MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
AJAK VÁROS

2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
AJAK VÁROS

Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából

Készítette

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

2016. MÁRCIUS 9.
Adatgyűjtés lezárva: 2016. január 5.

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

2

Tartalomjegyzék

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ ....................................................................................... 8
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok .................................................................................................................... 8
1.1.1 A település térségi szerepe ................................................................................................................. 8
1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése ............................................ 12

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és
programokkal) való összefüggések vizsgálata ............................................................... 14
1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) ............................. 14
1.2.2. Kapcsolódás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
................................................................................................................................................................... 16
1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás ..................................... 17

1.3 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása ................................................. 17
1.3.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 17

1.4 A település társadalma ........................................................................................... 19
1.4.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség ............................................................................................................................. 19
1.4.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok ......................................................... 27
1.4.3 Települési identitást erősítő tényezők.............................................................................................. 27

1.5 település humán infrastruktúrája ............................................................................ 29
1.5.1. Humán közszolgáltatások ................................................................................................................ 29
1.5.2 Esélyegyenlőség biztosítása .............................................................................................................. 35

1.6 A település gazdasága ............................................................................................ 35
1.6.1 A település gazdasági súlya, szerepköre ........................................................................................... 35
1.6.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői ................................................................................. 36
1.6.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése
................................................................................................................................................................... 39
1.6.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők ..................................................................... 40
1.6.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)......................................................................................... 40

1.7 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
.................................................................................................................................... 41
1.7.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program .................................................................... 41
1.7.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere ..................................... 44
1.7.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység ...................................................................................................... 45
1.7.4 Foglalkoztatáspolitika ....................................................................................................................... 45
1.7.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás .......................................................................................................... 46
1.7.6 Intézményfenntartás ........................................................................................................................ 46
1.7.7 Energiagazdálkodás .......................................................................................................................... 47

1.8 Településüzemeltetési szolgáltatások ...................................................................... 47
1.9 A táji és természeti adottságok vizsgálata ............................................................... 49
1.9.1 Természeti adottságok ..................................................................................................................... 49
1.9.2 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek ....................................................................... 51
1.9.3 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése ........................................................................ 53

1.10 Zöldfelületi rendszer vizsgálata ............................................................................. 53
1.10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei ....................................................................................... 53
1.10.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái........................................................................... 55

1.11 Az épített környezet vizsgálata .............................................................................. 55

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

3

1.11.1 Területfelhasználás vizsgálata ........................................................................................................ 55
1.11.2 Önkormányzati tulajdon kataszter ................................................................................................. 59
1.11.3 Az építmények vizsgálata (beépítési jellemzők, településkarakter) ............................................... 59
1.11.4 Az épített környezet értékei ........................................................................................................... 59

1.11.5 Az épített környezet konfliktusai, problémái ...................................................................63

1.12 Közlekedés ............................................................................................................ 63
1.12.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok ...................................................................................63
1.12.2 Közúti közlekedés ...........................................................................................................64
1.12.3 Közösségi közlekedés ......................................................................................................65
1.12.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés .................................................................................66
1.12.5 Parkolás .........................................................................................................................67

1.13 Közműszolgáltatás ................................................................................................ 67
1.13.1 Víziközművek .................................................................................................................67
1.13.2 Energia ...........................................................................................................................71

1.14 Környezetvédelem................................................................................................. 72
1.14.1 Talaj ...............................................................................................................................72
1.14.2 Felszíni és a felszín alatti vizek.........................................................................................73
1.14.3 Levegőtisztaság és védelme ............................................................................................73
1.14.4 Zaj- és rezgésterhelés ......................................................................................................74
1.14.5 Sugárzás védelem ...........................................................................................................75
1.14.6 Hulladékkezelés ..............................................................................................................76
1.14.7 Vizuális környezetterhelés ..............................................................................................77
1.14.8 Árvízvédelem..................................................................................................................77
1.14.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák .......................................................78

1.15 Katasztrófavédelem .............................................................................................. 78
1.16 Ásványi nyersanyag lelőhely ................................................................................. 79
1.17 Városi klíma .......................................................................................................... 79
HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ...................................................................................... 81
2.1.

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése .........................................81
2.1.1 Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák ........................................................................ 81
2.1.2 Humán infrastruktúra és szolgáltatások ......................................................................................... 82
2.1.3 Gazdaság .......................................................................................................................................... 82
2.1.4 Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák ................................................................. 83
2.1.5 Táji és természeti adottságok, zöldfelületek .................................................................................. 83
2.1.6 Épített környezet ............................................................................................................................. 84
2.1.7 Közlekedés ....................................................................................................................................... 84
2.1.8 Közművek ......................................................................................................................................... 84
2.1.9 Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság ......................................................... 85

HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ ................................................................................... 87
3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis ...................................................87

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

4

3.1.1.
A folyamatok értékelése .......................................................................................................... 87
3.1.2.
A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése 88
3.1.3.
A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata ........................................................................ 95

3.2.

Problématérkép / értéktérkép........................................................................................96

3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek ..............................................................99
3.3.1.
Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása,
helyzetelemzése ........................................................................................................................................ 99
3.3.2.
Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek.............................................................. 101

Ábrák jegyzéke ............................................................................................................102
Táblázatok jegyzéke ....................................................................................................102
képek jegyzéke ............................................................................................................103
Mellékletek .................................................................................................................104

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

5

Vezetői összefoglaló
A jelen megalapozó tanulmány kereteit „A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről” szabályozza.
A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre:
 Megalapozó vizsgálat
 helyzetfelmérés
 helyzetelemzés
 helyzetértékelés
 Településfejlesztési koncepció
 Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a
középtávú, operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan az ITS
elkészítésekor a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásaira
koncentrál, hangsúlyosan azon területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben
lehetnek a hazai, illetve EU szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.
A helyzetelemzés tartalma kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet az alábbiakat írja le:
Kiindulásképpen a jogszabály 3. § rögzíti, hogy
 „(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének,
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével
készül.
 (3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a
korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.”
 Ezek alapján, a tartalmi követelmények tekintetében az alábbiakat határozza meg:
 A településfejlesztési koncepció:


5. § (3) Az megalapozó vizsgálat és a koncepció tartalmi követelményei kapcsán
meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben
egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a
településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő
részletezettséggel kell kidolgozni.

 Az integrált településfejlesztési stratégia:


6. § (2) A stratégia készítése során az 1. melléklet (megalapozó vizsgálat) szerinti
megalapozó vizsgálatokat szükség szerint aktualizálni kell.

 Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye,
a stratégia fő vonalaiban akkor tekintető eredményesnek, ha
 hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben
használja ki fejlődési potenciálját a 2014 – 20 időszakban,
 olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják
támogatni az EU Strukturális és Beruházási (ESB) alapjai források, így a város
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optimálisan képes kihasználni az EU 2014 – 20 közötti időszakának fejlesztési
lehetőségeit,
 a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet
követő időszakban,
 az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik,
s így céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és
gazdasági szereplőinek körében,
 hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül
azok finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól - egymással térben és időben
összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú
beavatkozások hatását.
 a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.
Jelen tanulmány a fenti eredményességi kritériumokhoz illeszkedve az alábbi fő kérdésekre
összpontosít:
 a megváltozott társadalmi és gazdasági környezet indokolta változások
 a szakpolitikai környezetből és szabályozásból eredő változások, különös tekintettel az
EU Kohéziós Politika szabályaiból – ezen belül elsődlegesen az ESB alapok
felhasználását érintő szabályokból –, valamint a 314/2012 (IX.8) Korm. rendelet
alkalmazásából fakadó követelményekre,
 a stratégia érintettjeinek bevonása, partnerség szervezése.
 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése lehetővé teszi az 1. mellékletben
meghatározott tartalmi elemek összevonását, átcsoportosítását, indokolt esetben
egyes elemek elhagyását, továbbá előírja, hogy azokat a település méretének,
sajátosságainak, a településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott
témakörnek megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. Ennek megfelelően jelen
Megalapozó Vizsgálat olyan tartalmi részletezettséggel kerül kidolgozásra, amely a
stratégia kidolgozásához szükséges. Részletesebb elemzésre a településrendezési
terv felülvizsgálata, módosítása során fog sor kerülni. Ez indokolja a kormányrendelet
szerinti 1.3., 1.4., 1.5.2., 1.6., 1.6.1., 1.6.2., 1.12.2., 1.12.2.1., 1.12.2.2., 1.14.1.2,
1.14.2.1, 1.14.2.2, 1.14.4, 1.14.5.1, 1.14.5.3, 1.14.5.4., 1.16.3., 1.18.1., 1.18.3
alfejezetek elhagyását, illetve egyes alfejezetek tömörségét.

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

7

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

1.1.1 A település térségi szerepe
Ajak elhelyezkedését tekintve az Alföld észak-keleti részén foglal helyet, 28 km-re az ország
keleti határát jelentő Záhony határátkelőtől. A legközelebbi város Kisvárda (6 km). A
megyeszékhely Nyíregyháza 40 km-re található, mellyel gyorsforgalmi út köti össze. Ajak az
Észak-alföldi régió észak-keleti, határ menti területén helyezkedik el Szabolcs-SzatmárBereg megye közigazgatási területén. A település egyharmad része a Rétközhöz, kétharmad
része a Nyírséghez tartozik.
A települési hierarchia szerint Ajak mikro-centrumnak minősül, városkategória alapján
kisváros.
Területe a Kisvárda-Záhony-Ungvár agglomerálódó térséghez tartozik, így színtere lehet a
többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztésnek, amit az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területi specifikus célként definiál.
A város térszerkezeti helyzetét a jelenlegi 4. sz. Budapest – Debrecen – Nyíregyháza főút
határozza meg.
A település megyei és térségi szerepköre
Ajak a kisvárdai járáshoz tartozik. Ajak szerepét elsősorban Kisvárda melletti fekvése
határozza meg, ugyanis a járásközpont tradicionálisan jelentős vonzáskörzettel rendelkezik
és rendelkezett a múltban is.
Ajak az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programjában „vidéki erőforrások potenciális terei”
szerepkörrel rendelkező város.
A meghatározás szerint így Ajak egy „dinamikus és dinamizálható térségi központ”, Kisvárda
vonzáskörzetében, de a megyeszékhely agglomerálódó térségén kívül helyezkedik el. Az
ebbe a kategóriába sorolt településekre jellemzőek a kedvezőtlen társadalmi, gazdasági
folyamatok, emiatt fejlesztésük kiemelkedő fontosságú.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezetében a Nyíregyházától, a fő közlekedési
útvonalaktól, illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a
térszerkezetet és a funkciók térbeli eloszlását alakító tényező.
Ajak közúton a 4. számú főúton közelíthető meg, mely egyúttal az ország többi részének és
a keleti, ukrán határnak kapcsolatát is biztosítja. A 4. számú főközlekedési út a SzabolcsSzatmár-Bereg megye észak-keleti részeinek legfontosabb közlekedési folyosója térség
legfontosabb és legnagyobb forgalmú útja, a határral való közvetlen kapcsolat miatt jelentős
tranzit forgalmat bonyolít le. Az említett főútvonal országos jelentőségű a fent megnevezett
okok miatt, így a város közlekedés-földrajzi helyzete jónak mondható.
Ajak elhelyezkedése több szempontból ellentmondásos:
 A Nyíregyházától való viszonylag nagyobb távolsága miatt a városban nem érvényesül
a megyeszékhely gazdaságfejlesztő hatása. Ajak nem tartozik egyértelműen a
periférikus területekhez, de a nagyobb városoktól való távolsága miatt a fejlődésbe
nem tudott bekapcsolódni.
 A határ menti Záhony tovább gazdaságfejlesztő hatása szintén nem érte el a települést,
a közutak minőségéből fakadóan. E problémát orvosolják a közelmúltban végzett és a
jelenleg is folyó közúthálózati fejlesztések.
 Az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás jelenleg Nyíregyházánál 41 km
távolságra található. Továbbiakban tervben van az - M3 autópályához csatlakozó - M34
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gyorsforgalmi út megépítése. A tervezett 38 kilométer hosszú út Vásárosnaményt és
Záhonyt köti össze kétszer két sávon, közvetlenül Kisvárdánál fog elhaladni, 2 lehajtó
épül majd (északi és déli irányból) a város mellett. Az út jelentős mértékben javítani
fogja Ajak elérhetőségét. A város elhelyezkedése viszonylag periférikus, de az
országhatár közelségének előnyeit ki tudja használni elsősorban a kereskedelem
területén.
 Ajakon halad keresztül a Budapest – Debrecen – Nyíregyháza - Záhony vasúti fővonal
is, ennek jövőbeni jelentősége a záhonyi átrakókörzet logisztikai központtá való
kiépítésével növekedni fog.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban:
Koncepció) meghatározza a megye stratégiai térszerkezetét – lehetővé téve a célok területi
fókuszáltságát. A Koncepció három nagyobb csoportba, azon belül pedig hat alkategóriába
sorolja a településeket. Ajak a dinamizálódó decentrumokon belül az ’egyéb város’
kategóriába került, elhelyezkedésének előnyei között sorolható fel, hogy szomszédos a
járásközponttal Kisvárdával. Ajak kulturális öröksége és értékei turisztikai szempontból
kiemelendőek.
1. kép: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció földrajzi fókuszai

Fejlett centrum:
A nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális
centrumnak a fejlesztése.
Nyíregyháza
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt
fejlesztése
Decentrum
Járásközpont
Egyéb város
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák:
A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése.
Külső perifériák
Rurális térségek
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013
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A Koncepció három gazdaságfejlesztési növekedési tengelyt jelöl ki. Ezek közül Ajak az
észak-déli növekedési és iparfejlesztési tengelyen helyezkedik el, amelynek határon átnyúló
hatásai Ungvár, Munkács, Beregszász irányában is érzékelhetők. Kapcsolatot jelent a
nyíregyházi agglomeráció és Ukrajna felé.
2. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyei, csomópontjai

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében négy nagy idegenforgalmi magterület azonosítható. A
Kisvárda és Dombrád között elhelyezkedő körzet amely egy rétközi turisztikai desztináció
centruma lehet a jövőben. Az azonosított turisztikai tengely érinti Ajak városát is. A település
a kiemelkedő módon megőrzött népművészeti kulturális örökségével, hagyományaival
továbbá az évente megrendezett Ajaki Disznótoros Fesztivál és Ajaki Nemzetközi
Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivállal kapcsolódhat a turisztikai fejlesztésekbe.
3. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rekreációs körzetei és idegenforgalmi tengelyei

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőbeli fejlődése szempontjából nagy szerepet játszik
egyes határszakaszok agglomerálódása, amely természetes folyamatként indult el az elmúlt
időszakban a trianoni határrendezés következtében centrumhiányossá váló területeken. Ajak
a Kisvárda – Záhony – Ungvár határ menti agglomerálódó térségbe tartozik, a határon
átnyúló együttműködések a gazdasági fejlődés egyik kitörési pontjává válhatnak.
4. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agglomerálódó térségei

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013

1. táblázat Néhány összehasonlító adat Ajak megyén belüli szerepére vonatkozóan
Ajak

Szabolcs-SzatmárBereg megye

Részesedés a
megyén belül (%)

3 777

561 369

0,67%

123

25 966

0,4%

Kereskedelmi szállásférőhelyek
száma (2013, db)

0

10 486

0,00%

Vendégéjszakák száma
(2013, db)

0

290 302

0,00%

Kiskereskedelmi üzletek száma
(2013, db)

33

8 015

0,41%

1 347

188 627

0,71%

184

41 372

0,44%

Lakónépesség száma
(2013, fő)
Működő vállalkozások száma
(2012, db)

Foglalkoztatottak
(2011, fő)
Munkanélküliek
(2014, fő)

Forrás: KSH, NFSZ

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

11

Ajak 2013 júliusában kapta meg a városi címet, 3777 fős (KSH, 2013) kisváros. A
korábbiakban bemutatásra került, hogy Ajak szerepét elsősorban Kisvárda szomszédsága
határozza meg. A kisvárdai járás települési adataihoz viszonyítva, Ajak Kisvárda után a
térség egyik jelentőséggel bíró kisvárosa, mikro-térségi központja. 2011-es adatok alapján a
kistérség harmadik legnépesebb települése, a működő vállalkozások száma alapján a
második helyet foglal el Kisvárda után, a havi bruttó átlagkereset a járásban csak Kisvárdán
és Fényeslitkén magasabb.

1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése
Az ország 2013. január 1-től érvényes közigazgatási átszervezése nyomán
(218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet) Ajak a Kisvárdai járás városaként került kijelölésre. Ajak
oktatás, egészségügy, foglalkoztatás tekintetében mikrotérségi szerepet tölt be.

1.1.2.1 Funkcionális vonzáskörzet lehatárolás:
A megalapozó vizsgálatunk során Ajak város esetében a település
vonzáskörzetének bemutatása az alábbi mutatók segítségével történik:

közvetlen

 közlekedési vonzáskörzet: napi járatszámok közösségi közlekedési eszközökkel;
 oktatási vonzáskörzet: bejáró és kollégista diákok száma;
 munkaerő-piaci vonzáskörzet: ingázási adatok.
Azt, hogy egy város szolgáltatásait – beleértve a munkahelyek kínálatát is – más település
lakosai, vállalkozásai milyen gyakran veszik igénybe, alapvetően befolyásolják a közösségi
közlekedés feltételei. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. menetrendje alapján
kiszámolt járatsűrűség segítségével vizsgálható Ajak elérhetősége az egyes településekről
– az iskolai előadási és munkanapokon közlekedő járatokat figyelembe véve.
Kizárólag a járatsűrűségre alapozva Kisvárda és Nyírtass településekről lehet a
legkönnyebben eljutni Ajakra, de a járatszám mellett a távolság és a menetidő is befolyásoló
tényező. Ez alapján például Rétközberencs is a könnyen megközelíthető települések közé
sorolható.
A fenti képet árnyalja a vasút jelenléte: Ajak a MÁV 100-as számú Szolnok-DebrecenNyíregyháza-Záhony vonalon található. A vonattal való utazás több település esetében gyors
és kényelmes összeköttetést jelent. A megyeszékhely, Nyíregyháza 40 perc alatt, Záhony
pedig 30 perc alatt közelíthető meg vasúttal. Összehasonlítva helyközi járatok sűrűségével
Ajak város esetében a vasúti közösségi közlekedés a jelentősebb.
2. táblázat: Közösségi közlekedés menetidő és járatsűrűség alapján
Kategória jellemzői
Kategória

Legrövidebb
Átlagos
menetidő
járatsűrűség

Települések

Rövid menetidejű és nagy
sűrűségű összeköttetés

< 0:20

15 db/nap <

Kisvárda, Nyírtass, Fényeslitke,
Nyírbogdány, Kék, Demecser,
Gégény, Pátroha, Komoró, Tuzsér

Rövid menetidejű és közepes
sűrűségű összeköttetés

< 0:20

5-15 db/nap

Rétközberencs

Közepes menetidejű és nagy
sűrűségű összeköttetés

0:20-0:40

15 db/nap <

Anarcs, Nyíregyháza, Kemecse,
Tiszabezdéd, Záhony

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

12

Közepes menetidejű és
közepes sűrűségű
0:20-0:40
5-15 db/nap Berkesz, Székely, Döge,
összeköttetés
Forrás: 2014-2015. évi vasúti menetrend, Helyközi autóbuszjáratok kivonatos jegyzéke (érvényes:
2014. december 14-től), mavstart.hu, menetrendek.hu, szabolcsvolan.hu

Oktatási vonzáskörzet
A KSH 2013 adatai alapján rekonstruálható a város oktatási vonzáskörzete. A 2013-as
adatok figyelembevételével az Ajakon tanuló általános iskolai diákok (254 fő) közül 2,3% nem
helyi lakos.
A 2013. évi népszámlálási adatok alapján a bölcsődébe, óvodába és iskolába naponta 363
fő gyerek jár, ebből az ingázó gyerekek száma 6 fő.
Munkaerőpiaci vonzáskörzet
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a Ajakra munkavállalási céllal ingázók száma 63
fő, ami a helyben foglalkoztatottak (548 fő) 11,5 %-a. A város munkaerő-piaci kapacitása
alacsony tekintve, hogy a 63 bejáróval szemben 843 ajaki lakos jár más településre. A
helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak száma 2011-ben 485 fő volt.

1.1.2.2 Eseti jelleggel együttműködő települések köre
Ebben a fejezetben az eseti együttműködések (kooperáció 2. szintje) jelennek meg, amelyek
különböző funkciók és szempontok szerint csoportosíthatók.


Közmű agglomerációk, társulások (víz- és szennyvízszolgáltatás, üzemeltetés,
szemétszállítás).



Funkcióhoz kapcsolódó együttműködés:
 egészségügyi ellátás tekintetében a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházban érhetőek
el a szakellátási szolgáltatások.
 Ajak a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás létrehozásában szerepet
vállalt. A Társulás által megvalósított Felső-Szabolcsi Szennyvízelhelyezési és
tisztítási projekt keretében Gyulaháza - Anarcs - Nyírkarász településeken a
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kialakítása, Ajakon és
Dombrádon a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
rekonstrukciójára került sor.
 Szociális feladatok ellátására létrejött Ajak Város, Rétközberencs és Szabolcsbáka
települések társulása, amely feladatot az Ajaki Alapszolgáltatási Központ lát el.
 Ajak Város Önkormányzata felvállalta, hogy gesztor-önkormányzatként
megszervezi belső ellenőrzési kötelező feladat ellátását egy önkéntesen
szerveződő társulás formájában. (Ajakon tartották 2014. február 26-án a Belső
Ellenőrzési Társulás alakuló ülését. Napirendi pontként szerepelt a Társulási
Tanács elnökének és alelnökének megválasztása, illetve a Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadása a 10 társult településsel)
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2004ben pályázatot nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására, részletesen a 1.14.6. fejezetben kerül
bemutatásra.

Összességében Ajak rendelkezik néhány városi funkcióval, amely mikrotérségi szerepkört
determinál neki, azonban Kisvárda közelségéből adódóan kevéssé alkalmas valós
széleskörű térségi funkció betöltésére.
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A szélesebb vonzáskörzetet, a Kisvárdai járást tekintve a térség társadalmi és gazdasági
aspektusból számos pozitív vonással rendelkezik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik
dinamizálható térsége. A többi járáshoz viszonyítva kiugróan magas a foglalkoztatottak
létszáma, továbbá a mezőgazdasági szektorban dolgozók legalacsonyabb, a
szolgáltatásokban dolgozók legmagasabb megyei aránya jellemzi a térséget - amely
kedvező diverzifikált gazdasági szerkezetre utal.
A térségnek kitörési pontot az elkövetkező években, a záhonyi átkelőhelyre épülő logisztikai
iparág jelenthet. A kelet-nyugat Európa közötti tranzit kereskedelem kiemelt
haszonélvezőjévé válhat az észak-kelet magyarországi térség. A Kisvárdai kistérség
tekintettel az ukrán határ közelségére, az elkövetkező években logisztikai jellegű
fejlesztéseknek köszönhetően komoly fellendülésre számíthat, kialakíthatja saját magas
színvonalú logisztikai potenciálját. Ennek alátámasztására jelölték ki a Záhony és térsége
vállalkozási övezetet, amelyhez Ajak is hozzátartozik. Megalakult továbbá a kisebb területet
lefedő ’különleges gazdasági övezet’; amelynek a járásközpont Kisvárda tagja.

