Vadászati Kiállítása tovább növelte városunk vonzerejét is. További fejlesztések 

elsősorban a magánszektorból várhatóak.   

 

 

Megvalósítandó programjaink 

Fejlesztési céljainkat két irányelv határolja be: a fenntarthatóság és a költséghatékonyság. 

Az elmúlt 2-3 évben folytatott kutatások, véleménynyilvánítások, és statisztikai kimutatások 

alapján Vásárosnaményban meg van minden lehetőség a természettel kapcsolatos aktív és 

passzív időtöltésre. Humánerőforrásunk is nagyrészt adott a turizmus és a környezetvédelem 

területén kiemelt feladataink megvalósításához.  

 

 

 

    
I. Zöld Város Program / Vásárosnamény Közlekedésfejlesztési Terve / 

 

A Zöld Város Programban tervezett fejlesztések célja, hogy Vásárosnamény egy élhetőbb, 

zöldebb, tisztább levegőjű várossá váljon egybefüggő kerékpárutakkal, amelyek összekötik 

egymással a város különböző pontjait és a környező településeket. A környezetvédelem 

szempontjából fontos a középületek energetikai korszerűsítése, a szelektív hulladékgyűjtés és 

a belváros gépjárműforgalmának csökkentése. A fentiek érdekében az alábbi fejlesztéseket 

kívánjuk megvalósítani: 

 

 Kerékpárút építés; valamint Vásárosnamény - Gergelyiugornya irányában a SPAR 

Áruház - Kraszna-híd közötti szakaszának kiépítése;   

 B+R parkolók kialakítása a Szabadság téri üzletsor mögött; 

 A szelektív hulladékgyűjtés valamint a komposztálás jelentőségének további 

tudatosítása a lakosságnál; 

 A szennyvíztisztító telep építése Gergelyiugornyán hamarosan befejezésre kerül; 

 Új szennyvíztisztító építése Vásárosnaményban; 

 Intézményeik energetikai korszerűsítése, napkollektoros, napelemes, talajszondás 

hőszivattyús rendszerek kiépítésével; 

 LED-es közvilágítás továbbfejlesztése, újabb bekötésekkel. 

 

 

II. Intelligens Város Program   
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Az Intelligens Város Program során megvalósítandó fejlesztések célja a biztonságos, fenntartható és 

modern városkép kialakítása. A program elemeinek tervezés során figyelembe vettem, hogy 

Vásárosnamény a beregi térség központjaként megjelenésében és funkciójában a városlakókon túl a 

térség lakosságának igényeit is szolgálja.  

 A Tomcsányi – kastély kertjének bekapcsolása a város kulturális életébe; 

 A „Kraszna – sétány és hajókikötő” kialakításában együttműködés a 

FETIVÍZIG-gel; 

 A Máté-kúria felújítása; 

 Eötvös-kúria felújítása; 

 Okos zebrák létesítése; 

 Leromlott városi területek rehabilitációjának folyatatása; 

 Tisza-parti közvilágítás fejlesztése; 

 Háromnyelvű digitális interaktív tájékoztató rendszer létesítése; 

 Új, korszerű városháza megépítése; 

 Közvilágítás kiépítése, fejlesztése a közvilágítással nem rendelkező utcákban.  

  

 

 

III. Út- és járda felújítási Program 

Felújítandó járdák: Vörösmarty, Viola, Juhász Gyula, Kraszna, Széchenyi, Nagy Sándor 

József, Heltai Gáspár, Ady Endre, Kossuth Lajos, Damjanich János utak, utcák járdái, 

valamint  a „Kraszna sétány” kialakítása a Szilva Termál-, és Wellness fürdőig. 

            

Felújítandó utak: Szabadság tér, Kossuth út, Kölcsey utca, Árpád utca, Radnóti utca, 

Rákóczi út, Eötvös utca, Lechner György utca, Béke utca, Vécsey utca; Bajcsy-Zsilinszky 

utca, Heltai utca, Váci Mihály utca, Orbán Balázs körút, Dózsa György utca, Táncsics Mihály 

utca, Török Ignác utca. 

 

Közlekedés biztonságának fokozása érdekében körforgalom építése a Rákóczi Ferenc út- 

Szabadság tér csomópontjában, valamint a Kölcsey Ferenc utca Bereg-köz és Kossuth Lajos 

utca csomópontjában. 

 

Új út építése:  Összekötő út  és elkerülő út építési program (Nyugati összekötő, 

a belvárost elkerülő, a vitkai elkerülő, valamint a 

gergelyiugornyai elkerülő utak megépítése; 

Új járda építése:  Török Ignác utca, Vécsey Károly út, Diófa sétány 

 

 

IV. Intézményfejlesztési Program  

Fontos számunkra, hogy intézményeink a lehető legjobb körülmények között fogadhassák a 

város lakosait, és színvonalas munkájukkal tanítsák, neveljék, oktassák gyerekeinket, segítsék 

a rászorultakat, vigyázzák egészségünket.  

Kiemelt feladataink: 
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 Idősek Otthona bővítése; 

 A Lónyay Menyhért Baptista Szakközép-és Szakképző Iskola régebbi épületeinek 

felújítása; 

 Eötvös József Általános Iskola és AMI épületeinek energetikai korszerűsítése 

valamennyi városrészen; 

 A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium energetika korszerűsítése; 

 A Városi Sportcsarnok felújítása; 

 Rekortán borítású pálya, futópálya, valamint labdarúgópálya és Városi Sportcentrum 

építése;  

 Művelődési Ház korszerűsítése Gergelyiugornyán; 

 A Vitkai Faluház felújítása;  

 A Fafaragó Galéria értékmegőrzése Vitkában; 

 Ravatalozó épületének felújítása, új ravatalozó építése Vásárosnaményban, urnafalak 

építése; 

 Önkormányzati bérlakások vásárlása, építése.      

Vásárosnamény, 2020. április 29. 

 

 

Filep Sándor                     dr. Deák Ferenc 

               polgármester                              jegyző 