1.1.2.3 Települési funkciók bemutatása:
Ajak városi funkcióit meghatározó intézményrendszerek, közszolgáltatások és a város
térszervező erejét meghatározó tényezők alakítják.
Ajak rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amelyek erősítik jelentőségét a
térségben. Ajak városi funkciói a szociális szektor, a közoktatás, a közművelődés terén a
legerősebbek, vagyis a város térszervező erejét meghatározó tényezők széleskörűek.
A foglalkoztatásban a következő ágazatok dominálnak: mezőgazdasági termékek előállítása,
hátrányos helyzetűek foglalkoztatása. A helyben és ingázó dolgozók kimutatása a 1.4.1.4.es fejezetben részletesebben megtörténik.
1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK)
Az OFTK-ban Ajak külön nevesítve nem jelenik meg. Közvetett módon kapcsolódik azonban
a logisztikai központok fejlesztéséhez, amelyeken belül a Záhonyi logisztikai övezet került
kijelölésre, valamint a Nyíregyházához kapcsolódó fejlesztésekhez.
Ajak esetében a Magyarország területi integrálódása esetében az egyik növekedési tengely
Kína, Oroszország, Kijev irányába mutat, amely közlekedés tekintetében az Ajakot is
magában foglaló záhonyi övezet preferálását vetíti előre. Emellett Ajak megjelenik a határon
átnyúló városi térségben (Nyíregyháza, Szatmárnémeti, Munkács, Ungvár által lehatárolt
terület) is. Az 5. sz. térképen látható, hogy tervben van egy nagysebességű vasútvonal
kialakítása ukrajnai kilépési ponttal, valamint 2030-ig el kell, elkészülnie az M38-as
gyorsforgalmi útnak is.
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5. kép: OFTK közlekedési hálózatok térszerkezete

Forrás: OFTK

Ajak vidékies térségnek számít a koncepció alapján. A vidéki térségek lehatárolására több
módszertan létezik, az általánosan használt OECD lehatárolás szerint a 120 fő/km 2
népsűrűség alatti sorolhatóak ebbe a kategóriába. A tervezési-statisztikai szerepen túl ennek
jelentősége az uniós vidékfejlesztési támogatások célterületeinek kijelölésében van.
6. kép: Vidékies térségek

Forrás: OTFK
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1.2.2.

Kapcsolódás
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Koncepciójához és Programjához

Megye

Területfejlesztési

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja
2014-ben készült el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója olyan alapdokumentum, amelynek
elsődleges szerepe, hogy meghatározza a megye fejlesztési politikáját, kijelölje a megye
fejlesztési céljait, fő fejlesztési irányait és prioritásait, valamint a fejlesztési alapelveket.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Koncepciója az alábbi célokat
fogalmazta meg a helyzetértékelésre alapozva:
Átfogó célok:
1. Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése
2. A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek
felzárkóztatása
3. A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet
megteremtése
A koncepcióban megfogalmazott fejlesztési prioritások:
3. táblázat: Beavatkozási irányok
Beavatkozási irányok
I.

Versenyképes
élelmiszergazdaság

II. Zöld megye

III. Proaktív megye
IV. Képzett megye

V. Fejlett centrum

Kisvárda szerepe
Az agrárgazdaság erősítése
fókuszált módon.
Zöldgazdaság, klímabarát
energiagazdálkodás, a
klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás.
A megyei szintű gazdasági,
társadalmi önszerveződés
feltételeinek kialakítása.
Rugalmas szakképzési,
felsőoktatás és innovációs
környezet kialakítása.
A nyíregyházi agglomerációnak,
mint gazdasági-foglalkoztatási,
közszolgáltatási és kulturális
centrumnak a fejlesztése.

VI. Dinamizáló
decentrumok és
szolgáltató
járásközpontok

A megyei gazdasági
decentrumok és járásközpontok
funkcióbővítése és összehangolt
fejlesztése.

VII. Élhető vidék és
felzárkózó külső
perifériák

A megye külső perifériáinak
komplex felzárkóztatása és a
vidéki térségek integrált
fejlesztése.

Helyi feldolgozó kapacitások
megerősítése.
Zöld gazdaság, tudatos
klímastratégia, megújuló energia
hasznosítása.
Turizmus, befektetés-ösztönzés a
decentrumokban, határ menti
kapcsolatok erősítése
Rugalmas szakképzés, K+F
tevékenységek kialakítása az arra
alkalmas vállalkozásoknál.
Az egész megyére kisugárzó
nemzetközi turisztikai vonzerő
feltételeinek erősítése.
A Kisvárda-Záhony decentrum egy
nemzetközi logisztikai központ,
amely felértékeli a megyében és az
országban betöltött stratégiai
szerepkörét.
A megye járásközpontjainak és
kisvárosainak funkcióbővítő
fejlesztése.
Komplex, integrált felzárkóztatási
program.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2012

A város adottságainál fogva elsősorban a 2. és 3. átfogó célok, valamint 6. és 7. stratégiai
célok teljesüléséhez tud hozzájárulni.
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1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás
Ajak város esetében egyéb fejlesztési koncepcióhoz, programhoz való kapcsolódás
vizsgálata nemreleváns.
1.3 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.3.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia
vonatkozó megállapításai
Településfejlesztési Koncepció
Ajak 2004-ben az 584/2004 (XII.21) sz. önkormányzati rendelettel elfogadta a
településfejlesztési koncepcióját, akkor még nagyközség státusszal rendelkezett a település.
A Koncepcióban megfogalmazott általános célkitűzések:
 A település életminőségének megőrzése, javítása, a gazdasági alapok fenntartható
fejlesztésével.
 A település népességmegtartó képességének megőrzése, bővítése.
 Olyan helyi közösségek kialakítása, amelyek további társadalmi-gazdasági
fejlesztések alapját képező vonzó vidéki életmódot hoznak létre.
 A kistérségi, településközi együttműködés erősítése, a lakosság, különösen az
agrárágazatban tevékenykedők felkészítése az Európai Uniós csatlakozás utáni
helyzetre, különös tekintettel az Uniós követelményekre és a pályázható támogatások
ismeretére, az igénybevétel technikájára.
A település a Koncepciójában már fő célként fogalmazta meg, hogy Ajak a térség, ezen belül
a Kisvárdai kistérség önálló kisvárosává szeretne válni, amely gazdasági, elsősorban a
határátkelőhelyre alapozott logisztikai szerepét erősítő, mezőgazdasági jellegét megőrző és
fejlesztő; idegenforgalmi szerepét hangsúlyozó; nyugodt lakókörnyezetet biztosító;
környezeti értékeit és sajátos karakterét megőrző települése lesz.
A település az általános célkitűzésekre építve megfogalmazott specifikus célokat gazdasági,
értékvédelmi és településpolitikai területein, az alábbiak szerint:
1. Gazdasági célkitűzések:
1.1 A termelő infrastruktúra területén:
 a munkanélküliség csökkentése, a kialakult állapot kezelése, helyi ipari-gazdasági
övezetek kialakítása, vállalkozói zóna
 a fenntartható mezőgazdálkodás létrehozása, jövedelem termelésének fokozása,
piaci versenyképességének fokozása, a helyi mezőgazdasági feldolgozóipar
megteremtése
 a község infrastruktúrájának fejlesztése
1.2 Idegenforgalom, kulturális szerepkör területén:
 idegenforgalmi, turisztikai adottságok hasznosítása, az idegenforgalomra épülő
kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkciók fejlesztése,
falusi turizmus meghonosítása a meglévő értékekre alapozva, a népművészeti
hagyományok erőteljesebb kihasználása
 rekreációs és sport területek fejlesztése, elsősorban belső területi tartalékok
föltárásával és külterületen (Péter tó)
 kulturális beruházások
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 Kulturális programok erősítése
1.3 Ellátó infrastruktúra területén:
 új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezetek kijelölése, iparterület fejlesztés
 kötelező önkormányzati feladatok ellátása, úthálózat korszerűsítése
2. Értékvédelmi célkitűzések
Természetvédelem és az épített környezet védelme területén:
 természet és értékvédelem: a tájkarakter a települési és táji értékek megőrzése,
ökológiai folyosók megtartása és bővítése erdősítéssel
 a település erdősültségének növelése
 települési értékvédelem
Környezetvédelem területén:
 tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése
 termőföld és talajvédelem
 az üzemi és mezőgazdasági üzemi telepek környezetterhelő hatásainak
csökkentése
 szeméttelep rekultivációja
 vízrendezés, vízminőség javítása
 zaj- és levegőtisztaság. védelmi megoldások érvényesítése
3. Településpolitikai célkitűzések:
 középtávon a városi cím elnyerése
 a település vonzásának megtartása, növelése és a település arculatának
fejlesztése, a településkép kedvező alakítása, a szükséges területi fejlesztések
biztosítása
 szociális problémák kezelése, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása
 településrészek rehabilitációja, új fejlesztési területek kijelölése
 a településszerkezet korszerűsítése a megközelítési (külső és belső) viszonyok
javítása, mely egyúttal a településfejlesztés eszköze, új területek bevonására.
Jövőkép
Rövidtávon elérendő célként fogalmazták meg, hogy Ajak, mint a Kisvárdai kistérségen belül
önálló pozíciót betöltő település, térségi kapcsolatai az országos és nemzetközi hálózaton
belül megerősödjenek a térség fejlődésével – mint Uniós határzóna – egyidejűleg.
Az elérendő cél – a települési együttműködés racionális feladatainak megtartásával – a
település önállóságának megtartása és térségi szerepének fokozása és a várossá válás.
Ahhoz, hogy a település gazdasági helyzetében változás következzen be, az alábbi
feladatokat irányozta elő a fejlesztési koncepció:
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Ipari és egyéb fejlesztések:
 A meglévő üzemi és ipari területekhez kapcsolódva új gazdasági területek kijelölése és
terület előkészítése a Vasút utca folytatásában és a település déli részén a
mezőgazdasági major térségében.
 A meglévő, elsősorban mezőgazdasági üzemi területek új típusú hasznosítása.
 Kézműipari tevékenység fejlesztésének programja, kézműipari vállalkozások
létrehozása, eszközfejlesztés, termékfejlesztés, a piacra jutás, értékesítés segítése,
ösztönzése, marketing, népművészeti hagyományokon alapuló munkahelyteremtés
(kézimunka, szövés).
 Mezőgazdaság: A fenntartható mezőgazdaság kialakítását, jövedelemtermelőségének
fokozását, piaci versenyképességének javítását.
1.4 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.4.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
Népességszám alakulása:
Ajak város állandó népessége 2001-ben 4160 fő volt, ami 2011-re 3933 fő re csökkent. A
csökkenés 5,5%-os, ami valamivel magasabb a megyei adatokhoz hasonlítva (3,4%),
ugyanakkor alacsonyabb, a szomszédos Kisvárda 7,7%-os népesség csökkenéséhez
mérve.
4. táblázat Ajak város népességszám változása 2001-2011

Adattípus
Állandó népesség
(város)
Lakónépesség
(város)
Állandó népesség
(megye)
Lakónépesség
(megye)
Állandó népesség
(ország)
Lakónépesség
(ország)

2001

2011

4 160

3 933

3 990

3 785

597 582

577 420

587 994

565 317

10 270 42
5
10 198
315

Lakónépesség
2011/2001
(%)

96%

96

10 092 081
9 937 628

97

Lakónépesség /
állandó
népesség
2001

Lakónépesség /
állandó
népesség
2011

96%

96%

98%

96%

97%

97%

Forrás: KSH, 2013

2000-től 2013-ig tartó idősoros adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a népességszám
csökkenés folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
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1. ábra Népességszám alakulása 2000-2013

2013
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2010

2009

2008
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2006

2005
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2003

2002

2001

2000
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3 900
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3 750
3 700

Forrás: KSH 2013, saját szerkesztés

Népsűrűség
A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 153 fő/km2, ami 2001-hez
képest (168 fő/km2) csökkent, de jelentősebb változást nem mutat; ez az érték a megyei
átlaghoz képest alacsonyabb.
Népmozgalom
Népmozgalmi mutatók elemzése során a születések és halálozások alakulását, természetes
szaporodást, a vándorlási adatok elemzését tekintjük át. Az élveszületések száma 2001-ben
35 fő, 2013-ban jelentősen alacsonyabb, 24 főre csökkent. A 2001-től tartó idősoros adatokat
tekintve megállapítható, hogy 2010-ben történt egy majdnem 50%-os csökkenés a 2001-es
adathoz képest, majd ezt követően lassú emelkedés és stagnálás tapasztalható. A halálozási
adatokkal összevetve a természetes szaporodás értéke a 2001-2013-as időszakban állandó
negatív értéket mutat: 2001-ben -28 fő, 2013-ban -15 fő.
5. táblázat: Ajak város népmozgalmi adatai (2001-2013)
Adattípus

2001

2013

Élveszületések (előző népszámlálás óta, fő)

35

24

Halálozások (előző népszámlálás óta, fő)

63

39

Természetes szaporodás (előző népszámlálás óta, fő)

-28

-15

Vándorlási különbözet (előző népszámlálás óta, fő)

-56

-8

Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás) (előző népszámlálás óta, fő)

-84

-23

Odavándorlások száma

80

156

136

164

Elvándorlások száma
Forrás: KSH
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A vándorlási adatok szintén Ajak város népesség csökkenését erősítik, mivel a vándorlási
egyenleg (odavándorlások és elvándorlások különbözete) a 2001 és 2011 évi időszakban 2006. év adatainak kivételével - negatív értéket mutat. Az odavándorlások száma a vizsgált
kiinduló évhez képest növekedő tendenciát mutat, különösen ha a 2012. évi (151 fő) és 2013.
évi (156 fő) adatokat is figyelembe vesszük.
2. ábra: Népmozgalmi mutatók
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39
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Elvándorlások száma (fő)
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Forrás: KSH 2013, saját szerkesztés

Korösszetétel
A népesség korösszetétele között kedvezőtlenül alakult: nagymértékben csökkent a
fiatalkorúak aránya, ezzel párhuzamosan pedig növekedett az idősek részesedése.
3. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2005, 2013
35,00%
30,00%
25,00%
Adott korcsoport
részesedése – 2005 (%)

20,00%
15,00%

Adott korcsoport
részesedése – 2013 (%)

10,00%
5,00%
0,00%
-14

15-19 20-29 30-39 40-59

60-

Forrás: KSH, 2013
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6. táblázat: A népesség korösszetétele
2005

Adott korcsoport
részesedése
2005 (%)

2013

Adott korcsoport
részesedése
2013 (%)

-14

839

20,60%

487

12,47%

15-19

354

8,69%

281

7,20%

20-29

622

15,27%

652

16,70%

30-39

618

15,17%

566

14,50%

40-59

1175

28,85%

1 221

31,28%

60-

465

11,42%

697

17,85%

Összesen:

4073

100,00%

3 904

100,00%

Adattípus

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős
népesség (65–X éves) összege a 15–60 éves népesség százalékában) 2005-ben 45,9%,
míg 2011-ben ugyanez a mutató 32,3 % volt.
A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a
gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában) 2001-ben 52,7%, míg 2011-ben ugyanez a
mutató 95,7% volt. Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát
mutat, ezzel párhuzamosan az eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között. A
jelenség megegyezik a megyei és országos tendenciákkal.
A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 51,6 % nő, 48,4
% férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest változott a férfi népesség javára.

1.4.1.2 Nemzetiségi összetétel
A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány 57 fő, német
(5 fő), orosz 3 fő. 2001 óta a cigány nemzetiség létszámában állt be jelentőseb változás, ami
csökkenést jelent.

1.4.1.3 Képzettség
7. táblázat: Ajak város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos
összehasonlításban (2001, 2011)
Adattípus
általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők aránya (városi)
megyei
országos
15-X éves korosztályban legalább általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
(városi)
megyei
országos
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2001

2011

Változás 2011/2001
viszonylatában (%)

949

503

53%

140 075
795 023

91 193
1 149 200

65%
145%

1294

2868

222%

150 080
1 074 236

123 846
1 789 663

83%
167%
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18-X éves korosztályban legalább
középiskolai érettségivel rendelkezők
aránya (városi)
megyei
országos
24-x éves korosztályban egyetemi vagy
főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya
(városi)
megyei
országos

830

1 170

141%

82 889
797 360

105 443
2 314 718

127%
290%

144

270

188%

33 346
463 652

54 117
1 439 616

162%
310%

Forrás: KSH, 2013

A képzettségi adatok vizsgálata során a KSH adatbázisára alapozva megállapítható, hogy
Ajak népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása jelentősen javult a 2001-2011
közötti időszakot figyelembe véve. Ajak város iskolai végzettségét a megyei adatokhoz
hasonlítva szignifikánsabb változás észlelhető:az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők számát tekintve 47 százalékos csökkenés kövektezett be, a 15-x éves
korosztályban legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma több, mint
kétszeresére (222%) nőtt, az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma szintén
közel kétszeresére nőtt (188%).

1.4.1.4 Foglalkoztatottság
Ajak városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 2708 fő volt, ennek 49,7 % a volt
foglalkoztatott (1347 fő). Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat
(foglalkoztatottak száma 2001-ben: 1095 fő munkaképes korúak 40,7 %-a.)
4. ábra A népesség gazdasági aktivitása %, 2011

25%

A foglalkoztatottak száma
37%
A munkanélküliek száma

31%

7%

Az inaktívak száma
Az eltartottak száma

Forrás: KSH, 2011
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5. ábra: Foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint %, 2011

A vezető, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)

11%

12%
20%

35%
18%

Az egyéb szellemi foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)

A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozású foglalkoztatottak
száma (fő)
A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozású
foglalkoztatottak száma (fő)

4%

Az ipari, építőipari foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)

Az egyéb foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)

Forrás: KSH, 2011

2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül 40,7 % volt, míg a
településről ingázók aránya 59,3 % volt. a helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001
óta nőtt. Az ingázók aránya alacsonyabb 2011-ben, mint 2001-ben.
6. ábra: Munkanélküliek száma 2001-2013 között.
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Nyilvántartott álláskeresők
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(fő)

200
100
0

Forrás: KSH, 2013.

A nyilvántartott álláskeresők számában a 2004-es évtől kezdve figyelhető meg folyamatos
növekedés egészen 2011-ig, majd elsősorban a közfoglalkoztatásnak köszönhetően
drasztikus csökkenés észlelhető, 2013-ban a vizsgált időszak kezdetén (2001-ben)
tapasztalt létszám alá esik.
2014 decemberében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint a
munkaképes korúak 6,27 %-a (relatív mutató) nyilvántartott álláskereső. Ez a
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munkanélküliségi ráta a nyilvántartott munkanélküliek számát tartalmazza, a tényleges
munkanélküliek száma ettől eltérhet. A relatív mutató arányszáma 0,17 százalékponttal tér
el az országos relatív mutatótól (6,1%). 2014 decemberében a nyilvántartott munkanélküliek
száma 163 fő, amely a 2013-as adathoz képest enyhe csökkenést jelent. A regisztrált 163
álláskeresőből az elmúlt év végén 41 fő 365 napnál régebb óta szerepelt a munkaügyi hivatal
nyilvántartásaiban. Ez a munkakeresők 1,7 %-át jelenti. Ezek az adatok csökkenést
mutatnak az év közepéhez képest, amikor is 206 fő volt álláskereső, és ennek 44%-a
szerepelt több mint egy éve a nyilvántartásban.
7. ábra: A munkanélküliség egy naptári éven belüli alakulása (havi bontás, 2014. év)
250
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(fő)

50
0

Forrás: NFSZ

1.4.1.5 Jövedelmi viszonyok
Jövedelem
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
jövedelmi
viszonyok
összességében
a
legkedvezőtlenebbek közé tartoznak. Az alacsonyabb értékeket több tényező (alacsony
foglalkoztatási arány, keresetszínvonal; mérsékelt ellátási összegben részesülő
munkanélküliek, rokkantsági nyugdíjasok magas aránya; az alacsonyabb keresetekből
adódó kisebb összegű nyugellátás; a segélyből élők magas aránya; az átlagosnál nagyobb
fokú eltartási kötelezettség) együttesen magyarázza, bár hatásuk külön-külön sem
elhanyagolható. Ajakon 2013-ban a 100 lakosra jutó adófizetők száma 49 fő. Az adó
alakulásában erőteljes növekedés figyelhető meg 2001-2008-ig, azonban az elmúlt
időszakban, a jövedelmi viszonyok tekintetében stagnálás figyelhető meg. Ez a tendencia
mutatható ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkoztatva is.
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Segélyezés
8. táblázat: Az önkormányzat által kötelezően biztosított segélytípusokban és a településen
elérhető kiegészítő támogatásokban részesülők száma 2009 és 2013 között.

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek közül
foglalkoztatásban részt vettek száma
(fő)
Lakásfenntartási támogatásban
részesültek száma (pénzbeni és
természetbeni)
(fő)
Lakáscélú helyi támogatásban
részesültek száma
(fő)
Rendszeres szociális segélyben
részesítettek átlagos száma
(rendelkezésre állási támogatásban
részesülők adatai nélkül)
(fő)

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

176

229

184

165

105

255

256

414

375

292

3

2

2

3

63

14

14

20

11

Forrás: KSH, 2013.

A segélyezés településen biztosított típusai a 1.5.1 fejezetben kerülnek részletezésre.

1.4.1.6 Életminőség
Az életminőség egy komplex fogalom, amelynek elemzése több adatkör (pl. születéskor
várható élettartam, lakásállomány minősége) bemutatásával lehetséges A születéskor
várható élettartam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban 78,33 év az országos
átlagtól 0,4 évvel kevesebb, tehát nem tapasztalható nagy eltérés az ország többi részéhez
képest.
A lakásállomány 2001 és 2011 között 5%-kal nőtt, amely kis mértékben tér el a megyei 6%os növekedéstől. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya alacsonyabb, mint a megyei
átlag. Kedvező viszont, hogy 5 százalékponttal csökkent a vizsgált 10 év alatt. A közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma szintén magasabb, mint a megyei átlag,
és 2011-ben ez az érték már 90% fölötti. Átlagos vízfogyasztás 2001-ről 2011-re a megyei
átlag alá csökkent - 61 liter/fő/nap.
A távfűtéses lakások a városban nem találhatóak. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt
lakások aránya a vizsgált időszakban 26,39 %-ról 60,77%-ra emelkedett, amely jelentős
pozitív irányú változás, így Ajak a megyei átlagnál is jobb pozícióba került a vizsgált területen.
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9. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011)
2001

2011

Város

Megye

Város

Megye

1 258

208 188

1 328

220 766

315

348

351

382

0,32%

0,98%

0,15%

0,09%

15,10%

26,90%

10,47%

14,33%

83,31%

80,83%

91,64%

89,23%

77,6

75,33

61,37

76,19

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

26,39%

35,22%

60,77%

58,05%

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a
vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában

26,39%

43,57%

60,77%

65,05%

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma

88

64

90

72

Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott
villamosenergia mennyisége (1000 kWh)

0,83

0,89

0,94

0,94

Lakásállomány (db)
1000 lakosra jutó lakások száma
Épített lakások aránya (éves lakásállomány
százalékában)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások
aránya (%)
Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó
mennyisége (l/fő/nap)

Forrás: KSH, 2013

1.4.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Ajak városban a KSH, 2011-es népszámlálási adatai alapján egy szegregátum mutatható ki.
A lakónépesség 4%-a él, olyan városi területen, ahol a szegregációs mutató (legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke 35% feletti. A helyi közösség által
„dzsumbujnak” nevezett terület szomszédos utcái szintén magas, 30% feletti szegregációs
mutatóval rendelkeznek. Ezeken a területeken az alacsony komfortfokozatú lakások,
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és munkanélküliek aránya magasabb.
Problémák leginkább a beköltöző roma családokkal vannak. Az Árpád, Mező, Lehel utcában
több roma család lakik. Előfordul konfliktus a beköltöző és már ott lakó gyermekek között,
amelyet a felnőttek akarnak tisztázni. Az elmúlt évtizedekben csak egy-két családra voltak
jellemzőek a fent felsorolt problémák, ma a területen mintegy 20 családban fordulnak elő
szociális problémák: ezek közül is leginkább jellemző az idősek izolációja,
elmagányosodása, a bűnözés, a családi konfliktusok, az eladósodottság, a lakhatási
problémák, a munkanélküliség, stb.

1.4.3 Települési identitást erősítő tényezők
Történeti és kulturális adottságok
Településtörténet
Ajak a megye egyik legrégibb települése. Az első említés 1290-es évekből származó
oklevelekben található. A település nevének oklevélben való megjelenése 1299-ben a
nagyváradi káptalan már Kis Ajakot és Nagy Ajakot említ. (Forrás: www.ajak.hu)
A falu a XVI. században népes hely: 1556-ban 22 tizedfizető jobbágy lakott benne. (kb. 110
lélek.) a népességszám, a következő évtizedekben növekedett.
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A századvég háborús éveiben a népesség csökkent, 1720-ban csupán 14 lakott telke volt.
Az 1772-i úrbérrendezés során a gr. Vandernath, a csebi Pogány, Krucsay, Jósa, Szögyény
és a csicseri Ormos családoknak 12 telkén 17 jobbágya, 1 házas és 6 házatlan zsellére lakott
a korábban két faluban.
1773-1786 közt a korábban itt lakó reformátusok és a beköltöző katolikusok között az
előbbiek által használt középkori templom felett indult perben kiderült, hogy a kálvinisták
száma 142, míg a görög és római katolikusoké 308. A falu tótvégi részének észak-zempléni
szlovák eredetű zsellérekkel való benépesítése csak ezután történt meg, ezekhez a XIX.
század elején Heves megyéből katolikus magyarokat telepítettek dohánykertészeknek.
Az 1831. évi kolerajárványban a lakosság mintegy negyedével csökkent.. 1839-ben 1360
lélek lakott a faluban, a jobbágyfelszabadításkor a korábban birtokos Esterházy és Ormos
családok mellett a Czóbel, Detrik és Szögyény családok voltak a nagyobb birtokosok.
1870-ben 226 háza, 1572 lakosa és 4537 kat. holdnyi határa volt, 1900-ban 233 házban
1506 lélek élt 3520 kat. Holdon.
A Tisza vízrendezését követően a művelhető területek megnőttek, a település
lakosságszáma növekedésnek indult. Századunkban a nagyközség legnagyobb
munkaadója a vasút volt: a Záhonyi átrakó körzetben 1000-1200 ajaki dolgozott; a szovjet
piac rendszerváltás utáni zsugorodása – mely a szállítási igények csökkenésével járt együtt
– a települést ezért igen érzékenyen érintette. (Forrás: Ajak Nagyközség Településrendezési
Terv, 2004.)
Kulturális értékek
A város legrégibb műemléke a mai református templom, mely eredetileg katolikus volt.
Építési ideje a XIII- XIV. századra tehető. Az első említés 1332-35-bõl való, mely szerint
Szent Miklós tiszteletére szentelték fel.
Ajak város, népművészete révén országos hírű, a megye egyik legszínesebb települése. Az
öltözködésnek szigorú szabályai voltak a gyermekek születésétől kezdve, amely szabályok
a kortól és nemtől függően változtak. A népviselet nem a külvilágnak szólt, a község belső
használata lett. A régi népviselet hagyományait már csak az idősebb korosztály őrzi, azonban
civil szervezetek és városi hagyományőrző rendezvények ennek az egyedi kulturális
örökségnek a megmentésére tesznek kísérletet.
Civil szerveződések
A városban 10 bejegyzett civil szervezet működik, amely mind 10 önálló helyi szervezet. A
szerveztek a legnagyobb számban kulturális, hagyományőrző tevékenységet folytatnak.
10. táblázat: Jelentősebb civil szervezetek a városban
Civil szervezet neve
Ajak Ifjúságért Közhasznú
Közalapítvány

Ajak Biztonságáért
Polgárőr Egyesület
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Az ajaki tanulóifjúság nevelése, oktatása, képességfejlesztés,
gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű ajaki fiatalok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes
társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének
támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez
nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem
kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és
védelme.
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A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása,
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A
Ajak Sportegyesület
Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres
testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az
oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és
sporttevékenységét
Ajaki Kulturális és
Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
Hagyományőrző Egyesület ismeretterjesztés.
Jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi
Ajaki Tűzoltó Egyesület
megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként
jelentkezők szervezése
Forrás: www.civilinfo.hu, 2014.

A fenti felsorolásban a legjelentősebb civil szervezetek felsorolása történt meg, ezek közül a
leginkább az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület, Ajaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és
az Ajaki Sportegyesület az, amely jelentősebb társadalmi közeget tud mozgósítani.
A Péter-tó Civil Ház két ajaki civil szervezet székhelyeként funkcionál: Ajaki Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület és az Ajaki Sportegyesület. Közgyűléseket közösségi
programokat rendeznek itt, valamint más civil szervezetektől idelátogató vendégeket
fogadnak és helyeznek el. Az Ajak Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány ifjúsági táborokat
szervez a Civil házban. Az épület felszereltsége alacsony színvonalú, nem felel teljesen meg
az elvárásoknak – (pl. használt bútorok, hiányzó - főleg informatikai - eszközök és
berendezések.)
A város nem rendelkezik Civil Koncepcióval. A képviselő Testület minden évben a
Költségvetési rendeletben határozza meg a civil szervezetek számára juttatandó támogatás
mértékét, a rendelet száma: 3/2015 (II.23.).
1.5 TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.5.1. Humán közszolgáltatások
Oktatás-nevelési intézményhálózat
Óvodai feladatellátás
Ajak városban az óvodai feladatellátás az Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
intézményben történik. A központban fekvő, könnyen megközelíthető intézmény fenntartója
és működtetője Ajak Város Önkormányzata. Az összes óvodai férőhely száma 125 fő, a
városi szintű kihasználtság 2013-ban 87 %-os volt. A városban családi napközi nem működik.
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8. ábra: Óvodai kihasználtság 2010-2015

95,00%
90,00%
85,00%
Óvodai férőhelyek kihasználtsága %
80,00%
75,00%
70,00%
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
Forrás: KSH, 2014.

Az utóbbi 5 év rendelkezésre álló adataiból megállapítható, hogy a 90%-körüli férőhely
kihasználtság 2013-ban csökkenésnek indult, ami a város népességcsökkenésével, a
születések egyre alacsonyabb számából adódik. Az óvoda 2008-ban került felújításra, amely
egy mintegy 51 milliós beruházás volt, jelenleg folyamatban van az intézmény
kapacitásbővítése.
11. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév)
Intézmény
neve,
fenntartója
Ajaki
Rozmaring
Óvoda és
Bölcsőde

Feladatellátó
hely, címe
4524 Ajak,
Hajnal út 9
(964. Hrsz)

Férőhely
(fő)

2014-ben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Csoportszobák
száma (db)

Tornaszoba léte

125

98

78,4

4

igen

Forrás: KSH, 2014.

Általános iskolai feladatellátás
Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es tanévben 249 fő
volt. Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája szerint ez a szám csökkenő. A város iskoláiba
más településről bejáró általános iskolai tanulók száma növekedést mutat, 11 fő volt a
2013/2014-es tanévben.
Az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy feladat-ellátási
helyen működik, az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
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12. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév)

Intézmény neve,
fenntartója
Ajaki Tamási Áron
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

Feladatellátó Férőhely
hely, címe
(fő)

4524 Ajak,
Hajnal út 11.

504

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tantermek
száma (db)

Tornaterem
léte

254

50,40%

15

igen

Forrás: KSH, 2014

Az iskolában információs technológiai fejlesztés, nyílászáró-csere és az épület hőszigetelése
valósult meg 2011-ben, a jövőbeni tervek között szerepel a vizesblokk cseréje. A tornaterem
tetőszigetelése 2015 őszén megvalósult, illetve a vizesblokkok részbeni felújítása. A női
vizesblokkok cseréje szerepel a jövőbeni tervek között.

Egészségügyi ellátás
Alapellátás
Ajak településen a lakosság alapellátását 2014 óta 1 fő háziorvos biztosítja egy telephelyen,
önálló házi gyermekorvos nem működik a településen. A háziorvoshoz bejelentkezettek
személyek száma 2011-ben 3.888 fő volt. Ez a szám mintegy 300 fővel meghaladja a
tényleges lakosságszámot. Ennek oka részben az elvándorlásban keresendő: a fiatalok
elköltöznek, de sokáig nem jelentkeznek ki a háziorvosuktól. A háziorvosok betegforgalma a
2008-2011-es időszakban 25.651 és 28.680 fő között volt, s most a 2009-es kiugró értéktől
eltekintünk, ami egyszeri hatásnak látszik. A háziorvosi esetek számában 2007-től lassú
növekedés figyelhető meg. A háttérben a romló egészségi állapot, ugyanakkor akár az
egészségtudatosabb, orvoshoz hamarabb forduló magatartásminták megjelenése is lehet.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy 2008-tól növekszik a háziorvosokhoz bejelentettek száma
is. A városban 1 fogorvos és 2 védőnő dolgozik, valamint egy gyógyszertár működik.
Szakellátás
Ajak település lakosai kénytelenek utazni ahhoz, hogy járóbeteg vagy fekvőbeteg ellátásban
részesülhessenek, hiszen a településen nem található járóbeteg szakrendelő. A lakosság
számára a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház biztosítja a kórházi és a járó-beteg ellátást.
Kisvárdán működik az Egészségügyi Alapszolgáltatási Központ, amely a központi orvos
ügyeleti rendszert látja el és a betegeket hétvégén és éjszakai ügyelet keretében fogadja.
Bizonyos ellátások esetében az ellátást más városokban lehet igénybe venni, mint:
Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc.
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Szociális ellátás
Intézmények, szolgáltatások
Ajakon a következő szociális és gyermekvédelmi ellátások érhetőek el: házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás. A feladatot az Ajaki Alapszolgáltatási Központ látja el (Kiss
Ernő u. 5).
Az intézmények kihasználtsága városi szinten 56 %-os. A város 2015-ben elfogadott
Szolgáltatástervezési Koncepciójában fejlesztési igényként fogalmazta meg az idősek
nappali ellátása során az ellátotti létszám növelését, a demens betegek ellátásának
bevezetését.
13. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői
férőhely
(fő)

Szolgáltatások

kihasználtság
(%)

amennyiben releváns
Szociális étkeztetés

nr

igénybevétel 241

Házi segítségnyújtás

350

55%

nr

813 ügyfél

Családsegítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

17 ügyfél

Támogató szolgáltatás

nr

új szolgáltatás

Nappali ellátás

50

56%

Forrás: KSH, 2014.

A városban 1 db bölcsőde van, amely az Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsődében található,
az intézmény fenntartója az önkormányzat. A férőhelyek száma 34 fő. 3 csoport működik. A
bölcsőde kihasználtsága az 2011-2013 között 100% fölötti volt, 2014-ben 97%-os.
Pénzbeni és természetbeni ellátások
14. táblázat: Segélyezés
Segélyezés

2012

2013

2014

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma (db)
Rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban (11.08.31ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (11.09.01-től)
részesítettek átlagos száma (fő)
Rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra (11.08.31ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (11.09.01-től) felhasznált
összeg (eFt)
Időskorúak járadékában részesítettek száma (fő)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben
részesítettek száma (fő)
Tárgyévben lakásfenntartási támogatást kérő személyek száma
(pénzbeli és természetbeni) (fő)

11

11

13

61

273

150

42331

31055

20680

288

251

196

252

292

296
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Aktív korúak ellátásában részesítettek száma (fő)

61

273

150

Közfoglalkoztatásban részt vettek száma (fő)
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeli és
természetbeni) (fő)
Átmeneti segélyezésben részesült személyek száma (pénzbeli és
természetbeni) (fő)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma
(pénzbeli és természetbeni) (db)

165

107

120

252

292

296

35

36

0

9

0

0

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező,
hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás. Jogosult
az a személy, akinek havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át. Jogszabályi
módosítások miatt 2009-től ez a típusú segélyezés nem jelentős, 2014-ben a városban
mindössze 13 főt érintett. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma
jelentős csökkenést mutat. Amíg 2012-ben 288 fő részesült támogatásban, 2014-ben ez a
szám mindössze 196 fő.
Átmeneti segélyt a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére nyújt. 2012-ben és 2013-ban 35-36 fő részesült támogatásban,
2014-ben 0 fő.
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma növekvő képet mutat az elmúlt
időszakban: 2012-ben 252 fő, 2014-ben 296 fő részesült benne. A lakásfenntartási
támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás (vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz
nyújtott hozzájárulás.
Fejlesztések 2007- 2013 között:
 Bölcsődei férőhelyek bővítése Ajakon. 2010. – 9 387 669 Ft támogatás
 Szociális Alapszolgáltatási Központ létesítése Ajakon. 2014. – 131 139 328 Ft
támogatás
Közművelődés, sport, szabadidő
Intézmények
2012-ben az Általános Művelődési Központ alapító okiratából az önkormányzat törölte a
közművelődési tevékenységet, s e feladat ellátására létrejött a Kultúra Háza Ajak Nonprofit
Kft. A Kft. alapító okiratában szereplő tevékenységek ellátása céljából bérbe adta az
önkormányzat az ingatlant a Kultúra Házában található berendezésekkel a Kft. részére, így
a közösségi ház és könyvtár a cég üzemeltetésében áll.
2011-ben az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására irányuló és az
ÁMK-ban pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai, infrastruktúra
fejlesztése történt meg, amelyre az önkormányzat 42 millió forint támogatást nyert.
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Rendezvények
A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei:
 Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző fesztivál 2007-től évente
augusztusban megrendezésre kerülő kulturális esemény, ahol a résztvevők száma
átlagosan 15 000 fő.
 2012-től február hónapban rendezik meg az Ajaki Farsangi Disznótorost, ahol a
résztvevők száma 3000 fő.
Sport
A sport és rekreáció infrastruktúrája
Ajakon 1 db sportpálya található, a létesítmény öltözőjének felújítására 2014-ben került sor.
A településen problémát jelent, hogy több osztálynak, egy időpontban kell testnevelési órát
tartani, valamint ezzel egy időben jelentkeznek a sportegyesületi és lakossági igények.
Emiatt szükséges a nevelési-oktatási intézmények tornatermi helyzetének javítása, és a
sporttelep, felújítása. A felújított és kibővített sporttelep meglétével ezek a problémák
megoldódhatnának, hiszen párhuzamosan a Péter-tón lévő sportpályán és teniszpályán,
valamint a tornateremben is folyhatnának a különböző csoportok sporttevékenységei.
Sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében:
Ajakon egy sportegyesület (Ajak Sportegyesület) működik, amelynek fő tevékenysége a
versenyzők képzése. A versenysportot a labdarúgás, taekwon-do, asztalitenisz jelenti több
korosztályban. A település felnőtt sportja sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem
olyan, mint az utánpótlás sport. Ez részben magyarázható a sportegyesület viszonylag kis
költségvetésével, valamint a sportlétesítmény állapotával.
Pályázati és TAO-s forrásból fog megvalósulni a Péter-tón lévő focipályán új sportöltöző
építése, valamint elbírálás alatt az önkormányzat pályázata az Ovi-Foci programban, ahol
egy 6x12 m-es óvodai műfüves pályával bővülhet a város.
15. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői (aktuális állapot) –
nem csak önkormányzati
Intézmény neve
Ajak SE Sportpálya
Műfüves labdarúgó pálya
Kultúra Háza
Városi Könyvtár

Kihasználtság/ látogatottság
Megye II. osztályú labdarúgócsapat otthona, ahol két hetente
vannak a mérkőzések. Felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatok vannak.
Egyre elterjedtebb a futás, egyéb testmozgás gyakorlása a
sportpályán. A sportöltöző 2014-ben lett felújítva.
A világítással is rendelkező műfüves pálya 2015-ben lett átadva.
Egyelőre baráti társaságok látogatják heti rendszerességgel.
A Kultúra Házában általában minden hétvégén vannak programok
(bálok, előadások, városi rendezvények, gyermekfoglalkozások,
házasságkötés, magánrendezvények stb.)
A gyerekek körében igazán népszerű a könyvtár, hiszen nemcsak
kölcsönözni lehet, hanem internetezési lehetőség is van.
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.5.2 Esélyegyenlőség biztosítása
A város óvodai intézményeiben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma 2014-ben 12 fő volt, ami 12 %-os arányt jelent ebben a korosztályban
városi szinten.
Helyi Esélyegyenlőségi Programot Ajak Város Önkormányzata 2013-ban fogadta el a
131/2013. sz. határozatával. A Program célcsoportjai, a kinyilvánított elkötelezettségek és
szükséges intézkedések:
 a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének elősegítése érdekében
szükséges intézkedések: közfoglalkoztatás és egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása, mentálhigiénés és személyiségfejlesztő programok szervezése, képzések, átképzések bővítése a munkanélküliek körében, lakossági megélhetési költségek
csökkentését szolgáló fejlesztése, bérlakás és szociális bérlakás program, civil
kapcsolatok fejlesztése stb.
 Gyermekek esélyegyenlősége érdekében szükséges intézkedések: jármű beszerzés,
nyári kulturális programok szervezése, CSANA létrehozása, gyermekszegénység
enyhítése, óvoda fejlesztése, akadálymentes és biztonságos játszótér létesítése.
 Nők esélyegyenlősége: speciális képzési programok, szabadidős, kulturális, sport
programok, komplex munkaerő-piaci programok, női közösségek támogatása.
 Idősek esélyegyenlősége: a szolgáltatásokhoz való eljutás elősegítése, biztonság
erősítése, aktivitást és függetlenséget megőrző programok, idősfoglalkoztatási
program, időszervezetek támogatása.
 Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: foglalkoztatás elősegítése, képzések szervezése,
internethez való hozzáférés segítése, lakókörnyezet akadálymentesítése,
életminőséget javító intézkedések bevezetése.
1.6 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.6.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Ajak város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei
területfejlesztési programban. Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost
dinamizálódó decentrumként definiálja. A városban a regisztrált vállalkozások száma 1083
db, a működő vállalkozások száma 123 db (KSH, 2012). Ez a szám nem változott jelentősen
a 2010-ben 129 db volt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 202 regisztrált vállalkozás jutott ezer lakosra, amely az
országos átlag (166) 1,2-szerese. Az egyéni vállalkozások előbbiek alapján számított
sűrűsége (171) – a mezőgazdasági jellegű egyéni vállalkozók jelentős számú jelenlétével
összefüggésben – az országosan jellemző 1,6-szeresét, míg a társas vállalkozásoké (31) az
átlagos alig több mint felét tette ki. Ajak értéke 32,5 működő vállalkozás/ 1000 lakos. azaz a
vállalkozói aktivitás viszonylag alacsony. A város e tekintetben kedvezőtlenebb helyzetben
van a megye egészéhez képest.
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.
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16. táblázat: Működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
1-9 fő

10-49 fő

mikro

kis

közép

119

2

2

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

24 883

878

178

27

Város részesedése a megyei értékből (%)

0,48%

0,23%

1,12%

0%

Ajak város

50-249 fő 250- X fő
nagy

Forrás: KSH, 2012

A vállalkozások létszám adatai alapján jól látható, hogy mikro vállalkozás adja ki a teljes
darabszám 96,7%-át, 1,6%-1,6% a kis- és a közepes vállalkozások aránya. A város
részesedése a megyei összes vállalkozásából: 0,4%.
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása
a megyei jellemzőkkel.
17. táblázat: A működő vállalkozások megoszlása fő gazdasági ágazatonként
Ajak

Szabolcs-SzatmárBereg megye

db

db

Mezőgazdaság

12

1 824

Ipar

12

1 876

Építőipar

11

2 230

Kereskedelem, gépjárműjavítás

56

6 610

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

6

2 798

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

10

1 137

Egyéb szolgáltatás

16

1 130

Gazdasági ág

Forrás: KSH, 2012.

A működő vállalkozások megoszlása fő gazdasági ágazatonként lényegesen nem különbözik
az országos összetételtől. A működő vállalkozások közel 80%-a a szolgáltató szektorban
tevékenykedik. Mindössze 10% az iparban működő vállalkozások aránya és 10% a mező-,
erdőgazdálkodásban, halászatban tevékenykedő vállalkozás aránya.
1.6.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban a regisztrált vállalkozások száma folyamatosan nő. 2011-ben 1028 db
2012-ben 1076 db, majd 2014-ben 1106 darab mezőgazdaságban regisztrált vállalkozás
volt. A külföldi tulajdon nem jellemző.
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18. táblázat: Ajak mezőgazdasági területei
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Ajak
hektár

%

hektár

%

Szántó

966,76

64,90%

227 662,78

54,10%

Konyhakert

31,07

2,09%

2 158,05

0,51%

Szőlő

4,51

0,30%

339,99

0,08%

Gyümölcsös

257,87

17,31%

30 146,28

7,16%

Gyep

107,13

7,19%

38 221,52

9,08%

Erdő

88,64

5,95%

109 579,77

26,04%

Nádas

0,20

0,01%

835,12

0,20%

Halastó

-

-

869,79

0,21%

Nem hasznosított mezőgazdasági terület

5,32

0,36%

3 389,61

0,81%

Gazdasághoz tartozó egyéb terület

28,06

1,88%

7 622,33

1,81%

1 489,55

100,00%

420 825,24

100,00%

Használt terület összesen

Forrás: Általános Mezőgazdasági Összeírás, 2010.

Ajakon a használt földterület közel 65%-a szántóként kerül művelésre az erdő, illetve a gyep
aránya 6-7%. A nem hasznosított mezőgazdasági terület mindösszesen csak 0,3%. A
megyei átlaghoz hasonlítva Ajakon a gyümölcsös és konyhakert aránya magasabb, az erdő
terület lényegesen alacsonyabb a megyei átlaghoz képest.
A Termelőszövetkezet 1993-ban megszűnt, a településen TÉSZ-ek nincsenek. Ajakon több
évtizedes hagyományai vannak a dohány, a káposzta és a gyümölcstermesztésnek. Sok
család és őstermelő foglalkozik növény és gyümölcstermesztéssel. Felvásárlással is
foglalkoznak: pl: alma, meggy, napraforgómag felvásárló és pirító vállalkozó is van a
városban. Az Önkormányzati tulajdonban lévő Ajaki MG-Á Nonprofit Kft. 2015-ben kb. 20 haon Virginia dohány termesztésébe kezdett, jelentős sikerrel. Az Önkormányzat a Start
közmunkaprogramon belül a mezőgazdasági ágazatát fejleszti, ezen belül van zöldség- és
növénytermesztés, valamint 2012-től már sertéstenyésztéssel is foglalkozik, melynek
bővítése 2013-2014-es évben is folytatódott. Az állatállomány is folyamatosan bővült, pl.
baromfival, sertéssel, mangalicával, fejőstehénnel. A mezőgazdasági programban dolgozó
mintegy 100 fő közfoglalkoztatott önkormányzati és bérelt földterületeken zöldségeket
termesztenek az önkormányzati intézmények konyháira, amellyel az étkeztetés költségein
tudnak megtakarítani. A külterületen mintegy 15 hektáron termesztenek burgonyát, kukoricát,
hagymát, csemegekukoricát, uborkát és káposztaféléket.
Magántulajdonban lévő hűtőház 4 db épült már Ajakon. Az állattenyésztés terén elmondható,
hogy egy nagyüzemi baromfitartó telep, egy önkormányzati és 2 magántulajdonban lévő
állattartó telep van a városban. 2015-ben jött létre egy magántulajdonban lévő lovaspark.

Ipar
Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban 2014-ben 10 db,
míg a regisztrált vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban 20 db.
A város ipari parkkal nem rendelkezik, azonban 3 iparterület található a településen.
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Szolgáltatások
A szolgáltatások Ajak gazdaságában kiemelt szerepet töltenek be mind a foglalkoztatottak,
mind a vállalkozások szempontjából. 2014-es adatok alapján az összes regisztrált
vállalkozás 80%-át (180 db) a tercier szektor adta. A vállalkozásának 32 %-a a kereskedelem
és gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban működik, ezen kívül még az ingatlanügyletek
tevékenység tekinthető jelentősnek a vállalkozások száma alapján. A 2011. évi
népszámlálás alapján a tercier szektorban működő cégeknél dolgozó ajaki lakosok aránya
61%, azaz 821 fő.
9. ábra: A szolgáltatási szektorban működő vállalkozások aránya
Ajak

35%
30%

SzabolcsSzatmárBereg megye

25%
20%
15%
10%
5%
0%

A turizmus nem jelentős gazdasági szegmens a településen. Az üzleti szolgáltatások
tekintetében hiány mutatkozik, hiszen a településen inkubátor ház, üzleti szolgáltató központ
nem található.
Az elmúlt 10 évben 2007-ben működött a legtöbb kiskereskedelmi üzlet: 39 db, 2014- ben
pedig a legkevesebb: 31 db . Ez 9,9 kiskereskedelmi üzletet jelent ezer lakosra, ami
lényegesen alacsonyabb a megyei (14,2) és az országos (15,1) átlagnál. Az általános
kereskedelmi tendenciákat igazolja, hogy 2005 és 2014 között az élelmiszer jellegű üzletek
száma szintén csökkenő tendenciát mutat.
A városban a vendéglátóhelyek száma 2005-től 2014-ig kismértékben növekedett (14
db→16 db). Ezek több mint fele italüzlet és zenés szórakozóhely (9 db), a fennmaradó
vendéglátóhely különböző színvonalú étterem és büfé. A városban az 1 000 lakosra jutó
vendéglátóhelyek száma (4,3 db) kis mértékben alacsonyabb a megyei (4,7 db) értéknél.
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1.6.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelése
Ajakon a működő vállalkozások száma stagnál, ezzel ellentétben a regisztrált vállalkozások
száma növekvő tendenciát mutat. Az alábbi grafikon jól szemlélteti, hogy 2008-ban a
regisztrált vállalkozások száma jelentősen megemelkedett, ami a nyilvántartott egyéni
vállalkozások számának kiugró növekedésére vezethető vissza. Ennek oka, hogy az
áfatörvény változásai miatt 2008-tól az őstermelőknek is adószámmal kell rendelkezniük.
10. ábra: Vállalkozások száma
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Forrás: KSH, 2013.

Az városban zajló termelés, a növekvő gazdaság és a bővülő kereskedelmi és vendéglátóipari forgalom egyre jelentősebb adóbevételeket biztosít az önkormányzat számára: annak
ellenére, hogy észlelhető 2011-ben és 2012-ben egy drasztikus csökkenés a gazdasági
válságnak köszönhetően, az iparűzési adó összege 2005-höz képest csaknem a
háromszorosára nőtt, 2014-ben már meghaladta a 20 millió forintot.
11. ábra: Helyi iparűzési adó (e Ft)
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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19. táblázat: Legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások
Ke-Víz 21 Zrt.

Vállalkozás neve

Fő tevékenységi kör
Lakó és nem lakó épület építése

Magyar Telekom NYrt.

Vezetékes távközlés

Vodafone Magyarország Zrt.

Vezeték nélküli távközlés

Kerekes Tüzép Kft.

Közúti áruszállítás

Flex-PS 93 Bt.

Lakó és nem lakó épület építése

Poncsák Béla

Baromfinevelés

Nyírségvíz Zrt.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Rétközi Műszaki Vizsgacentrum Kft.

Műszaki vizsgálat, elemzés

Zemplén Road Kft.

Út, autópálya építése

Várda-Garden 2001 Kft.

Közúti áruszállítás
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Nagyobb volumenű munkahelyteremtő beruházás nem történt az elmúlt 7-10 évben, viszont
2 mintaboltot nyitott a Nyírmadai Sütőüzem, mellyel 4 új munkahelyet hozott létre a városban,
ezen kívül több kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás növeli dolgozói létszámát.
A legnagyobb munkahelyteremtő az Önkormányzat, aki kb. 300 közfoglalkoztatottat
foglalkoztat.
Ajak városa a 4. sz. főút mentén helyezkedik el, ahol már évekkel ezelőtt kialakult egy
gazdasági szolgáltató övezet, ahová több, különböző vállalkozás települt: tüzép-telep,
ponyvakészítő-javító műhely, faiskolai lerakat, pálinka-főzde, gumiszervíz és műszaki vizsga
centrum, térkő-centrum, hídmérleg, utánfutó kölcsönző. Ez a terület más cégek számára is
vonzó lehet vállalkozás létesítés céljából. A másik befektetésre lehetséges terület a volt TSZ
telep területe, ahol állattartó telepek, hűtőház, különböző telephelyek találhatóak.

1.6.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Egy város gazdasági versenyképességét számos tényező befolyásolja, ezek közül Ajak
esetében a legfontosabbak:
 a határmenti fekvésből és a javuló külső elérhetőségből eredeztethető adottságok
 a potenciális munkaerő egyre javuló képzettségi szintje
 a záhonyi logisztikai centrum és a megyei decentrumként azonosított Kisvárda
közelsége,
 valamint a már jelenlévő nagyobb vállalkozások addicionális vonzereje.
Mindezek alapján összefoglalóan kijelenthető, hogy Ajak versenyképessége javuló
tendenciát mutat. Egy kisebb térség meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos
számú, más települések lakosságát is ellátó, városi funkciót jelentő intézménnyel. Gazdasági
és társadalmi szempontból mikro-térségi funkciókat lát el a település.

1.6.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A lakásállomány 2014-ben 1331 db, 2001-hez képest 73-mal (db) növekedett, ami 3 %-os
bővülést jelent. A lakások 59 %-a 1980 előtti, a legtöbb lakás (477 db) 1971-1980 között
épült, a második legintenzívebb lakásépítési időszak az 1981-1990 közötti évtized, (345 db).
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Az 1990-es évektől a lakásépítési kedv alábbhagy, a 2008-tól drasztikus csökkenés áll be,
2011-től a 2001-es szint (évi 4 db) alá esik.
12. ábra: A lakásállomány megoszlása az építési év szerint (db)

82

49

114
260
-1945
1946-1970
1971-1980
1981-1990
345

1991-2000
2001-2011

477

Forrás: KSH, 2011

2003-2008 között egy nagyobb lakásépítési hullám volt a város legújabb kialakítású
utcájában a Szabolcs utcán, az eddig ott lévő üres telkek beépítésre kerültek. (kb. 15 ház
épült fel itt) Ezen kívül a város más részein, de jellemzően a városközponti részen épültek
még házak a foghíjas telkeken, vagy régi házak elbontásával. Az utóbbi években már a
régebbi házak vásárlása és felújítása a népszerűbb. Ajak városára az elvándorlás és az
elöregedés a jellemző, ez okból kifolyólag a lakáspiac kínálati oldala jelentős.
A város a népességmegtartás érdekében kialakította támogató lakáspolitikáját, amely szerint
az első lakáshoz jutók támogatása lakásépítéshez 300.000 Ft kamatmentes hitelt biztosít 10
évre, első lakáshoz jutók támogatása vásárláshoz 200.000 Ft kamatmentes hitel biztosít 10
évre, amely az adásvételi szerződés megkötése előtt adható.
1.7

AZ ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYRENDSZERE

GAZDÁLKODÁSA,

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

ESZKÖZ-

ÉS

1.7.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az Önkormányzat és az Állam közötti feladatmegosztás változása miatt 2013-tól jelentős
változások történtek a város költségvetésében. A bevételi oldal változásai közé tartozik, hogy
a feladat-átstrukturálás miatt megszűnt az önkormányzat személyi jövedelemadóból való
részesedése, az illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a beszedett gépjárműadó
40%-a marad a városnál. Életbe lépett a hitelfelvételi korlát is. Ezen intézkedések
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következtében nagyobb az önkormányzatok központi támogatás függése. A hitelfelvétel
egyedi engedélyeztetése jelentősen korlátozza a helyi fejlesztéspolitika önállóságát.
A Képviselő-testületnek olyan intézkedéseket kell foganatosítania, amelyet a saját
bevételeink növekedését eredményezhetik rövid- vagy hosszútávon.
A
magyar
települési
önkormányzatok
a
2002–2008
között
felhalmozott
adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára 2011 és 2014 között került sor.
A központi költségvetés terhére átvállalt adósság zöme devizában állt fenn, amely magas
árfolyamkockázatot, rajta keresztül pénzügyi instabilitást jelentett az államháztartás központi
és lokális alrendszerének egyaránt. Adósságkonszolidáció Ajak városában is megtörtént
2012-ben és 2014-ben, az állam által álvállalt hitel nagyságrendje 144 368 000 Ft volt. 2013.
január 1-től a Mötv. szerint az önkormányzat költségvetése nem tartalmazhat hitelfelvételt.
Költségvetés
Ajak város önkormányzatának 2013 és 2014 évi költségvetési főösszege 1,03 Mrd és 1,5
Mrd Ft, működési hiány nem merült fel.
A bevételi tételek alakulását az alábbi táblázat ismerteti:
20. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása
A

B

2006

546 872

8 246

66 801

772

0

614 445

2007

569 793

9 385

22 108

13 154

3 154

605 055

2008

653 229

12 892

64 258

11 606

10 515

729 093

2009

715 679

15 487

37 854

8 807

7 792

762 340

2010

767 327

14 515

13 538

90 824

89 813

871 689

2011

719 895

5 718

165 478

53 636

52 506

939 009

2012

1 023 641

562

156 648

53 395

53 395

1 233 684

2013

688 291

19 604

342 033

5 688

3 460

1 036 012

2014

811 643

20 121

558 295

140 297

129 113

1 510 235

Év
2005

C
D
E
Felhalmozási
Helyi iparűzési
Működési
és tőke
Finanszírozási Hitelbevétele Összesen
adó
bevételek
jellegű
bevételek
k D-n belül
A-n belül
bevételek
591 206
6 894
17 069
13 991
13 750
622 266

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A táblázatból jól látható, hogy a működési bevétel az elmúlt 10 évben dinamikusan
növekedett, 2005. évi érték 2,43 szorosára növekedett 2014-re. Az iparűzési adó mértéke
szintén növekszik, ami a gazdasági fejlődés jele, azonban a mértéke még így is elenyésző
(bevétel 1,3%-a 2014-ben).
Az önkormányzati költségvetések kiadásai: A kiadások tekintetében a működési kiadások
folyamatosan emelkednek, egyéb típusú kiadások tekintetében elég nagy mozgás
tapasztalható, a teljes kiadás mértéke 2005. évhez viszonyítva- a bevétel növekedéshez
hasonló intenzitással – 2,37 szorosára emelkedett 2014-re.
Az önkormányzat kötvény és hitelállománya: 34.177.390 Ft. Ez nem igaz, nem töltötte ki az
önkormányzat, a héten meglesz!
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21. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása
A

B

C

Felhalmozási és Beruházási
tőke jellegű
kiadások
kiadások
B-n belül

D

E

Finanszírozási
kiadások

Hitelek
törlesztése
D-n belül

Összesen

Év

Működési
kiadások

2005

563 694

44 846

9 618

2 500

0

611 040

2006

568 093

32 892

28 309

13 140

740

614 125

2007

588 888

26 858

5 589

3 073

1 173

618 819

2008

665 048

59 954

3 487

3 731

2 431

728 733

2009

710 343

42 459

29 198

3 938

3 013

756 740

2010

777 788

100 694

29 345

4 544

4 200

883 026

2011

706 047

134 148

115 580

60 508

60 508

900 703

2012

844 025

189 591

32 557

112 781

100 280

1 146 397

2013

686 207

263 107

188 744

26 267

26 267

975 581

2014

880 306

445 772

410 925

123 287

123 287

1 449 365

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Vagyongazdálkodás
A vagyongazdálkodás távlati célja az önkormányzat vagyonából származó jövedelmének
növelése, és ezzel párhuzamosan a fejlesztési források megteremtése, gyarapítása.
Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2005 és 2014 között 2,5-szeres
növekedés ment végbe. A vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre
átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik.
Az önkormányzat 3/2014 (II. 06.) önkormányzati rendelete szól az önkormányzat vagyonáról,
a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól.
Önkormányzati törzsvagyon: 2005-től folyamatos, összesen 2,5-szeres emelkedés
tapasztalható 2014-ig. 2014-ben a törzsvagyon 1 784 814 000 Ft. A forgalomképtelen
törzsvagyon 50 db elemből áll, ezek közterületek, utak és hozzá kapcsolódó infrastruktúra
elemek.
A korlátozottan forgalomképes vagyon 17 tételből áll; ezek között vannak közfunkciójú
épületek (hivatal, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális intézmények, kulturális
intézmények), temető, közterületek, sportterületek és kiépítetlen területek.
Az önkormányzat forgalomképes vagyona: 114 db elemből áll; ezek között megtalálható:
ingatlanok – lakóház, áruház, szőlő, kert, erdő, intézmények - telephelyek, zöldfelületek,
beépítetlen területek stb. A fejlesztéseknél a beépítetlen területek, mint zöldmezős
beruházás és az üresen állón ingatlanok is figyelembe vehetőek.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagy a forgalomképtelen,
illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya, s ez által az egyes önkormányzati
célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként nem vehető figyelembe fedezetként.
A vagyongazdálkodás alapvető célja az önkormányzati vagyon növelése.
Vagyonértékesítésre kizárólag ésszerű indokok alapján, elsősorban a nem működő vagyon
mobilizálása és a fejlesztési források növelése érdekében kerüljön sor. Alapelv, hogy a
vagyonértékesítésből származó bevételeket ne működési célra, hanem fejlesztésre,
vagyongyarapításra fordítsák.
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22. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (e Ft)
Év

Törzsvagyon

Üzleti vagyon
(forgalom képes)

Kötvény és hitelállomány

2005

713 505

122 485

0

2006

743 141

105 624

0

2007

747 971

73 907

0

2008

820 790

83 479

0

2009

833 645

108 607

0

2010

926 956

130 776

0

2011

914 662

275 849

0

2012

1 177 574

296 797

0

2013

1 212 259

299 204

0

2014

1 784 814

283 079

0

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Gazdasági Program
Ajak Város Képviselő Testülete az 56/2015. sz. határozatával fogadta el a település
gazdasági programját. A dokumentum alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az
alapelveket, megállapítsa azokat a prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket,
amelyek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat költségvetésének egyensúlyban tartása
mellett:
 biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények működését,
 képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére,
 gondoskodjon az infrastruktúra folyamatos fejlesztéséről,
 törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására,
 segítse az Ajakon élő munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon,
 csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását,
 javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét,
 fokozza a település közbiztonságát.
A Program kialakítja az EU-források megszerzésének hatékony módját, elősegíti az ezt
megalapozó felkészülést, és egy előre megtervezett fejlesztési irányvonalat határoz meg az
önkormányzatnak. Átláthatóbb és tudatosan felépített tervezésnek eredménye a gazdasági
program, célkitűzéseinek kialakítása során figyelembe vette a városvezetés Ajak
Településfejlesztési Koncepcióját és az Általános Településrendezési Tervét.

1.7.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Ajak városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselő testület
rendelkezik. A képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt
többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen
jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a
város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása.
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A városfejlesztéssel kapcsolatos döntések végrehajtásáért a 2012-ben létrehozott Ajakgazda
Kft. a felelős. Főbb tevékenységei a város középületeinek és közterületeinek karbantartása,
a településüzemeltetési feladatok ellátása. Ügyvezető igazgató és 5 alkalmazott alkotja a
szervezetet. Felügyelő Bizottság ellenőrzi a cég működését.

1.7.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Ajak városa a 4. sz. főút mentén helyezkedik el, ahol már évekkel ezelőtt kialakult egy
gazdasági szolgáltató övezet, ahová több, különböző vállalkozás települt: tüzép-telep,
ponyvakészítő-javító műhely, faiskolai lerakat, pálinka-főzde, gumiszervíz és műszaki vizsga
centrum, térkőcentrum, hídmérleg, utánfutó kölcsönző. Az elmúlt években az önkormányzat
csak néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott végre.
Közvetlen eszközök
A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök eddig nem jelentek meg Ajak város
fejlesztései között. A város 2015-2019 közötti tervezett, hosszú távú gazdasági
programjában azonban már megjelennek közvetlen eszközök, mint például ipari területek
kijelölése –ennek kapcsán célként fogalmazódott meg a közvilágítás, víz és
szennyvízhálózat, illetve úthálózat kialakítása illetve fejlesztése, így megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkezne mindkét ipari terület minden letelepült vagy
letelepülni szándékozó vállalkozásnak. Az önkormányzat e cél elérése érdekében
módosítani kívánja a településrendezési tervet és két iparterületet kíván létrehozni: a 4. sz.
főút mentén és a volt TSZ tanya területén.
Közvetett eszközök
 Partnerség: az önkormányzat a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen
egyeztet a meghatározó gazdasági szereplőkkel, elvárásaikat és érdekeiket igyekszik
minél nagyobb mértékben figyelembe venni a településfejlesztési tevékenységek során
- kiemelt szempontként jelenik meg a Gazdasági Programban a Munkaügyi Központtal
való szoros együttműködés.
 Egyéb önkormányzati feladatok: a közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása,
önkormányzat integráló szerepének erősítése, közmunkaprogramok szervezése,
együttműködés a civil, egyházi és vállalkozói szférával, a lakosokkal.
 Gazdasági Program: az Önkormányzat négyévente programjában leírja a rövid-,
közép-, hosszú távú célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ezzel irányvonalat mutatva,
hogy a város hogyan képzeli el jövőbeli pozícióját, szerepét a térségben. A település
számára a következő kitörési pontokat fekteti le a program: munkahelyteremtés;
idegenforgalom és turizmus; közösségfejlesztés, közművelődés; szociális ellátás;
oktatás; ifjúsági- és sport feladatok.
Ajakon a vállalkozói környezet fejlesztésre szorul, hiányoznak olyan alapvető infrastrukturális
eszközök, amely hatékonyan hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének és piacra
jutásának javulásához.

1.7.4 Foglalkoztatáspolitika
2014-ben az önkormányzat 120 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása
óta (2012 év) a közfoglalkoztatottak száma csökkent. A településen a közfoglalkoztatás 2015
végéig kb. 130 családot érintett. A közfoglalkoztatás szervezésében az önkormányzaton
kívül más szervezet nem vesz részt. A közfoglalkoztatottak tevékenységei a legnagyobb
volumenben mezőgazdasági tevékenységeket folytatnak, továbbá 2015.04.01-től a
mezőgazdasági földutak karbantartása, a belterületi közutak és belvízelvezetés
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rendbetétele, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása is a közfoglalkoztatottak
feladata. Foglalkoztatásuk a legsikeresebb a mezőgazdaságban.
Ajak település már évek óta sikeresen részt vett a közfoglalkoztatási pályázatokban,
amelyben lehetőség nyílt a résztvevők számára arra, hogy a program keretében fejlesszék
tudásukat. 2015. márciusban indult a Start közmunkaprogram, amely a regisztrált
álláskeresők számára biztosít álláslehetőséget. Az önkormányzat hét foglalkoztatási
területen közel 210 embernek biztosított munkát. Fontos alapelv, hogy az aktív korú, tartós
munkanélküliséggel sújtott emberek lehetőséget kapjanak a munkavállalásra,
megakadályozván ezzel a szegénység elmélyülését. A felnőttképzés terén a
közfoglalkoztatottak mezőgazdasági és karbantartói, valamint kisgépkezelői ismeretekre,
ECDL tanfolyamon szerzett informatikai tudásra tettek szert. A Start programon belül a
mezőgazdasági ágazat a legnagyobb volumenű, ezen belül van zöldség- és
növénytermesztés, valamint 2012-től már sertéstenyésztéssel is foglalkozik az
önkormányzat. A mezőgazdasági programban megtermelt nyersanyagokat a 100%
önkormányzati tulajdonú kft. által működtetett konyha használja fel.
A 2014-ben megalakult Szociális Szövetkezet is AJAKSZÖV néven, melynek célja a saját
termelésű termékek jövőbeni értékesítése.
2015. április 1-jén a város lehetőséget kapott a közúthálózat, mezőgazdasági földutak
valamint a belvízelvezetés karbantartására. Az elmúlt évek alatt összesen 5 biomassza
kazán beépítésére nyert a település pályázatot - a kazánprogram keretében alternatív fűtési
móddal kívánják csökkenteni a kiadásokat. A felhasználható biomasszát a mezőgazdasági
projekt keretében, valamint a mezőgazdasági földutak mentén lévő fák, bokrok, cserjék
irtásából állítják elő.

1.7.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
Önkormányzat 2014-ben 3 db kétszobás összkomfortos, téglaépítésű bérlakással
rendelkezett a város központi részén. Ezek közül 2 a korábbi háziorvosok szolgálati lakása
volt, az egyik az 1990-es években épült, a másik pedig az 1970-esben. 2013-ban a két orvos
elköltözött, azóta a két lakás üresen áll. A város rövid távú fejlesztési tervei között szerepel
ezeknek a lakásoknak a hasznosítása. A 3. lakásban még laknak, de 2016-ban kiköltözik a
család. Ez a lakás valószínűleg lebontásra fog kerülni, mivel egy régi iskolaépület utcafront
felőli részén lett kialakítva, és helyén épül meg a város új tere (Mindszenty Bíboros tér) a
római katolikus templommal szemben.
A város egyéb bérleményként az Ady Endre út 27. sz. alatti húsboltként funkcionáló épületet
hasznosítja.

1.7.6 Intézményfenntartás
Önkormányzat által fenntartott intézmények: polgármesteri hivatal, óvoda és bölcsőde,
általános iskola, szociális szolgáltató központ, egészségügyi központ, művelődési ház,
könyvtár, sportpálya, ravatalozó, civil-ház és vendég-ház, régi II-es iskola épülete.
Legfontosabb beavatkozási szükségletek beazonosítása a következő 7 évben:
 A helyi általános iskola női vizesblokkjának felújítása..
 Önkormányzati intézmények korszerűsítése, energiahatékonyság növelése megújuló
energiaforrásokkal.
Önkormányzati fenntartású intézmények jelentősebb fejlesztései (2007-2014) és a
fejlesztések forrásai a mellékletben találhatóak meg.
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23. táblázat: Önkormányzati működtetésű intézmények bevételei-kiadásai (eFt)

Kiadás
Bevétel

2010

2011

2012

2013

2014

működtetés

775 833

761 441

507 030

182 391

173 104

karbantartás

1 912

2 401

919

1 256

299

felújítás

31 724

0

4 441

működés
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2013-tól a teljes pedagógusállomány foglalkoztatása átkerült a KLIK-hez, amely az általános
iskola fenntartója lett, az üzemeltetést a város látja el. Ajak városban az egyházak
intézményfenntartásban nem vesznek részt.

1.7.7 Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni,
amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város az elmúlt időszakban
végrehajtott energetikai megújítást az intézményeiben, az alábbiak szerint:
 KEOP-5.7.0/15-2015-0051 - Ajak Város Önkormányzat középületének energetikai
korszerűsítése : Polgármesteri Hivatal, általános iskola, óvoda, ravatalozó. A projekt
megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósultak meg: homlokzati
hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, födém, illetve lapostető szigetelésre.
 KEOP-4.10.0/N/14-2014-0016 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Ajak Város
intézményein.
 KEOP-4.10.0/A/12 - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal - Tamási Áron Ajaki Köznevelési Intézmény ellátása napkollektorral
és biomassza kazánnal.
1.8 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint
definiálja: 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. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe
sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz,
komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható
települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatásokat is. (A törvényben definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak
üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése, külterületi
ingatlanok gyommentesítése stb.).
Az önkormányzat e feladatokat, összetettségük miatt az önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló közszolgáltatóként megbízott cégen keresztül látja el. Az „Ajakgazda”
Vagyonkezelő és Településgazdálkodási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai:
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1. Utak, közterületek fenntartása, tisztán tartása:
 Az önkormányzat aszfalttal ellátott közútjainak síkosság elleni mentesítés – e feladat
ellátása során kiemelt sorrendiséget élveznek az önkormányzati közintézményekhez
vezető utak.
 Elvégzi az önkormányzati fenntartású belterületi utak balesetmegelőző eseti
kátyúzását.
 Az önkormányzati belvíz elvezető árkok folyamatos tisztántartása, és a minimális
karbantartási javítási munkák elvégzésével történő rendbetétele abban a körben,
amelyben a feladat nem tartozik más szerv (családi ház előtt a tulajdonos, üzlet előtt a
bérlő, stb.) vagy 3. személy kötelességei közé. E feladat ellátása során kiemelt
sorrendiséget élveznek az önkormányzati intézmények előtti árkok.
2. Parkfenntartás:
 parkok fenntartása,
 intézményi területek parkosítása, fenntartása, tisztántartása.
3. Karbantartás az önkormányzati intézmények épületeinek, helyiségeinek rendszeres,
évi, tervezett karbantartási, festési, javítási, és hibaelhárítási munkálatainak
elvégzése. Érintett önkormányzati közintézmények:
 Polgármesteri Hivatal épülete
 Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (ÁMK,
Művelődési Ház)
 Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
 Ajaki Alapszolgáltatási Központ
 Védőnői szolgálat
 Ravatalozó
 Kultúra háza
 Péter-tó Civil ház
 Sportöltöző
4. Építményüzemeltetés
Az önkormányzat tulajdonát képező, fent megnevezett helyiségek teljes körű és folyamatos
üzemeltetése. A tulajdonos önkormányzat a fent felsorolt törzsvagyonát képező helyiségeket
2011. szeptember hónapjától határozatlan időre a Kft. használatába adta üzemeltetésre.
5. Gazdálkodási feladatok: A nonprofit kft közreműködik az önkormányzati feladatellátás
technikai lebonyolításában, valamint az önkormányzati intézmények fenntartásához
kapcsolódó működési kiadásainak teljesítésében is.
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1.9 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.9.1 Természeti adottságok
Ajak területén a Nyírség és a Rétköz találkozik, de gazdálkodásában, hagyományiban a
Rétközhöz kötődik. A Rétközre a múlt század végéig a Tisza felszínalakító hatása nyomta rá
a bélyegét. Ez határozta meg az itt élő emberek gazdálkodását, életmódját. A Lónyaicsatorna 1882. évi megépítése, a belvizek levezetése gyökeres fordulatot hozott az itt élők
életében, gazdálkodásában.
A Rétköz az Alföld ÉK-i részén elterülő alacsony fekvésű 650 km² kiterjedésű terület. É-on a
Tisza, K-en a Nyírség ÉK-i, D-en a Nyírség középső részével határos, attól a TuzsérKisvárda-Demecser vonal illetve a Lónyai-csatorna választja el. A tengerszint feletti
magassága a Nyírséghez viszonyítva alacsony, általában 93-100 m között változik.
Legmagasabb pontja a Messzelátó-hegy (127,8 m) Szabolcsveresmart határában.
Több mint száz évvel ezelőtt a folyószabályozás és a mocsárlecsapoló munkálatokig e terület
a Tisza árvizétől sűrűn látogatott, kisebb-nagyobb mocsarakkal, lápokkal tarkított táj volt. A
felszín állapotára ma már csak nagy területeket elfoglaló kotu és réti talaj, valamint a
helyenként megjelenő szikesek emlékeztetnek.
A Rétköz fejlődéstörténetében a pleisztocén legvégén (kb. 1 millió évvel ezelőtt) új korszak
következett be. Az új Tisza-meder, amely a holocén folyamán jelent meg a Rétközben
kevésbé volt állandó, szeszélyesen kanyargott és ezzel jelentős felszínalakító munkába
kezdett. A hatalmas kanyarulatokat fejlesztő Tisza csaknem az egész Rétközt bejárta, s a
futóhomok területek nagyobb részét elpusztította. A terület felszínének alakításában,
formálásában jelentős szerepet játszottak a Tisza árvizei is. A Tisza árvizeivel csaknem
minden esztendőben elöntötte és nagy mennyiségű iszapot, agyagot, homokot rakott le a
Rétköz területén. A Tisza hordalékával helyenként feltöltötte a medrét, s új medret vájt
magának. Az elhagyott medrek elmocsarasodtak, melyek növelték az amúgy sem kevés
mocsaras-lápos területeket.
7. kép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg
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Domborzat és talajviszonyok
Ajak területén túlnyomórészt a Nyírségre jellemző zonális talajok vannak többségben,
amelyek közül az erdőtalajok a legelterjedtebbek. Az erdőtalajok közül a rozsdabarna erőtalaj
a legnagyobb kiterjedésű. Ez a típusú erdőtalaj a gyengén hullámos felszínű, 107-110 m
tengerszint feletti magasságú részén alakult ki. A podzolos erdőtalaj az erdőtalajoknak
jobban kilúgozott, savanyúbb típusa. Leginkább a homokdombok között lévő
mélyedésekben, időszakosan vízjárásnak kitett helyeken kisebb foltokban találhatók. A
kovárványos barna erdőtalaj homok alapkőzeten alakult ki, gyengén humuszos, savanyú
kémhatású talaj. A kovárványcsíkok kedvezőbbé teszik a homok fizikai-kémiai tulajdonságát.
Ajak területén csak foltokban található meg.
Ajak Ny-i oldalán a rétközi lápos részen azonális talajtípusok alakultak ki. Ezek közül a
legelterjedtebb a láptalaj. A levegőtlen viszonyokkal járó elmocsarasodás biológiailag azzal
jár, hogy az élet szempontjából fontos nitrogén, foszfor, kálium felhalmozódása elmarad, és
a mocsár elszegényedik tápláló anyagokban. Jellemző továbbá a talajtípusra, hogy nagy
foltokban rendkívül nagy tömegű házascsiga felhalmozódás található. Emiatt a rétláp
szénsavas-mészben igen gazdag. Azokon a foltokban, ahol nem volt ilyen felhalmozódás 11,5 m vastagságú savanyú tőzeg halmozódott fel, amiben a hosszabb lúgos vízborítású
részeken vas és mangán kiválás található.
Azokon a helyeken, ahol a mocsárvilág idején a talaj kiemelkedett a vízből és mészkőpadok
nem képződtek, a talajvíz pedig 1 m-nél mélyebbre süllyedt, mocsári eredetű, mélyen
humuszos réti csernozjom talajok alakultak ki.
Éghajlat
A térség éghajlatának sajátos vonása van az Alföldön, mivel a medence ÉK-i szélén, a
Zempléni Középhegységtől és a Kárpátoktól alig 20-50 km-re van, így az alföldi és hegyvidéki
légáramlás egyaránt alakítja éghajlatát.
A felhős napok átlaga 51%, a vegetációs időszak alatt 44%. Ez utóbbinál 80% fedettségnél
borultabb napok száma csak 23,1%, ami a derült napok gyakoriságát mutatja. Ezért van,
hogy míg a napsütés átlagos évi összege 1966 óra, a vegetációs időszaké 1430 óra, ami a
lehetséges napsütés tartalmának 54%-a.
A hőmérsékletjárásra jellemző a nagy hő ingás, ami a kontinentális éghajlat sajátossága. A
legmelegebb és leghidegebb hónap átlagos hőmérséklete közt lévő különbség eléri a 24°Cot. A leghidegebb hónap a január, középhőmérsékletre: -3,9°C, a legmelegebb a július,
középhőmérséklete: 20,1°C. Az előfordult legkeményebb téli hideg -34°C volt, a legnagyobb
felmelegedés elérte a 39°C-ot. Így az abszolút hőingadozás 73°C-nak adódik, ami az ország
nyugati részén 65°C alatt marad.
A csapadék évi összege 50 év átlagában 601 mm. Ebből a nyári félévre 357 mm, a téli félévre
244 mm esik. A legcsapadékosabb a május, június és augusztus (62, 70, 67 és 68 mm). A
legszárazabb a január, február és a március. A csapadékbizonytalanság az Alföld többi
tájához viszonyítva itt a legkisebb. A maximális csapadékok évi összege 888 mm, a
minimálisaké 324 mm.
A fagyos napok száma kedvezőtlenül alakul, mivel március hónapban 13,9 áprilisban 3,0
május 0,7 a fagyos napok átlagos száma. A szeptemberre eső 0,4 és az októberi 3,1 fagyos
napoknak már kisebb a jelentőségük, bár a fagyérzékeny konyhakerti növényekre ez is
kedvezőtlen. Az első fagyos nap átlagosan október 20, míg az utolsó április 18. A fagymentes
időszak tartalma 184 nap.
Az uralkodó szélirány É-ÉK-i, mely az összes szél 66,4%-át teszi ki. A szélerősség 30 évi
középértéke 1,8-2,0 B°, amely 3-3,3 m/sec szélsebességnek felel meg. A 3 B° (5 m/sec) –
nál erősebb szelek az évi átlagnak 22,6 %-át teszik ki. A viharos szelek hányada 1,8%, a
legerősebb széllökés sebessége 40 m/sec körül van.
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Vízrajz
A Rétköz területén a víz volt az a természeti tényező, amely jelentősen befolyásolta a felszín
fejlődését, az itt élő emberek életét. Ezt a természeti állapotot a Tisza szabályozásával és a
belvízrendezési munkálatokkal az ember teljesen megváltoztatta. A Rétköz egykori
mocsaras vizenyős területeinek helyén jól termő szántóterületek, s kisebb területekre szorult
rétek, legelők foglalnak helyet.
Növényzet
Ajak természetes növényzetében a Rétköz és a Nyírség növényzete egyaránt megjelenik. A
település keleti határában a nyírségi növénytársulások jellemzőek. A homoki erdők helyén
(jellemző erdőfajta a homoki tölgyes) jelenleg többnyire szántók, gyümölcsösök és
települések jellemzők. Néhol a természetesebb élőhelyek mozaikosan megjelennek a
mezőgazdasági területek között, a természetszerű erdők aránya minimális, jellemzők az
ültetvények (akác, nemes nyár, fenyők). A térségre jellemző szárazodás miatt az üde és a
vizes élőhelyek visszaszorulóban vannak. A gyepek főleg másodlagos homoki legelők és
jellegtelen üde rétek. A nyírségi-flórajárásban homokpuszták és homoki rétek növényzete
találhatók meg egymás mellett, azonban uralkodó jelleggel ma már a burgonya, rozs,
dohány, gyümölcsösök, szőlők és akácerdők borítják. Az Ajak határában található
mocsárvilág növényzete a meszes-kotus láp miatt nem azonos a Tisza árterületének
flórájával. A mocsári területen a vízmélységtől függően ma is felismerhető övezetek alakultak
ki. Életforma szempontjából lágyszárúak és egyéves és zömmel kedvező vízállást igénylő
növényfajok találhatóak. Az időszakos vízborítástól mentes, magas talajvízállású részek
növényzete két részre osztható: mészkerülő növényzet illetve meszes rétek.
Ajak nyugati határában a vizes élőhelyek jellemzőek, ahol a Rétközhöz hasonló élőhelyek
jelennek meg. A területen jellemző síkláp, valamint a rétek, mocsarak és tölgyerdők helyén
ma túlnyomórészt szántóföldek vannak. Természet közeli vegetáció csak a legmagasabb
talajvízszintű területeken és a holtágakban fordul elő. A belvizes parlagokon jellemző a
mocsarak viszonylag gyors regenerációja, míg a száraz homokon jellegtelen gyepek
találhatók.
A következő, ökológiai állapotot javító intézkedések szükségesek a fajmegőrzések
érdekében:
 a magas talajvízszint megőrzése a védett területeken,
 a mezőgazdasági területek irányából esetlegesen érkező diffúz szennyeződések
bekerülésének megakadályozása.
Állatvilág
Állatföldrajzi tekintetben Ajak az alföldi, Pannonicum faunakörzet Eupannonicum
faunajárásába tartozik. Alapfaunája közép-európai fajokból áll. Viszonylag kevés a
mediterrán és még kevesebb a balkáni elemek száma. A természet-közeli élőhelyek
visszaszorulása miatt az állatvilág biodiverzitása nagymértékben csökkent. Legjobban a
mocsári állatvilágot érte pusztulás, mivel a szárazföldi álltok a kultúrnövényzet között is
megtalálták életfeltételeiket. Jelenleg főleg pusztai jellegű és állóvízi fajok találhatók.

1.9.2 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.9.2.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Ajak területén és környékén országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
nem lett kijelölve az Országos Területrendezési Terv alapján.
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1.9.2.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
A 266/2008. (XI. 6) Korm. rendelet által módosított 275/2004. Korm. rendelet szerint Ajak
város nem szerepel a Natura 2000 területek jegyzékében. Továbbá Ajakon sem UNESCO,
sem pedig nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek nem lettek kijelölve.
1.9.2.3 Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település
területén és a környező területeken.
Magterületek
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő
életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
Pufferterületek
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és
folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.
13. ábra: Település és környékének természetvédelmi területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
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1.9.3 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Ajak közigazgatási területének közel 14,75%-át települési területek (belterületek) foglalják el.
A központi belterület a főközlekedési utak csomópontjában alakult ki. A lakóterületi és
gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan növekszik és
tovább fog növekedni a központi belterület.
Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett
úthálózat szerkezet-átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve
védelemre tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek
a beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el,
természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során
szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének
megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.
1.10 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag
aktív, termesztési, ill. kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül.
Egy település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben
meghatározza a zöldfelületek aránya és azok állapota.
Ajak a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból nincs
kedvező helyzetben. A település teljes egészére a családi, kertes házak jelenléte jellemző.

1.10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.10.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer különböző elemeit térbeli helyzetük és használatuk módja szerint
csoportosíthatjuk. Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk:
 sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei;
 vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és vízfolyások partja;
 szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, sportpálya és az
intézménykertek.
Használatuk módja szerint megkülönböztetünk:
 Korlátlan használatú közterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a közparkok és
közkertek, valamint az utcai zöldsávok;
 korlátolt használatú közterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények (temető,
sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda,
művelődési ház, templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben korlátozva
van;
 közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található
kertek tartoznak.
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1.10.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Korlátlan használatú zöldfelületek:


Közparkok, közkertek: A városban az egyetlen funkcionális értelemben vett tér a
Szabadság tér, amely értékes növényállománnyal rendelkezik, de ez inkább csekély
használati értékű, inkább kondicionáló zöldfelület.



Utcai zöldsávok, fasorok: A településen jelentős utcai fasor nem található, tulajdonosok
által ültetett fák találhatók az utak mentén.

Korlátolt használatú zöldfelületek:
 Zöldfelület jellegű intézmények a településen a temetők (Hrsz 1178, 271, 0149/4) és a
sportpálya (Hrsz 307)
 Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények:
 Egyházi intézmények (Református Egyház (Bocskai u. hrsz 1084), Görög Katolikus
Egyház (Ady E. u. 3. hrsz 340/1), Római Katolikus Egyház (Rákóczi u. 65 hrsz 49)
 Oktatási-nevelési létesítmények kertje: (ÁMK Általános Iskola, Hajnal u. 11., hrsz
962, Iskola (Rákóczi u. 67. hrsz 48), Iskola (Ady E. u. 6. hrsz 575), Napközi Otthonos
Óvoda (Hajnal u. 9. hrsz 964),
 Kulturális, művelődési intézmények kertje: Községi Könyvtár, Kulturház (hrsz 682)
 Egészségügyi intézmények kertje: Gyógyszertár (Kiss E. u. 5., hrsz 1013/4),
Háziorvosi és Védőnői szolgálat (Kiss E. u. 5.)
 Közigazgatási intézmények: Polgármesteri Hivatal (Ady E. u. 25. hrsz 416/2),
Házasságkötő Terem, Posta (Ady E. u. 27. hrsz 421)
 Egyéb korlátolt használatú zöldfelületek: A lakóterületek kertjei a települési zöldfelületi
rendszer talán legfontosabb alkotó elemei. A településen egy, kettő és három zónás
kertek egyaránt előfordulnak. Az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) a legritkább,
a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert), a három zónás pedig általában
olyan ingatlanok jellemzője, ahol állattartás, vagy más gazdálkodási tevékenység (akár
ipari, vagy szolgáltató jellegű) folyik és ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes
zónában.
 Mezőgazdasági területek
 Mocsarak: Ördögkert (0116/28, 0116/1c,f, 0135/1-12c, 0152/1-27f, 0161/1-40d,
095/1b, 080/b,d, 087/1-37 b, 076/d), Nagy Dögöstó (035-1-52 g, j)
 Nádas: Ördögkert: 0116/1a,l, 043/c, 0161/1-40b
Zöldfelület fejlesztés Ajakon az elmúlt 5 évben:
 A Péter-tó elnevezésű városrészen kialakításra került egy műfüves focipálya (2015ben) és egy füves focipálya. (2013-ban), amely a lakosság részére rekreációs
tevékenységekre ad lehetőséget.
 2012-ben falumegújításra és faluközpont kialakításra a 135/2008 (X. 18.) FVM rendelet
alapján falumegújítás és fejlesztés jogcímen 35,4 millió Ft támogatást nyert a település,
melynek keretén belül megújult a Szabadság téri park, a Kultúra háza és az iskola előtti
tér 2012-ben.
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1.10.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
 A településen a meglévő közparkok műszaki színvonala nem megfelelő, azonban új
közparkok kialakítása lehetséges a meglévő, beépítetlen, belterületi hasznosítatlan
zöldfelületeken.
 Az út menti belterületi fásítások hiányoznak, azok az út menti tulajdonos
elképzeléseinek megfelelően ad-hoc módon történtek. Talán ennek köszönhető, hogy
az itt-ott előforduló telepítések közt gyakoriak a gyümölcsfák (berkenye – Sorbus sp.,
meggy – Cerasus sp. stb.).
 A település hosszú távú fejlesztési igényei között szerepel egy új köztér kialakítása,
ugyanis jelenleg nincs települési fórum jellegű köztér Ajakon.
 Nincs korszerű közterületi játszótér.
 Jelenleg nincs a településen rekreációs célokat szolgáló vízgazdálkodási terület. A
belterület központi részén elhelyezkedő Péter tó nevű mélyfekvésű, természetes
vízgyűjtő területet azonban ilyen hasznosításra tervezik.
 Temetők fásítása hiányos, nincsenek burkolt utak, sétányok a temetőn belül.
 Településközponti kereskedelmi, szolgáltató terület (piac) kijelölése indokolt.
 Lakóterülethez közeli gazdasági (ipari) területek határainak beültetése javasolt.
1.11 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.11.1 Területfelhasználás vizsgálata
1.11.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Ajak szalagtelkes, többutcás kisváros. A település a Tisza ártere és a Nyírség homokbuckái
közötti területen alakult ki, belvizes terület. Az egykori Kisajak községgel már korán
összeépült a mai Rákóczi utca mentén, erre a két, karakterében hasonló egykori főtér utal.
A Tisza szabályozása és a vasútvonal megépítése után a község észak felé, az addig
mocsaras területek irányába épült tovább, a vasútvonal mentén kiszélesedve. A 20.
században Ajak területe jelentősen megnövekedett, tervszerűen épült tovább déli irányba. E
területbe ékelődve zárványszerűen maradt meg a Hajnal úti tömbbelső belvizes területe. A
településközpont legjelentősebb útvonalai a Petőfi-Rákóczi utca, az Ady Endre utca a Hajnal
utca és a Vasút utcák. Az első kettő a településszerkezet szervesen kialakult utcája, ívelt
vonalvezetéssel, változó szélességgel. A Vasút és a Hajnal utcák tervszerűen kialakítottak,
az előbbi vonalvezetése egyenes, utóbbié elegáns ívet fut be, szélességük állandó. A
település útboltozatának többi elemére a szervesen kialakult és mérnöki tervezés
eredményeként létrejött struktúra egymásra épülése a jellemző.
Külterületi hálózatok
1. Természetes elemek: árkok, vízfolyások
2. Mesterséges elemek:
 Csatornák: Kárászi-Gyulaházi csatorna, Berencsi csatorna
 Dűlőutak: Ide tartoznak a település rendezési terv szerint a különböző művelési ág alá
tartozó területeket feltáró föld utak. Tekintettel arra, hogy a terület erdősültségi mutatói
meglehetősen kedvezőtlenek további mezővédő erdősávok kialakítása lenne indokolt
azon dűlőutak mentén, ahol jelenleg nincs ilyen fasor vagy véderdő. A dűlőutak menti
fásítás a tervezendő erdőfoltok összekapcsolásának és így egy zöldfolyosó rendszer
kialakításának szempontjából is indokolt lehet.
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 Közlekedési utak: A 4. út Nyíregyháza és az országhatár között, 4145. számú
összekötő út, 38325. számú bekötő út, 41104. számú bekötő út
 Fasorok: A település külterületi jelentős fasorai a következő dűlő utakat kísérik.
 Vasúti pályatestek: Budapest-Záhony 100 sz. fő vonal
 Magasfeszültségű elektromos légvezetékek: A település külterülete magasfeszültségű
elektromos légkábel hálózattal terhelt.
Ajak külterülete 2210 ha nagyságú. A külterületet a természetföldrajzi adottságoknak
megfelelően használják.
Belterületi hálózatok
A település belterületi hálózatai a külterületi hálózatok szerves részeként alakultak ki, ma
már azonban nem annyira egyértelmű formálója, alakítója azoknak. Természetes hálózati
elemek a városban nem találhatók, a földrajzi adottságok településszerkezet-meghatározó
szerepe azonban jelentős: a Tisza mocsaras árvidéke és a szabolcsi dombvidék közötti
terülten a felvidéki településekre emlékeztető utcás településszerkezet jött létre.
A mesterséges hálózatok legfontosabb elemei: a Rákóczi utca, a település régi főutcája és
az Ady Endre utca, a Kiss E. utca, az új településközpontot feltáró út, a Vasút utca, a 4145.
sz. összekötő út belterületi szakasza, a Hajnal úti tömbbelső vízelvezetését szolgáló
csatorna.
Ajak város méretéből adódóan városrészek meghatározása nem indokolt, azonban ami
viszonylag jól meghatározható az a településközponti terület. Ezen felül a Helyi Építési
Szabályzat kijelöl falusias, kertvárosias és kisvárosias lakóterületeket, gazdasági területet,
különleges területeket (temető, rekreáció, hulladékkezelő stb.) és beépítésre nem szánt
területeket.

1.11.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A település igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre
nem szánt területre tagozódik. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei
az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az
alábbi terület felhasználási egységre osztottak.
a.) A település igazgatási területének beépítésre szánt területei:
1. Lakóterületek: A település lakóterületei a településszerkezetben betöltött szerepükhöz
igazodó formában jelennek meg. A település központi részein a településközponti
vegyes területeken belül is jelennek meg lakóterületek egyes telkek, telekcsoportok
esetében önálló lakóterületi funkcióval, egyes telkek, telekcsoportok esetében
településközponti vegyes funkcióval. A lakóterületek beépítése a város régebbi részein
falusias, az újonnan beépített területeken kertvárosi és kisvárosi karaktert tükröz, mely
a telekstruktúrában is megmutatkozik:
 kisvárosias lakóterületek (Lk)
 kertvárosias lakóterületek (Lke)
 falusias lakóterületek (Lf)
2. Vegyes területek: településközpont vegyes területek (Vt)
3. Gazdasági területek:
 egyéb ipari terület (Gip)
 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
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4. Különleges területek (K):
 temető területek
 sport és rekreációs terület
 hulladékkezelő területe
 közmű területek
b.) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei:
1. Zöldterületek: közpark (Kp)
2. Erdőterület:
 védő erdő (Ev),
 gazdasági erdő (Eg),
 korlátozott használatú gazdasági erdő (Egk),
3. Mezőgazdasági területek:
 kertes mezőgazdasági területek (Mk)
 általános mezőgazdasági területek (Má), ezen belül szántó, gyep, gyümölcsös,
nádas
 korlátozott használatú mezőgazdasági területek (Mák), ezen belül szántó, gyep,
nádas.
4. Vízgazdálkodási terület (V)
1.11.1.3 Funkció vizsgálat
A település intézményi ellátottságát, valamint azok funkciók szerinti besorolását az alábbi
táblázat foglalja össze:
24. táblázat: Intézmények és funkcióik
Funkció

Alfunkció
bölcsőde
óvoda

Humán
funkciók

Közösségi
funkciók

iskola
egészségügyi
ellátás
szociális és
gyermekjóléti
szolgáltatások
könyvtár
színház, mozi
múzeum
szabadidőpark,
sportpálya
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Városközpont
részében (db)

Lakóövezet
részben (db)

1

1

0

1

1

0

1

1

Egészségház

1

1

0

Ajaki Alapszolgáltatási
Központ

1

1

0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

3

2

1

Intézmények
Ajaki Rozmaring Óvoda
és Bölcsőde
Ajaki Rozmaring Óvoda
és Bölcsőde
Ajaki Tamási Áron
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

Városi Könyvtár

Ajak Se Focipálya
Péter-tó focipálya
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Műfüves focipálya
Kultúra Háza Ajak és
Péter-tó Civilház

közösségi ház
uszoda, strand

Római Katolikus
Templom, Görög
Katolikus Templom,
Református Templom
1 Körzeti Megbízott
Ajaki Tűzoltó Egyesület
(civil)

templom
rendőrség
tűzoltóság
Igazgatási
funkciók

okmányiroda
önkormányzati
hivatal
kormányablak
autóbusz állomás

Közlekedési
vasútállomás
funkciók
benzinkút
Ipari Park
piac
pénzügyi
szolgáltatók és
bankok
Gazdasági
irodaház
funkciók
szálláshely

2

0

0

0

0

3

2

1

1

1

0

0

0

0

Ajak Város
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

1

1

0

0
0

0
0

0
0

Ajak vasútállomás

1

0

1

H &H International Kft.

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1

1

0

0

0

0

2

1

1

Rétköz
Takarékszövetkezet

kiskereskedelmi
üzlet
vendéglátó
egységek

2

Nefelejcs Vendégház,
Dóra Vendégház
felsorolást lásd 2. sz.
mellékletben
felsorolást lásd 2. sz.
mellékletben

26
15

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

1.11.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
Ajak városában a ma már állomásként nem funkcionáló MÁV épület tekinthető
alulhasznosított barnamezős terület. Laktanya vagy felhagyott iparterület nincs a
településen, a meglévő létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően hasznosítják.

1.11.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Ajak városban egy terület definiálható szegregátumként, a szomszédos utcákkal pedig
szegregációval veszélyeztetett övezetként azonosítható.
 Szegregátum (Lehel út - belterületi határ - Táncsics út): A komfort nélküli, félkomfortos
és szükséglakások aránya a 2011-es népszámlálás szerint a lakott lakásokon belül
17,1%. A beépítés jellegét tekintve kertes, családi házak találhatóak itt. Közművekkel
való ellátottság és a rácsatlakozás tekintetében hiányosságok tapasztalhatóak. A
házak többsége félkomfortos, állagukat tekintve azonban jelentős problémákkal
küzdenek. A nyílászárók elavultak, a lakások homlokzata és környezete sok helyen
leromlott állapotban van. A lakások egy része megüresedett, a lakatlan lakások
ablaktól, ajtótól megfosztottak.

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

58

 Szegregációval veszélyeztetett terület (Lehel út - Árpád út - Táncsics út - belterületi
határ - Táncsics út): A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 2011es népszámlálás szerint a lakott lakásokon belül 18%.
A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek kialakulását, illetve részletes
helyzetfeltárását a 3.3.1 fejezet tartalmazza.

1.11.2 Önkormányzati tulajdon kataszter
Ajak Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszter 2014.12.31
állapotot tükröz. A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek,
valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 194 db
névjegyzékbe vett tulajdona van, 68,4 hektár területen.

1.11.3 Az építmények vizsgálata (beépítési jellemzők, településkarakter)
A beépítések kialakulását részben a településszerkezet történeti kialakulása és
jellegzetességei, részben a funkcionális földművelő kultúra, annak telekszerkezete határozza
meg. Ajak jellemző beépítési módja oldalhatáron álló lakóházak, csupán a központ új
intézményei állnak szabadon.
Beépítési jellemzők
Ajak város Helyi Építési Szabályzatában foglaltak szerint kereskedelmi, szolgáltató, valamint
vendéglátó tevékenység céljára közterületen épület, pavilon nem építhető. Lakóterületeken
belül a minimális telekterület vagy annál kisebb telekterület esetében csak egy lakóépület
építhető (melléképület csak a lakóépülettel egybeépítve). Tetőtér építés esetén csak egy
hasznos tetőtéri építményszint létesíthető. Helyi védelem alá vont épületen, és a hozzá
tartozó ingatlanon 1m2 felületet meghaladó reklámtábla, cég vagy címtábla, vagy azonos célt
szolgáló homlokzatfestés és fényreklám továbbá a klíma berendezés kültéri egysége nem
helyezhető el.
Az övezetekben és a területeken elhelyezhető építményekről és építési telkeinek beépítési
mód szerinti szabályozásáról bővebben Ajak Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzat
9-36. paragrafusaiban találhatóak információk.
1.11.4 Az épített környezet értékei
1.11.4.1 A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A város tömbszerkezetére a tervszerű kialakítás nyomta rá a bélyegét, az eredeti, egyutcás
szerkezete ugyanis nem tette lehetővé karakteres tömbszerkezet kialakulását. Ajak tömbjei
jellemzően kisméretűek, tervszerű kialakítások következtében telekszerkezetük is szabályos
(kivételt a Hajnal utca melletti kedvezőtlen beépítési feltételekkel rendelkező hatalmas
tömbje jelent). Karakteres különbség mutatkozik az ÉNY-i vasút menti terület és a város
központi területeinek tömbszerkezetében, míg az előbbi átlós úthálózatra jellemzően
háromszög alakú tömböket alakított ki. Az utóbbié hálós jellegű, kelet-nyugat és észak-déli
hossztengelyű tömböket egyaránt tartalmaz. A tömbök jellemzően zártak, minden oldalról
körbeépítettek, egyedül a legszélsők nyitottak, telekvégeikkel a környező mezőgazdasági
területek felé fordulnak.
A települések terei általában az elsődleges települési hálózatok csomópontjaiban alakulnak
ki. Más képződményi típusok létrehozásában a másodlagos hálózatok vagy egyéb tényezők
játszanak szerepet. Minden tértípusnak, térformának jellemzője azonban a térhez
kapcsolódó környezeti minőség, az épített környezet, a beépítési mód, valamint a
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funkcionális tartalom is. A település egyetlen funkcionális értelemben vett tere a Szabadság
tér – szabályos útelágazásos tér, zárt térfalakkal és értékes növényállománnyal. Hasonló
térszituáció alakult ki a Rákóczi és Bocskai utcák elágazásánál is, amely azonban beépült.
Beépítése ellenére azonban – értékes növényállományával – központképző erővé válik.
Ajak településközpontja két karakteresen elkülöníthető részre oszlik. A település
hagyományos központja az Ady Endre útra felfűződve alakult ki, itt helyezkedik el a görög
katolikus templom és parókia és a Polgármesteri Hivatal. A nagyközség azonban kinőtte ezt
a területet, így tervszerűen új településközpontot alakítottak ki a Hajnal utca mentén. A
települési intézmények jelentős része ma már itt található.
A településközpont területein belül a lakóépületek, lakóházak az intézmény területekkel
keveredve vegyesen helyezkednek el.

1.11.4.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Ajak nyilvántartott régészeti lelőhelyei:
Név

Hosszaki-dűlő

Bocskai utca
Bús-kert
Berzec
Ördöghegy
Fehértóhomoka
A volt 4. út mellett
Katolikus templom
Homokhordó
Ige
Katolikus temető
Czóbel birtok
Lapos
Berzec É

Hrsz.
2086, 2087, 2102, 2104, 2106, 2100, 2088, 2083, 2075, 2082, 2078, 2079,
2077, 2076, 2090, 2071, 2069, 2070, 2072, 2097, 2103, 2131, 2124, 2130,
2112, 2122, 2123, 2166, 2471, 2470, 2150, 2142, 2108, 2098, 2099, 2085,
2081, 2092, 2095, 2466, 2153, 2152, 2151, 2129, 2127, 2126, 2125, 2113,
2115, 2105, 2101, 2091, 2080, 2128, 2089, 2114, 2094, 2110, 2120, 2118,
2167, 2173, 2063, 2065, 2066, 2312, 2177, 2176, 2169, 2134, 2135, 2133,
2132, 2116, 2156, 2161, 2162, 2163, 2467, 2468, 2469, 2172, 2171, 2139,
2170, 2155, 2121, 2109, 2143, 2140, 2157, 2137, 2178, 2067, 2064, 2060,
2062, 2056, 2068, 2160, 2136, 2148, 2147, 2149, 2146, 2141, 2138, 2111,
2117, 2107, 2074, 2073, 2059, 2058, 2054/4, 2054/2, 2054/5, 2054/3, 2057,
2061, 2084, 2093
1084, 1083, 1085, 1046/2, 1047, 1046/1, 1045, 1082, 1079, 1081, 1080,
1078, 1167, 1064
064/3
064/1, 063, 0140/1, 0143/21, 0143/22, 0143/20, 0143/18, 0143/17, 0143/19,
0142
035/12, 035/13, 035/15, 035/16, 035/14, 035/10, 035/11, 035/20, 035/6,
035/7, 035/9
033/29, 033/28, 033/27, 033/20, 033/21, 033/22, 033/25, 033/24, 033/23,
033/26, 033/32, 033/31, 033/30, 033/67
287/2, 311, 310, 288, 289/1, 289/2, 287/1, 113/7, 113/6, 244/4, 111, 242,
243, 244/3, 189/2, 189/1, 112, 186/2, 187, 241, 240, 238, 191, 188, 190,
244/2, 246, 248, 110, 247, 158, 185, 186/1, 197, 236, 237, 239/1, 252,
286/3, 290/1, 290/2, 309, 1168/1, 108/1, 109/3, 113/3, 113/5
1021, 1023/1, 1024/4, 1027/1, 1028/1, 1029/1, 1026, 1024/6, 1168/3, 57/1,
58/1, 59/1, 53, 54, 55, 56, 50, 51, 52, 49, 1020/1
0143/29, 0143/30, 0143/28, 0143/31, 0143/25, 0143/27, 0143/26, 0143/24,
0143/23, 0143/4, 0143/5, 0148/1, 0144, 0145, 057/5, 057/6, 041, 042, 0151,
0148/2
0140/4, 0140/10, 0312, 0313/17, 0313/18, 0313/16
214, 215/2, 216, 215/1, 213/1, 213/2, 212, 217, 253/2, 253/1, 254/1, 252,
0149/2, 0148/1, 0143/5, 0122, 0149/4, 0149/3, 0150, 04, 0139, 253/5, 253/4
093/4, 099/4, 099/3, 099/2, 098, 044/2, 043, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2,
166/1, 166/2, 165, 164/8, 045
0120/2, 0132/34, 0132/33, 0132/32, 0132/31, 0120/22, 0120/19, 0132/30,
0132/29, 0132/28, 0120/20, 0120/18, 0132/35, 0121, 0122
0141, 0140/4, 0140/10, 0140/1, 064/1, 064/2
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Halmitag

Régi szőlő

0132/43, 0132/42, 0132/12, 0132/11, 0132/2, 0132/5, 0132/10, 0132/9,
0132/8, 0132/7, 0132/6, 0132/4, 0132/3, 0132/44
016, 017, 2407, 027/4, 2276, 2297, 2287, 2292, 2282, 2303, 2270, 2229,
2224, 2245, 2235, 2238, 2250, 2225, 2227, 2223, 2221, 2220, 2211, 2458,
2459, 2460, 2431, 2427, 2422, 2418, 2335, 2322, 2318, 2316, 2331, 2306,
2304, 2301, 2302, 2311, 2281, 2283, 2284, 2231, 2411, 2455, 2454, 2406,
2403, 2410, 2414, 2415, 2419, 2423, 2426, 2457, 2383, 2390, 2386, 2397,
2400, 2396, 2392, 2393, 2430, 2434, 2387, 2382, 2379, 2378, 2375, 2372,
2373, 2369, 2365, 2341, 2326, 2325, 2323, 2361, 2360, 2315, 2348, 2349,
2357, 2356, 2353, 2352, 2345, 2328, 2317, 2332, 2337, 2338, 2343, 2340,
2339, 2313, 2451, 2402, 2453, 2452, 2456, 2391, 2389, 2388, 2401, 2374,
2230, 2228, 2226, 2222, 2232, 2233, 2234, 2263, 2261, 2254, 2239, 2299,
2298, 2296, 2295, 2294, 2291, 2288, 2293, 2290, 2289, 2286, 2285, 2308,
2310, 2309, 2300, 2305, 2256, 2251, 2247, 2240, 2236, 2255, 2252, 2257,
2267, 2268, 2278, 2277, 2273, 2264, 2266, 2265, 2280, 2312, 2279, 2327,
2324, 2368, 2364, 2314, 2344, 2342, 2262, 2272, 2275, 2274, 2271, 2260,
2259, 2258, 2246, 2244, 2243, 2242, 2241, 2237, 2269, 2253, 2249, 2248

Záhonyi műút

0136/3, 0136/5, 0136/2, 0136/4, 0138/1, 0137

Darusziget

0125/2, 0125/4, 0125/3, 0125/5, 0318/26
1163, 1164, 1162, 1157, 1158, 1156, 1159, 1161, 8/2, 8/3, 10, 12, 11, 16/2,
14, 13, 16/1, 15, 17, 0116/35, 0117/12, 0117/11, 0116/2, 1167, 1098, 1097,
1096, 1126, 1160, 1165, 1/2, 1/1, 4, 5, 3, 2
0147/1, 0148/1, 0145, 0146, 037/17, 037/18, 037/3, 038, 039, 0152/20,
0152/19, 0148/2, 0152/7, 0152/22, 0152/23, 0152/24, 0152/25, 0152/21
0124, 0123/1, 0131, 0116/32, 0119, 0120/16, 0116/31, 0130/1, 0130/5,
0130/4, 0130/3, 0130/2, 0122
020/22, 020/21, 020/20, 020/19, 020/11, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15,
020/16, 020/17, 020/18

Ó-temető
Kálmánzy-tag
Ördög-kert
Bori-tanya

1.11.4.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Ajak szalagtelkes, többutcás község a Nyírség szélén. A község a Tisza ártere és a Nyírség
homokbuckái közötti területen alakult ki, belvizes terület. Az egykori Kisajak községgel már
korán összeépült a mai Rákóczi utca mentén, egykori különállásokon csak a két,
karakterében hasonló egykori főtér utal.
A település egyetlen funkcionális értelemben vett tere a Szabadság tér. Szabályos
útelágazásos tér, zárt térfalakkal és értékes növényállománnyal. Hasonló térszituáció alakult
ki a Rákóczi és Bocskai utcák elágazásánál is, amely azonban beépült. Beépítése ellenére
azonban – értékes növényállományával – központképző erővé válik.
1.11.4.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület, nemzeti emlékhely
Ajak város esetében az alfejezet kidolgozása nem releváns.

1.11.4.5 Műemlék, műemlékegyüttes, műemlékvédelem sajátos tárgyai, műemléki terület
Református templom
A mai református templom eredetileg katolikus volt, melynek építési idejét a XIII-XIV.
századra teszik. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, középkori templom, tető feletti kis
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toronnyal. A régi Ajak település egykori központjában
áll, főhomlokzatából négyzetesen kiugró nyeregtetős,
ajtószárny nélküli bejárati csarnokkal. Felette a
főhomlokzaton rézsűs kör alakú világító ablak. A hajó
sarkait egy-egy a tetőrész magasságáig felfutó
támpillér erősíti, melyek a templom északi és déli
falain kisebb méretekkel középen is megismétlődnek.
A templomhajó déli falán három, a szentély egyenes
záródású hátsó falán két keskeny résablak.
Nyeregtetején palafedés, melyből favázas, gúla
alakú, palafedésű sisakkal, gömbbel és csillaggal ellátott harangtorony emelkedik. A
főhomlokzaton a vakolat alatt középkori ornamentális festés nyomai láthatók. Szentélye
eredetileg dongaboltozatos volt. A hajó téglány alakú, vert agyagpadlós; az előtérben újabb
kori faragott oszlopokkal alátámasztott karzat. 1929-ben készíttette id. Csépke Károly,
Csépke Pál és Eszenyi Mihály. Mennyezete síkfedésű, fafödém, mely kékre festett lécekkel
több mezőre osztott, a mezőkben sárga-fehér csillagfestéssel.
Ref. templom ex-lege műemléki környezete: hrsz: 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1085, 1045,
1046/1, 1046/2, 1064, 50, 1168/3, 1029/1, 48, 1018/26, 1031/3, 1032/1, 1033, 1036/1,
0117/4.
Római katolikus templom
Ajak református és katolikus lakói között a XVIII. század végén fennállott templom
tulajdonivita után határozták el a katolikus templom felépítését. A mai templom 1819-ben
épült, eredetileg torony nélküli, egykor különálló fa haranglábbal.
Egyhajós, keletelt, késő barokk stílusú templom, homlokzat előtti
toronnyal. A település mai központjában áll. Főhomlokzat elé
lépő hatalmas, négyzetes alaprajzú tornya négyszintes. A
toronyhoz csatlakozó hajó téglány alakú, keskenyebb, egyenes
záródású szentéllyel, a leckeoldalon a hajótestbe csatlakozó
sekrestyével. A hajó oldalfalain három-három téglány alakú
ablak. Egyszerű nyeregtető, palafedéssel. Torony alatti bejárat,
dongaboltozatos térrel. Az ajtókeret lezáró lapjának közepén
1819-es évszám. Háromboltszakaszos egyhajós belső tér,
csehsüveg-boltozással. A szentélyt kiugró párkánnyal díszített,
pillérkötegre támaszkodó diadalív választja el a hajótól. A hajó
középrészének boltozatán ornamentális dekoratív festés,
középen neobarokk freskó: Szt. István felajánlja a koronát
Máriának.

1.11.4.6 Helyi védelem
Ajak Város Helyi Építési Szabályzatában foglaltak szerint építészeti védelem alá vont
épületek:
 Görög Katolikus templom és mellette lévő lakóház, Ady Endre út 8., 574. hrsz.
 Református Gyülekezeti Ház, Bocskai utca, 1046/1. hrsz.
 Lakóházak (Rákóczi u. 83. és 43.)
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 Görög katolikus templom
Az egykori Kis-Ajak görög katolikus temploma
1653-ban épült, melyben az 1770-es években
is rutén nyelven prédikáltak. A templom három
fő részből állt: szentély, hajó, előcsarnok.

1.11.5 Az épített környezet konfliktusai, problémái
Az épített környezet problémái, konfliktusai közé sorolhatóak az alábbiak:
 A Vasvári Pál utcában a Dankó telep illegálisan felhúzott épületei
 Funkcióvesztett önkormányzati tulajdonú épületek közül a II-es iskola bal oldali
szárnya: Rákóczi út 64. (régi iskolaépület utcafronti részében egyelőre bérlakás, amely
megszüntetését tervezi az önkormányzat, a hátsó részét a közfoglalkoztatottak
használják reggeli eligazításra). Az épület leamortizálódott, felújítása költséges lenne.
Az önkormányzat tervei között szerepel az épület lebontása és a helyén egy új tér/park
kialakítása.
 Járdák állapota több utcában hiányos vagy nem biztonságos
 Az utak rossz állapotúak
1.12 KÖZLEKEDÉS

1.12.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Település közlekedési szerepe
Ajak város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kisvárdai járásban található.
Nyíregyházától ÉK-re 40 km-es távolságban helyezkedik el. A legközelebbi város Kisvárda
(6 km). További közeli települések: Anarcs, Gyulaháza, Nyírtass, Pátroha, Rétközberencs.
Közlekedési szempontból jól megközelíthető a várost nyugat felől elkerülő 4. sz. főút,
valamint a Budapest-Záhony vasútvonal igénybevételével. Mezővárosias jellegű,
szalagtelkes és többutcás település, egyike a legrégebbi településeknek a megyében. Ajak
településen áthalad a 4145 számú összekötő úton Kisvárda-Záhony irányába. A szomszédos
Rétközberencs a 38139-es bekötőútról érhető el.
Vasút vonatkozásában villamosított kétirányú fővonal szeli át a települést Ajak
megállóhellyel. Tömegközlekedés formái közúton az Észak-Magyarországi Közlekedési
Központ helyközi illetve távolsági járataival közelíthető meg.
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8. kép: Ajak város térképe

Forrás: www.googlemaps.hu

1.12.2 Közúti közlekedés
A településközpont legjelentősebb útvonalai a Petőfi-Rákóczi utca, az Ady Endre utca a
Hajnal utca és a Vasút utcák. Az első kettő a településszerkezet szervesen kialakult utcája,
ívelt vonalvezetéssel, változó szélességgel. A Vasút és a Hajnal utcák tervszerűen
kialakítottak, az előbbi vonalvezetése egyenes, utóbbié elegáns ívet fut be. Szélességük
állandó.
25. táblázat: Az úthálózat jellemzői
Ajak úthálózata
Belterületi elsőrendű főutak
Belterületi másodrendű főutak
belterületi gyűjtő utak
Belterületi kiszolgáló és lakó utak
Külterületi közutak
Kerékpár utak
Gyalog utak és járdák
Ajak kiépített közutak
burkolata
Belterületi kiszolgáló és lakó utak
Külterületi közutak
Kerékpár utak
Gyalogutak és járdák

Ajak Város Önkormányzata

Kiépített hossz
(km)
0
0
0
17,112
0,016
2,624
6,647

Kiépítetlen
hossz (km)
0
0
0
1,232
37,303
0
0

Aszfaltbeton és
öntött aszfalt
(km)
15,94
0
2,624
0,657

Utótömörödő
aszfalt
(km)
1,172
0
0
0

Kiépített utak átlag
szélessége (m)

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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2,6
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Beton (km)
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A bővülő járműállomány a város fogyatkozó lakossága mellett 2005-től lassú, de folyamatos
növekedést mutat, 2014-ben 268 szgk/1000 fő volt. Ez mind az országos, mind a megyei
adatokhoz közelít, a megyei átlagot kis mértékben meg is haladja. A 2008-as válság nem
okozta a motorizáció csökkenését, holott mind a megyében és az országos adatokban
megfigyelhető volt ez a tendencia, így 2010-től Ajakon a személygépkocsi állomány
magasabb a megyei átlagtól. A motorizációt Ajakon, megyei és országos adatok tükrében –
KSH adatok alapján – az alábbi grafikon mutatja be.
14. ábra: Ajak személygépkocsi állomány (1000 főre jutó az állandó népesség körében)
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Forrás: KSH

A baleseti adatokat tekintve az elmúlt 10 évben, összesen 2 halálos eset történt, 2008-ban
és 2010-ben. A sérüléssel járó balesetek közül a vizsgált időszakban összesen 45 regisztrált
esetet tart nyilván a KSH, a legtöbb 2008-ban 9 eset, évente átlagosan 4 esetről áll
rendelkezésre adat. A balesetek többsége lakott területen belül történt.

1.12.3 Közösségi közlekedés
Autóbuszos infrastruktúra

Ajakra az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemeltetésében naponta
több (18 járatpár) autóbusz járat közlekedik, Ajak-Kisvárda, Ajak-Nyíregyháza
viszonylatban. Az autóbusz megállóhelyek a város központi területein találhatóak, jól
megközelíthetőek, mindösszesen 12 db. A buszmegállók elhelyezése nem mindenhol
szabályos. A leszállóhelyeket előírás szerint kell kialakítani, mert jelenleg nem
megfelelőek – a burkolatok a hozzájuk tartozó járdákkal felújítandóak.
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15. ábra: Helyközi autóbusz járatok

Forrás: www.emkk.hu

Vasúti közlekedés
Ajakot a 100-as számú Budapest-Nyugati pu. – Szolnok – Szajol – Debrecen – Nyíregyháza
– Záhony oh. vasútvonal érinti. A vasútvonal kelet-nyugati irányban szeli át az ország keleti
felét. Záhony jelentőségét az adja, hogy itt találkozik az ukrajnai területen elterjedt
1520 mm-es széles nyomtávú, valamint a normál nyomtávú vasúti hálózat. A nemzetközi
jelentőségű vasúti fővonal a TEN-T törzshálózat és a RFC6, Mediterranean szállítási folyosó
része.
A 100-as számú vasútvonal Budapest-Nyugati pu. – Tuzsér szakasza kétvágányú, onnantól
egyvágányú, Budapest-Nyugati pu. – Záhony között villamosított, a Záhony – Záhony
országhatár szakasz dízelvontatású. Az engedélyezett sebesség Budapest-Nyugati pu. –
Kőbánya-Kispest között 80 km/h, Kőbánya-Kispest – Záhony között 120 km/h, Záhony és
Záhony országhatár között pedig 100 km/h. Az engedélyezett tengelyterhelés 21,0 t (kivéve
a Kőbánya-Kispest – Vecsés és az Albertirsa – Szolnok szakaszokon, ahol 22,5 t), a vonalra
engedélyezett vonathossz 750 m (kivéve a Szajol – Püspökladány szakaszt, ahol csak
700 m).
A vonal Kőbánya-Kispest–Szolnok között nagyrészt átépült (egyes állomásközök kimaradtak
a teljes felújításból), a GSM-R rendszer és a rá épülő ETCS L2 rendszer kiépítése jelenleg
zajlik, ezek átadása után a sebesség felemelhető lesz Albertirsa – Cegléd között 140 km/hra, Cegléd – Szolnok között 160 km/h-ra. Szajol állomás átépült. A Szolnok–Szajol és a
Szajol–Püspökladány szakasz teljes átépítése 160 km/h-ra és 22,5 t tengelyterhelésre, és
750 m-es vonathosszra jelenleg is folyik, párhuzamosan a GSM-R és az ETCS L2
telepítésével. A vonal további fejlesztése várható a 2014-2020 közötti EU költségvetési
ciklusban Püspökladány és Debrecen között, illetve a teljes 100-as vonalon GSM-R rendszer
kiépítése. Ajak területén egy vasútállomás található a belterület északnyugati peremén.

1.12.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Kerékpáros közlekedés
Ajak Város Önkormányzata és Kisvárda Város Önkormányzata az ÉAOP-3.1.3/A-11-kiírás
keretében közösen valósította meg a kerékpárút fejlesztését. A projekt célja egy 4024 m
hosszú kerékpár út megépítése volt Kisvárda és Ajak településrészei között a 4145. számú
közlekedési úton. A beruházást indokolta a tény, hogy a 4145. számú út közlekedési
forgalma megnőtt az elmúlt években, mivel Kisvárda területén jelentős foglalkoztatással bíró
cég tevékenykedik és Ajakról számos dolgozó jár be a szomszédos járásszékhelyre. Az
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összekötőút út keskeny, széle letöredezett kerékpáros közlekedésre nem volt alkalmas, főleg
a megnövekedett forgalom miatt.
Az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel további kerékpárút fejlesztés Nyírtass és
Ajak között, valamint Ajak és a kisvárdai déli ipartelep (Master Good Kft.) között.
Gyalogos közlekedés
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik.
A járdák felületének minősége sok helyen baleseti veszélyforrást jelent. Az összes
belterületi kiépített gyalogút és járdák hossza 6,7 km, kiépítetlen gyalogutak hossza 0 km.

1.12.5 Parkolás
A településen kijelölőt ingyenes parkolók száma 70 db, amely kiszolgálja Ajak
autóhasználóit. A fesztiválok alkalmával azonban a parkolóhely hiánya érezhető. A kisebb
önkormányzati utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz problémát, ha az egyéb
parkolást a közterületeken, az útpadkán oldják meg. Az önkormányzat a vasútállomás
körzetében tervezi egy P+R és B+R parkoló kialakítását.
1.13 KÖZMŰSZOLGÁLTATÁS
26. táblázat: Közmű szolgáltatók összefoglaló táblázat
Szolgáltatás
Vízi közművek (Vízellátás,
szennyvízcsatornázás)

Szolgáltató megnevezése, címe
Nyírségvíz Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó út 5.

Gázellátás

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.

Elektromos energia ellátás

E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
4600 Kisvárda, Szent László út 64.

1.13.1 Víziközművek
Ajak területén a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi a vízellátási, szennyvízgyűjtési és kezelési
feladatokat. A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 1996 októberében alakult. Alapítója 29 települési önkormányzat,
valamint a Magyar Állam képviseletében a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium. A
tulajdonosok száma jelenleg 81, de a további bővülés feltételei adottak.
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi
problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai
országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a
vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Kisvárdán a Kisvárda Vízellátási Üzemmel működteti az ivóvíz
szolgáltatást. Vízműtelep Kisvárdán található, aminek a napi kapacitása 5 342 m3/nap, az
ellátott települések: Kisvárda, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza (ellátott népesség
24 748 fő).
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1.13.1.1Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú
vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot,
védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 114 db vízműből 105 db üzemel, 9 db vízmű
tartalékként van nyilvántartva. Kisvárda D-i területen, a város határában Ajak település
mellett található a Kisvárda II. sz. vízmű számított védőidomának felszíni metszete, kijelölt
hidrogeológiai B védőterület. Üzemelő sérülékeny vízbázis, ivóvíz termelő kutakkal, ami
rétegvizet termel, melynek kapacitása 5000 m3/nap. A kijelölő határozat száma: H-47771/2004.
Ivóvízellátás
Ajak ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúval
kitermelt ivóvizet a határérték fölötti vas- és a mangántartalma miatt a felhasználás előtt
tisztítani kell. A víztisztítási technológia többnyire a vas- és mangántalanítást, valamint a
fertőtlenítést foglalja magában. A közműves ivóvízellátásról kijelenthető, hogy a településen
a megfelelő vízminőség biztosítása mellett a mennyiségi igények kielégíthetőek. Ivóvíz
panaszok a településen nem jellemzőek.
Ivóvíz, vízbázis
Ajak város ivóvízhálózata 19,5 km hosszú, NA 200, 150, 100 azbesztcement és NA 100KM
PVC csövekből készült. Az elmúlt időszakban Ajakon évről évre emelkedett a közüzemi
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma. A bekötött lakások száma 2005-ben 1174 db
(91,6%), 2014-ben 1210 db volt (90,1%).
A Kisvárdai II. sz. vízmű vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok
közét tartozik, ezért a vízbázis méretezett B zóna területén a 123/1997. Kormányrendeletben
foglalt tevékenységek korlátozására vagy megtiltására kerülhet sor.
16. ábra: Közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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Forrás: KSH, 2014.

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

68

1.13.1.2 Szennyvízelvezetés
Szennyvízgyűjtő hálózat
A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik. Az utóbbi
években folyamatosan emelkedett a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
lakások száma Ajakon. A bekötött lakások száma 2005-ben 533 db (41,6%), 2014-ben 996
db volt (74,8%).
17. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások
számának változása Ajakon a teljes lakásállományhoz viszonyítva
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Forrás: KSH, 2014.

Szennyvíztelep
„Felső-Szabolcsi Szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt” keretében 2013-ban indult egy
3,5 milliárdos beruházás, mely 2015 szeptemberében zárult. A projekt három agglomerációt
foglalt magába: Gyulaháza–Anarcs-Nyírkarász agglomerációkat. Ajakon megvalósult a
szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és csatornahálózat rekonstrukciója. A projekt
megvalósulásának köszönhetően a felszín alatti vizek szennyeződése csökken, a talaj, a
talajvíz és a rétegvíz minősége védve van a további szennyeződésektől.
Szennyvízkibocsátás
A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után a XIII.sz. csatornába kerül. A
tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb
mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat,
fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A
szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás
mértékétől függően képesek tolerálni.
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1.13.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek
az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11.
pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést
jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai
jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége
nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű
árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes
településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
Ajak város a Rétköz tájegységben a 45.Felsőszabolcsi belvízrendszer területén helyezkedik
el. A csatornák a belvízrendszerre jellemző 40 l/sec/km2 fajlagos vízhozamra lettek kiépítve.
A város területén a következő csatornák találhatóak: Csicsás (XIII. sz.) csatorna 2014.03.04.
napjától, XIII/a. sz. csatorna, Fehértói csatorna, XIII/b. sz. csatorna 2014.05.12. napjától a
FETIVIZIG kezelésében, Halmi csatorna és annak mellékága, Ördögárok csatorna, Pétertói
csatorna, amelyek a Felsőszabolcsi VGT. kezelésében vannak. A település déli részén egy
keskeny sáv (Karász-Gyulaházi csatorna vízgyűjtőterülete) a 46. sz. Nyíri belvízrendszerhez
tartozik, melynek kezelője a FETIKÖVIZIG. A településen a jellemző terepmagasságok a
belterületen 100,00-106,00 mBf. között változik.
Ajak belterületi vízrendezése 2014-ben történt meg. A meglévő belterületi csapadékvízelvezető hálózatok tervét 1974-ben készítette el a Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulat.
A meglévő zárt csatornák az eltelt időben feliszapolódtak, eltömődtek, a beton járdalapburkolatok nagy része tönkrement, a lapok bedőltek, becsúsztak, a beton lezáró fogak
tönkrementek. Helyreállításuk fenntartási munkával már nem volt gazdaságos és célszerű.
A beruházás keretében korszerű csapadékvíz elvezető rendszer és a Péter tón kb. 1,8
hektáros záportározó épült. Szükség volt a modern, a mai kornak megfelelő színvonalú, az
előre gyártott vasbeton elemek alkalmazására, melyek élettartama hosszú, fenntartásuk
könnyebb. A projekt megvalósítása során megépült 524 fm zárt csatorna, 2094 fm nyílt
csatorna, 10 db tisztító akna, 2 db víznyelő akna, 176 db áteresz és 1 db csapadék
záportározó, továbbá felújításra kerül 954 fm zárt csatorna, 3023 fm nyílt csatorna, 37 db
tisztítóakna, 20 db víznyelő akna, 272 db áteresz. A csatornahálózat fejlesztésének első
üteme valósult meg, a második ütem jelenleg tervezés alatt van.
A csatornák karbantartása a közfoglalkoztatási program részét képezik, azonban az
árokrendszer felújítása, illetve a csatornahálózat továbbépítése fejlesztendő feladat.
Vízgyűjtő gazdálkodás
Az Európai Unió előírásai szerint elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben a
vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására
szolgáló intézkedések kerültek összefoglalásra. Ajak város a 2-1 jelű Felső-Tisza-, és a 2-3
jelű Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységekhez tartozik, a Rétköz-, valamint a NyírségLónyay- főcsatorna vízgyűjtő elnevezésű sekély porózus és porózus felszín alatti, víztestek
területén található. A sekélyporózus víztes és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon
meghatározott talajívíztartó réteg fekümélysége az alábbiak szerint alakul:
Terület
Ajak

Érintett víztest
Megnevezése
Rétköz
Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő
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1.13.2 Energia
1.13.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
 A településen levő energiaszolgáltató az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. A
cégcsoport elsősorban a földgáz- és a villamos energia iparágakban tevékenykedik. Az
energiaellátást a kisvárdai 120 kV-os gerincvezetékre csatlakozó alállomásból indított
20kV-os kiszálló vezeték biztosítja. A hálózat kielégíti a települési igényeket.
 A háztartási villamos energiafogyasztók száma 2009 óta (1389 db) folyamatosan
csökkent. 2014-ben 1359 darabra. 2014-ben a háztartások részére szolgáltatott
villamos energia mennyisége 3433 ezer kW/h. A kisfeszültségű villamos energia
elosztóhálózat hossza 17,8 km 2014-ben.
 A gázszolgáltatást a Tigáz Zrt. látja el, a vezetékek kiépítettsége 100%-os. A
gázfogyasztók száma 2010-től (1260 darab) szintén csökkenést mutat 2013-ban 1124
darab. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége 2013-ban 1147,3 ezer m³ volt, ebből a
háztartások részére 899,9 ezer m³ szolgáltatott. Az összes gázcsőhálózat hossza 2013
óta 32,9 km. Az összes gázfogyasztó száma 2010-től (1324 db) csökkenést mutat,
2014-ben 1191 darab, ebből a háztartási fogyasztók 1124 darab.
18. ábra: Háztartási gázfogyasztás 1000 m3/fő,

Forrás: TEIR

1.13.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Biomassza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági eredetű
biomassza energetikai célú hasznosítására. A mezőgazdasági termelés ágazati megoszlása
változatos, a tömegtakarmány termesztésére alkalmas területeken az állattenyésztés került
előtérbe, míg az átlagos vagy annál jobb termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken a
növénytermesztés dominál.
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Geotermikus energia
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi felépítése és vízföldtani adottságai alapján
geotermikus energia feltárása különösen kedvezőnek mondható a Tiszavasvári-NagyhalászKisvárda-Fehérgyarmat-Nagyecsed-Nagykálló által bezárt terület.
Nap- és szélenergia
A napenergia hasznosíthatóságát az átlagos éves napfénytartam határozza meg, ebből a
szempontból Ajak helyzete Magyarországon átlagosnak mondható (1966 óra), ami alkalmas
napelemes és napkollektoros rendszerek hatékony üzemeltetéséhez. A napenergia
használata önkormányzati, vállalkozói és lakossági szinten is egyre elterjedtebb. Ajakon az
éves átlagos szélsebesség 3-3,3 m/s közötti, ami elegendő a szélenergiában rejlő
lehetőségek kiaknázásához.
Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent.

1.13.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Ajak város 2004-ben készített Környezetvédelmi Programja célként tűzte ki az
energiahatékonyság növelését. Ennek érdekében az önkormányzat az elmúlt 10 évben több
fejlesztést is lebonyolított és a későbbiekben is tervezi a megújuló energiaforrások minél
hatékonyabb felhasználását.
 KEOP-5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése kiírás
keretében 114 421 603 Ft támogatás igénybevételével az önkormányzati intézmények
energetikai korszerűsítése történt meg.
 KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal pályázati felhívás keretében – a Tamási Áron Ajaki Köznevelési
Intézmény részére napkollektor és biomassza kazán került beszerzésre, 46 587 873 Ft
támogatás igénybevétele mellett.
 KEOP-4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. kiírás keretében a projekt
megvalósító az Ajak Vagyonkezelő és Településgazdálkodási Nonprofit Kft. volt, az
önkormányzat intézményeiben 36 391 844 Ft támogatást használt fel a beruházás
érdekében.
A beruházások eredményeként 6 db biomassza kazán található a városban: Polgármesteri
Hivatalban, az óvodában, az általános iskolában, a Kultúra Házában, a Péter-tó Civil házban
és a régi Alapszolgáltatási Központ épületében. Az általános iskola rendelkezik napelemmel
és napkollektorral, az új Alapszolgáltatási Központ napelemmel van ellátva.
1.14 KÖRNYEZETVÉDELEM

1.14.1 Talaj
A táj arculata az elmúlt évszázadok alatt sokat változott. Ennek következtében a talajok is
átalakultak, megváltoztak képződésük körülményei. Legnagyobb hatással az erdőirtások és
a Tisza árterületének szabályozása volt a talajtípusokra.
Az erdőtalajok, mivel a nyírségi területen jöttek létre, a nagy reliefkülönbségek miatt, az
erdőirtások következtében ki vannak téve a deflációnak. Az intenzív mezőgazdasági művelés
következtében az állandó mészelvonás miatt savanyú kémhatás alakul ki. Ezzel
párhuzamosan alumínium, vas és fluor jelenik meg a talajban. A mélyszántás következtében
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káros nyirok kerülhet a felszínre. Ezek mellett a homokbányák területének a növekedése
jelent veszélyt a zonális talajokra, de ez inkább a gyengébb termőképességű talajokat érinti.
Az azonális talajokat kiszáradás fenyegeti. Ha a talaj elkotusodott, igen könnyen kikezdi és
lehordja a szél és a kotu helyén szerves anyagban szegény anyag kerül a felszínre. Gondot
okoz ezen mezőgazdasági területeken a vízelvezető árkok beszántása, nem megfelelő
tisztántartása, aminek következtében a talajok vízzel borítottsága megnő, termőképességük
csökken.

1.14.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
Felszíni vizekkel összefüggő védő területek, besorolások
A település területén lévő csatornáknál a csatornák partja mentén az állami tulajdonban lévő
területet, ill. ha a csatorna szélessége kisebb, mint 3m, akkor a part éltől számított 3m-es
kezelési sávot szabadon kell hagyni a karbantartó gépek közlekedésének biztosítása
céljából, a 46/1999-es számú Kormány rendelet 2. § 3. c. alpontjában foglaltaknak
megfelelően-melyen legelő művelés folytatható, azon épületet, kerítést, egyéb létesítményt
építeni, fát ültetni tilos. A település jelentős belterületi állóvize a Péter tó, csatornák közül a
Kárász-Gyulaházi-csatorna említhető.
Felszín alatti vizek védelmével összefüggő v.területek, besorolások
 Talajvíz: A talajvíz mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2-4 m között
van. Mennyisége É-on az 1-3 1/s km2 –t is eléri, míg D-en jelentéktelen. Kémiai jellege
főleg kalcium-magnezium-hidrogénkarbonátos
 Belvízzel veszélyeztetett területek
 Öntözött mezőgazdasági területek: Hrsz 045/1-6 öntözött gyümölcsös
 Jelentős vízigényű ipari területek: Hrsz 022 baromfi feldolgozó.
Felszíni vizek rendezése
A település földrajzi helyzetéből adódó belvízveszély fenyegetettségének a mérséklése
szükséges, és ezáltal a lakosság, valamint a települési értékek védelme is biztosítottá válik.
A csapadékvíz elvezető hálózat nem fedi le a település belterületének egészét. A
csapadékvíz elvezető rendszer zömében működőképes, de folyamatos karbantartást
igényel. A rendszer továbbépítése szükséges, mivel nagyobb esőzés esetén a lehullott
csapadék nem tud megfelelő ütemben a befogadóba lefolyni, illetve szikkadni.

1.14.3 Levegőtisztaság és védelme
A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10),
nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát.
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség manuális (RIV) légszennyezettség
méréseket Ajakon nem, azonban a szomszédos Kisvárdán végez. Ajak levegőminőségére a
Kisvárdán üzemeltetett mérőállomások alapján következtethetünk. A mérési adatokat a
következő táblázat tartalmazza
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27. táblázat: Kisvárda légszennyezése szennyező anyagonként t/év a jelentéskötelezett
források kibocsátása alapján 2011. évben
Szennyező anyag

Kisvárda

SO2

0,06

CO

20,68

NOX

60,3

szilárd anyag

1,26

egyéb

8,31

CO2

1597,94

A fenti adatokból megállapítható, hogy a település levegőminősége jónak mondható, jelentős
túlterhelés a település közigazgatási területéről nem származik. A közlekedés esetében a
szálló por szempontjából pozitív, hogy a belterületi utak burkoltak, itt csak a mezőgazdasági
munkák idején a nehézgépjárművek által felhordott sár okozhat gondot. Az elsősorban
fatüzelésből eredő SO2 szennyezés csökkenő tendenciát mutat a gázfűtésre való áttérésnek
köszönhetően. Az avarégetés korlátozásával, a komposztáló berendezések preferálásával
az emisszió tovább csökkenthető. Az ülepedő por mennyisége az utak burkolásával, és a
burkolt utak felületének rendszeres tisztításával, mosásával, az út menti aktív zöldfelületek,
lomblevelű fák telepítésével mérsékelhető.
A Helyi Építési Szabályzat levegőtisztaság védelmére vonatkozóan előírja:
 A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak minőségét
hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.
 A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására
adható engedély, amelyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási
határértékek teljesülnek.
 Új létesítmények elhelyezésének érvényesíteni kell a levegőtisztasági
követelményeket, előírásokat és határértékeket.

1.14.4 Zaj- és rezgésterhelés
Zajvédelemmel szemben támasztott követelményeket magában foglaló önkormányzati
rendelettel Ajak város nem rendelkezik. A település a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
besorolása szerint ’Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)’
területi funkcióba sorolható. A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős
létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
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28. táblázat: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zaj
terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
Sorszá
m

Zajtól védendő terület

3.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

4.

Gazdasági terület

1.
2.

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
nappal
éjjel
06-22 óra
22-06 óra
45

35

50

40

55

45

60

50

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet

A környezeti zajállapotok telepek, építkezés és közlekedés zajkibocsátásnak és terhelésnek
mérésével jellemezhető. A mérések adatai lokális és időszakos jellemzők. Az építkezések
zajterhelési problémái általában lokálisan jelentkeznek és államigazgatási eljárással
kezelhetők. A vasúti, közúti közlekedésből származó zajok nem jelentenek kiemelt problémát
a településen, mivel azok elkerülik a lakott területeket. A zenés szórakozóhelyek zavaró
hatása váltott ki lakossági panaszokat, azonban azok számának csökkenésével a probléma
megoldódott.

1.14.5 Sugárzás védelem
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130
mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások mérik az óránkénti
sugárzási dózist, azaz a dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra, ami a
valós veszélyt jelentő szint töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. Ajakhoz legközelebbi mérőállomás déli irányban Nyíregyháza Napkoron,
északi irányban Záhony Közút Kht.-nál található, mindkettő tulajdonosa az OMSZ.
A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez
az érték függ a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási
körülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják.
Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából, a
távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses
terét. A villamos vezetékek által kibocsátott térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül
befolyásolja a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és védővezető geometriai
elrendezése, magas objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű
távvezetékektől: 750 kV esetén
40 m, 400 kV esetén 20 m, 220 kV esetén 10 m, 120
kV esetén
5 m.
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges
káros hatása azonban lokális.
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Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai
települések esetén Paks, Mochovce, vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők
vizsgálandónak, a település ezektől való távolsága. Amennyiben a település 300 km-es
távolságon belül van, akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája
(ÉÓZ) területére esik, amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős Óvintézkedési
Zónába tartozik. Ajak esetén egyik sem releváns.

1.14.6 Hulladékkezelés
2006. március 5-én alakult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás, aminek alapítói 241 megyei önkormányzat. A Társulás feladata a
társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztések, közös programok
fejlesztése.
A település tagja a Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak (Kisvárda központtal), melybe 79 település tartozik.
Hulladékártalmatlanítás
2009-ben bezárásra kerültek az elavult hulladéklerakók az egész ország területén, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében is csupán néhány lerakó kapott átmenetileg meghosszabbított
működési engedélyt. A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 projekt keretében több, mint 7 milliárd
Ft támogatásból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
települések szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja történt meg, amely keretében 2014-ben
a beruházás eredményeként megtörtént az ajaki hulladéklerakó rekultivációja is.
Közszolgáltató
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1/2007. (II. 28.) számú cégalapító határozata alapján
– azzal a céllal jött létre, hogy a Társulás területén kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási
rendszer létrehozását elősegítse, működtesse, és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi
és jogi előfeltételeket biztosítsa. A társaság célja továbbá a Társulás tagtelepüléseinek
lakossági szilárdhulladék-közszolgáltatásának üzemeltetése. A Hulladékgazdálkodási
Társulás döntése alapján a helyi lakosok az intézményes szállítás mellett havonta egy
alkalommal 200 kg-nyi hulladékot díjmentesen helyezhetnek el a telepeken.
19. ábra: Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna)

Forrás: TEIR ITS adatbázis
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2005-től a hulladékszállításba bevont lakások száma jelentősen növekedett. 2012-ben a
hulladékszállításba bevont lakások száma 1230 db volt, ami a teljes lakásállományhoz
viszonyítva 92,5%-os lefedettséget jelent – ez a 2005-ös adathoz viszonyítva 5,3
százalékpontos növekedés.
20. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db)

1282

1118

2005. év

1284

1000

2006. év

Lakásállomány (db)

1292

1297

1298

1298

1328

1329

1194

1194

1160

1160

1230

1230

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Forrás: KSH, 2013

Szelektív hulladékgyűjtés
A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést, melynek során a lakossági
hulladékszállítás részeként történik a szelektív hulladékok gyűjtése, így 2012-ben a szelektív
hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma megegyezik a rendszeres hulladékgyűjtésbe
bevont lakások számával. 2015-ben a meglévő iskolai szelektív gyűjtősziget mellett 2 db új
gyűjtősziget került kihelyezésre a városban. Egy saját erőből került kialakításra, a másikat
pedig a Társulás biztosította a KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázati forrásból Ajak városa
számára. Szintén ebből a pályázati forrásból kapott a lakosság ingyen új szelektív
hulladékgyűjtő edényzetet, amit havi rendszerességgel szállítanak el a lakosságtól.

1.14.7 Vizuális környezetterhelés
Ajakon gazdasági jellegű vizuális környezetterhelés nem jellemző jelentős ipari területek
hiányában. Ajak városképe nem tekinthető egységesnek, a zöldfelületek fejlesztésre
szorulnak. A város területén tapasztalhatunk különbségeket a rendezettség tekintetében –
problémát okoz a lakosság körében, például a Vasvári Pál utcában és a Dankó telep
illegálisan létesített építményei, a leromlott vasútállomás, kóborkutyák a szegregátumban és
az állomás környékén, az illegális hulladéklerakók, továbbá a rossz állapotú utak és járdák.

1.14.8 Árvízvédelem
A településnek folyóval, illetve árvízvédelmi művel közvetlen kapcsolata nincs, árvízi
szempontból nem veszélyeztetett.
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1.14.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
 Mérlegelni kell, hogy egy terület talajainak mekkora a terhelhetősége, és mi az a
hasznosításai forma, ami a legmegfelelőbb. A kisebb állattartó telepek tevékenységük
folyamán tovább terhelik környezetüket. A nem megfelelően kezelt hígtrágya a talaj
mellett befolyással van a vizekre, levegőre is.
 A szennyvízelvezetés során a teljes lefedettségre kell törekedni.
 A csapadékvíz elvezetése a 2007-2014-es fejlesztési ciklusban csak részben történt
meg, a teljes hálózat felújítása szüksége, a belvíz veszély csökkentése érdekében. A
város a gerincvezeték cseréjét tervezi a Rákóczi-Petőfi út közepén, teljes útburkolat
cserével.
 A természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a
környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel is
erősítendő. A tájsebek, valamint a településképet rontó elemeket meg kell szüntetni
(pl. illegális hulladéklerakók). Az újrahasznosítás kapcsán cél a lerakásra kerülő
hulladék mennyiségének csökkentése.
 A település nem rendelkezik önálló levegőtisztaság-védelmi, illetve állattartási
rendelettel. A levegő minőségének megőrzése, javítása az emberi élet, egészség, a
létminőség szempontjából kiemelt jelentőségű.
1.15 KATASZTRÓFAVÉDELEM
Jelen fejezetben a településen lévő katasztrófavédelmi szempontból jelentős tényezőket
foglaljuk össze, amelyek hatással lehetnek a fejlesztési célokra.
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A településen alábányászott, illetve alápincézett terület nincs, barlangok nem találhatók.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
Az Országos Felszínmozgás Kataszter alapján Ajakot érintő nyilvántartott események
nincsenek. A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan
csúszás- és süllyedésveszélyes terület nincs.
Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről
nem érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum
környékén már jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó
földrengés 15-20 évente keletkezhet. Ajakon jelenkori földrengést nem észleltek.
Vízrajzi veszélyeztetettség
A településnek ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ajak nem veszélyeztetett település.
Mélyfekvésű területek
A város területén mély fekvésű területek, melyek hajdani mocsarak feltöltésével alakultak ki.
E területek geotechnikai problémák miatt beépítésre alkalmatlanok.
Rendkívüli időjárás
Magyarország éghajlata nagyon változékony. Ennek egyik fő oka, hogy éghajlatunkra a
kiegyenlítettebb hőmérsékletjárású, csapadékos óceáni, a szélsőséges hőmérsékletű, kevés
csapadékú kontinentális, illetve a nyáron száraz, télen csapadékos mediterrán éghajlat
egyaránt hatással van, e klímatípusok közül bármelyik hosszabb-rövidebb időre uralkodóvá
válhat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján előfordulhatnak extrém enyhe vagy hideg telek,
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hűvös, vagy akár több héten keresztül tartó rendkívüli meleg és száraz időszakok. A globális
klímaváltozás következtében a térségben is előfordulhatnak rövid ideig tartó, nagy
csapadékmennyiséget (jégesőt) hozó, erős széllel járó viharok, melyek veszélyeztethetik az
élet- és vagyonbiztonságot.
Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány
Ajakon viszonylag jelentős mind a haszonállatok tenyésztése, mind a hobbiállatok tartása.
Az elhullott állatok helyi megsemmisítésére nincs lehetőség. Az állattartó-telepeken
folyamatos és fokozott állategészségügyi intézkedéseket tesznek a vállalkozások, ennek
ellenére a nagy létszám és a telephelyekre szállított anyagok miatt a zoonózis kialakulásának
megvan a lehetősége.
Ipari veszélyforrások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos adatbázisa alapján a városban
nincsenek felső küszöbértékű és alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek.
1.16 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerint Ajak külterületén nincs nyilvántartott
építőanyag-ipari ásványi nyersanyag lelőhely.
A külterület Tőzeges elnevezésű részén érett tőzeg talajjavító anyag megkutatott készlete
található ún. szabad területen. A kutatott készlet védelme érdekében az érintett terület
környezetében mezőgazdasági területhasznosítás javasolt.
1.17 VÁROSI KLÍMA
Magyarországon 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja,
hogy a településeknek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, egyben
elősegítse a klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések érdekképviseletét
klímavédelmi kérdésekben. Ajak még nem csatlakozott a szövetséghez, a város területén
nem történtek kutatások a városi klímáról, és a település nem rendelkezik klímastratégiával
sem.
A városi éghajlat sok szempontból különbözik a tágabb térség éghajlatától, az épületek,
utcák, terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket
tervezésüknél, használatuknál, karbantartásuknál figyelembe kell venni. A városban sajátos
klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen
megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet
az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott
lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi
(közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például:
 a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
 a megváltozott átszellőzési viszonyok,
 a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és
beépítési tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésében és a közút- és közműtervezés
során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.
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A városi klíma bemutatásánál fontos kitérni a klímaváltozás és a települési szinten erre
adható-adandó válaszokra. A városi éghajlat különbözik a tágabb térség éghajlatától, az
urbanizált területek beépített felületei jobban felmelegszenek, mint a nem burkolt területek,
és a légszennyezés miatt az üvegházhatású gázok koncentráltan jelennek meg a városi
területen és tovább növelik a környezet felmelegedését. Ehhez adódnak a fűtésből, gépek
használatából, közlekedésből származó további hőterhelések és a vízháztartás
felborulásának negatív hatásai (pl. levegő páratartalmának csökkenése). Mindezek azt
jelentik, hogy a klímaváltozás hatásai a településeken fokozottabban jelentkeznek. Az így
kialakuló lokális klimatikus helyzetet nevezzük városi klímának. A negatív hatások
csökkentésével
valamint
megfelelő
településrendezési,
városigazgatási
és
objektumtervezési eszközökkel ezen hatások mérsékelhetők.
A városon belüli klíma eltérő lehet városrészenként, de akár kisebb egységenként is. Az
épületek, utcák, terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket
tervezésüknél, használatuknál figyelembe kell venni. A jövőben az éghajlati szempontokat is
hangsúlyosan figyelembe kell venni a városfejlesztési és - irányítási döntésekben, kiemelt
figyelmet fordítva a kibocsátás-csökkentésre és - megelőzésre, valamint az alkalmazkodás
elősegítésére.
A városklímát befolyásoló pozitív tényező az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés támogatása minden ágazatban a következők révén:
 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket
és a lakóépületeket is;
 A megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása.
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HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1.

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

2.1.1 Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Ajak 2001 utáni népességfejlődését vizsgálva negatív tendenciák figyelhetőek meg. 20012011 között több mint 5,5%-kal csökkent a település lakónépessége. A város népsűrűsége
a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 153 fő/km2, a település 1 km2-re jutó állandó
lakosainak száma 2001-től folyamatosan csökkent.
A lakosság csökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg
folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek.
A vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerő-piaci szerepkörének
tudható be. Az elvándorlás elsősorban a nagyobb városok, megyeszékhelyek felé irányul,
amit Ajak kedvezőtlen foglalkoztatási helyzete és a megyeszékhely munkaerő-piaci
lehetőségei közti mély szakadék indukálja. Jelentős hatást vált ki a nagyobb városi központok
által kínált kedvezőbb életminőség. A népességveszteség másik fő összetevője a
természetes szaporodás üteme. A halálozások száma az elmúlt 10 év során folyamatosan
meghaladta a születések számát.
A népesség korcsoportok szerinti összetételére az országos trendekhez hasonlóan a
népesség elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki: fokozatosan csökken a fiatalkorúak
száma és aránya, ezzel szemben növekszik az időskorúak aránya. A társadalmi elöregedés
folyamatát támasztja alá a város öregedési indexe is: 2005-ben 52,7%, míg 2013-ban 95,7%
volt. Ez a mutató 2005-ben még jóval kedvezőbb volt az országos és megyei adatokhoz
hasonlítva, 2013-ban a megyei átlaghoz közelít.
Ajak lakosságának iskolai végzettsége a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatok alapján
a megyei átlagtól minden kategóriában kedvezőbb, az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők esetén az országos átlagot is meghaladja, közel kétszeresére emelkedett a
felsőfokú végzettséggel rendelkezőek száma. A képzettségben érzékelhető pozitív
változások erős potenciált jelenthetnek a fejlesztési stratégia kidolgozása során.
Ajak városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 2708 fő volt, ennek 49,7% a volt
foglalkoztatott. Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat
(foglalkoztatottak száma 2001-ban: 1095 munkaképes korúak 40,7 %-a volt). A
foglalkoztatottak száma az aktív korú népesség körében alacsony, az eltartottak és inaktívak
száma jóval meghaladja azt. A lakosság jövedelmi viszonyai a megyei átlaghoz hasonlóak,
amely országos viszonylatban a legkedvezőtlenebb. A városban érzékelhető magas
munkanélküliséghez hozzájárul a jelenlévő vállalkozások, ezáltal foglalkoztatók alacsony
száma, amely szintén az elvándorlást erősíti. A háztatások életkörülményei komfortfokozat,
közcsatorna hálózat és ivóvíz-hálózatba bekapcsolt arányai viszont kedvezőek, a megyei
átlag fölöttiek.
Összefoglalva a város foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több
tényező együttes hatása determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság
létbizonytalanságot teremtett a megye vállalkozói struktúrájában, mely kiadáscsökkentésre
sarkalta a vállalkozásokat, ennek keretében elbocsátások következtek be, emelkedett a
munkanélküliség aránya lakosságon belül. A kis cégek jelentős része tőkehiányosak, a KKVk éppen csak a megélhetéshez szükséges bevételeket tudják kitermelni. Ajak munkaügyi
piacára a szinten tartás jellemző, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, az
elvándorlások száma magas. Jelentős az eljárók száma és aránya, elsősorban a közeli
Kisvárdára ingáznak a lakosok.
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2.1.2 Humán infrastruktúra és szolgáltatások
A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és
átgondolt módon tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a
magas minőségű szolgáltatások elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének
érvényesítésével. Az intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása folyamatosan zajlik,
illetve a még szükséges kisebb-nagyobb léptékű beruházások előkészítése folyamatban van.
Az alapfokú oktatás intézményrendszere néhány évvel ezelőtt jelentős átalakuláson esett át,
de a helyi oktatási rendszerben jelenleg alapfokú oktatásra van lehetőség, az Ajaki Tamási
Áron Általános Iskolában. Az intézmény kihasználtsága a 2013-2014 évben 50,4%-os volt.
Középfokú oktatási intézmény nincs a városban, azonban a nagyhalászi székhelyű Kölcsey
Ferenc Középiskola Ajaki Kihelyezett Tagozatán van lehetőség érettségit szerezni esti
oktatás formájában.
Az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és
mennyiségi mutatói megfelelőek most már mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások
szempontjából.
A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve
Ajak helyzete megfelel a hasonló méretű városokéval. A város kulturális intézményeinek és
közösségi tereinek (a Kultúra Háza és a városi könyvtár) programkínálata nemcsak a helyi,
hanem a térségi lakosoknak is széleskörű kulturális kínálatot nyújt. Programjai sorából
kiemelkedő jelentőségű az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál,
melyet 2007-ben rendeztek meg először és attól kezdve minden évben sor kerül rá. 2012 óta
került megrendezésre az Ajaki Farsangi Disznótoros minden év február utolsó heteiben.
Szabadidős és sport tevékenységek területén a lakosság részéről is igény jelentkezik a
szolgáltatások bővítésére és a kiszolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztésére (pl. az Ajak
SE Sportpálya és a műfüves labdarúgó pálya). A településen egy sportegyesület működik.
A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan
befolyásolják a lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az
elvándorlás mérséklődéséhez is hozzájárulhat.

2.1.3 Gazdaság
Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program Ajakot nem nevesíti. A városban a
regisztrált vállalkozások száma 1083 db, a működő vállalkozások száma 124 db (2013).
Ajak értéke 32,5 működő vállalkozás/ 1000 lakos. azaz a vállalkozói aktivitás viszonylag
alacsony. A város e tekintetben kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez képest.
A vállalkozások többsége mikrovállalkozás (97%). A város részesedése a megye
vállalkozásaiból 0,47%. A működő vállalkozások közel 80%-a a szolgáltató szektorban
tevékenykedik. Közel 10% az iparban működő vállalkozások aránya és 10% a mező-,
erdőgazdálkodásban, halászatban tevékenykedő vállalkozás.
Ajak gazdaságát a 90-es évek elejéig a mezőgazdaság és az agráripari foglalkoztatás
határozta meg. A rendszerváltás után a mezőgazdaságban lezajlott változások hatására
jelentősen csökkent a foglalkoztatottak száma. A mezőgazdaságban a regisztrált
vállalkozások száma folyamatosan nő. A regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóiparban
2014-ben 10 db, míg az építőiparban 20 db volt.
A működő vállalkozások számában 2000-től emelkedés volt tapasztalható, azonban 2003tól lassú, de folyamatos csökkenés a járási, megyei és országos tendenciákhoz hasonlóan.
Ajak szerepel a 27/2013. (II. 12.) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Kormány
rendeletben. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a
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szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások támogatásban
részesülnek.
Következésképp megállapítható, hogy a város jelenleg korlátozott gazdasági kapacitással
rendelkezik, nincsen jelentős ipari gyártó, feldolgozó tevékenység, s a foglalkoztatásban sem
tölt be jelentős szerepet. Ajak versenyképességét elsősorban a következő tényezők
befolyásolják: a jó közlekedési kapcsolatok, Kisvárda és Záhony közelsége, a megfelelő, de
fejlesztésre váró ipari-gazdasági fejlesztési területek jelenléte, mezőgazdasági
feldolgozóipar megjelenése, alternatív mezőgazdaság térhódítása, a potenciális munkaerő
egyre javuló képzettségi szintje.

2.1.4 Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák
Az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi
stabilitás és fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint
a fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága.
A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés fontos eleme a szakmailag átgondolt és
pénzügyileg megtervezett adópolitika. Ajak a helyi adópolitika kialakítása során három
szempontot helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a
megfelelő minőségi szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés
megvalósítását.
Az önkormányzat a szakpolitikai tevékenységeit részben a polgármesteri hivatal
szakembereire, részben az önkormányzati tulajdonú vállalkozásokra építve valósítja meg:
 a komplex településfejlesztéshez kialakította a megfelelő szervezeti struktúrát, amelyet
nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek alkotnak mind stratégiai, mind operatív
szinten – valamint igyekszik biztosítani a fejlesztésekhez szükséges önerőt;
 a gazdaságfejlesztés tekintetében biztosítja a beruházásokhoz és a vállalkozások
hatékony működéséhez szükséges infrastruktúrát, vállalkozásbarát jogi szabályozást
vezetett be és szoros partnerséget alakított ki a meghatározó gazdasági szereplőkkel;
 az önkormányzat szerepe a foglalkoztatáspolitikában: a közfoglalkoztatási program
révén csökkenti a munkanélküliséget és növeli az érintettek jövedelmét, értékőrzést
végez, másfelől intenzív együttműködés keretében – vállalkozásokkal,
középiskolákkal, munkaügyi központokkal, iparkamarával – elősegítheti a térségi
szintű munkaerőpiac stabilitását.

2.1.5 Táji és természeti adottságok, zöldfelületek
Ajak területén a Nyírség és a Rétköz találkozik, de gazdálkodásában, hagyományaiban a
Rétközhöz kötődik. A Rétközre a múlt század végéig a Tisza felszínalakító hatása nyomta rá
a bélyegét. Ez határozta meg az itt élő emberek gazdálkodását, életmódját. A Lónyaicsatorna 1882. évi megépítése, a belvizek levezetése gyökeres fordulatot hozott az itt élők
életében, gazdálkodásában. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően
mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el.
A város határában mezőgazdasági terültek vannak, ezek mellett felváltva, foltokban
találhatók komplex művelési szerkezetű területek, nem öntözött szántóföldek, szárazföldi
mocsarak, rét/legelő területek, illetve gyümölcsösök.
Ajak a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból nincs
kedvező helyzetben. A település teljes egészére a családi, kertes házak jelenléte jellemző, a
közterek, parkok elhelyezkedése, minősége és mennyisége nem megfelelő.
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A település közparkjai, közkertjei, valamint a jelentős zöldfelülettel rendelkező
intézményterületek szigetes helyzetűek, egyéb területfelhasználási egységek által
körülzárva jelennek meg a település szerkezetében. A település zöldfelületei, zöldfelületi
létesítményei a használat jellege és a tulajdonviszonyok szerint magántulajdonú és közcélú
zöldfelületekre oszthatók. Használatukat tekintve a közcélú zöldfelületek: korlátlan
közhasználatú, korlátozott közhasználatú és közhasználat elől elzárt zöldfelületek lehetnek.
Fontos feladat a korlátlan közhasználatú zöldfelületek, zöldfelületi intézmények
növényanyagának gazdagítása, a meglévő idős állományok védelme. Szükség van az utcai
fasorokra, mivel ezek a sávos elhelyezkedésű, közhasználatú elemek csak így tudják ellátni
rendszerszervező feladatukat. A zöldfelületi rendszer elemeinek védelmét, fejlesztését az
ökológiai szemlélet érvényesítésével kell megtenni így alakítható ki a természetes környezet,
a város természet közeli és a város zöldterületek összefüggő ökológiai rendszere. Ennek
megteremtésére a város jó zöldterületi és zöldfelületi adottságokkal és alapokkal rendelkezik,
különösen a Péter-tó és környezete, amely területen az új városközpontot, kulturális és
rekreációs központot tervez az önkormányzat kialakítani.

2.1.6 Épített környezet
A város tömbszerkezetére a tervszerű kialakítás nyomta rá a bélyegét, az eredeti, egyutcás
szerkezete ugyanis nem tette lehetővé karakteres tömbszerkezet kialakulását. Ajak tömbjei
jellemzően kisméretűek, telekszerkezetük is szabályos (kivételt a Hajnal utca melletti
kedvezőtlen beépítési feltételekkel rendelkező hatalmas tömbje jelent). A város alacsony
intenzitású, földszintes, előkertes, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű, családi házas,
kertes lakóterület, másik része falusias jellemzőkkel rendelkező övezetek összessége.
Jelentősebb lakóterületi tartalékkal a városrész csak a perem részein rendelkezik.
Ajak településközpontja két karakteresen elkülöníthető részre oszlik. A település
hagyományos központja az Ady Endre útra felfűződve alakult ki, itt helyezkedik el a görög
katolikus templom és parókia és a Polgármesteri Hivatal. A város azonban kinőtte ezt a
területet. Így tervszerűen új településközpontot alakítottak ki a Hajnal utca mentén. A
települési intézmények jelentős része ma már itt található. A településközpont területein belül
a lakóépületek, lakóházak az intézmény területekkel keveredve vegyesen helyezkednek el.
A város védett, illetve védendő építészeti értékei a Római katolikus templom és a Görög
katolikus templom, a református templom műemléki védettség alatt áll.

2.1.7 Közlekedés
Ajak jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a régió legfontosabb települései és a főváros
irányába, és ez a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati fejlesztésekkel előreláthatólag javulni.
Fontos az ukrán határ közelsége, amely komoly potenciált rejt magában. A település közúti
közlekedésében erősen érvényesül a 4. sz. főút és a térség közötti kelet-nyugati irányú
tranzitforgalom. A 4. sz. főúton haladó tranzit teherforgalom elkerüli a település belterületét.
A távolsági közösségi közlekedés megfelelő. A vasúti közlekedés szolgáltatási színvonala
magas, a fontosabb központok közül Budapest, Debrecen és Nyíregyháza is elérhető, helyi
közlekedés nincs. A kerékpárút hálózat viszonylag rövid, a nagyobb forgalmú utak mellett a
belterületen, illetve a környező településekkel való kapcsolat megteremtése céljából a
külterületeken, fejlesztésre szorul. A járdák hálózata szintén fejlesztésre szorul.

2.1.8 Közművek
A közművesítettség, illetve a telekommunikációs eszközök elérhetősége a modern
gazdaságok alapvető eleme. Bár a közművek megléte önmagában nem indukál jelentős

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

84

fejlődést, hiányuk akadályozza a gazdasági tevékenységek bővülését, valamint a lakosság
életminőségének növekedését.
Ajak területén a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási feladatokat. A
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajakon a Kisvárda Vízellátási Üzemmel működteti az ivóvíz szolgáltatást.
Ajak ivóvíz ellátása rétegvizet adó kutakból történik. A víztisztítási technológia többnyire a
vas- és mangántalanítást, valamint a fertőtlenítést foglalja magában. A vízvezeték hálózat
hossza 19,5 km, a háztartások 91,6 %-a vezetékes vízellátással rendelkezik.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajakon a Kisvárda Alközpont rendszerén keresztül működteti a
csatornázási szolgáltatást. A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma
folyamatosan emelkedik. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába bekapcsolt lakások 2005-ben
a lakások 41,6 %-át, 2014-ben pedig 74,8%-át bekapcsolták a hálózatba.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat. A csapadékvíz elvezetés
tervezésénél gondolni kell a felületi vizek elvezetésén kívül a talajvízszint süllyesztésére is.
A városban a belterületi vízrendezés I. üteme 2014-ben megtörtént, a II. ütem tervezés alatt
van.
Ajak vezetékes gázszolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A városban meglévő hálózat teljes körű
lefedettséget ad. A járás villamosenergia szolgáltatását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
végzi.
A város telekommunikációs ellátottsága fokozatosan emelkedik. Az adatátvitelre is alkalmas
hálózatok kiépítése folyamatos. A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az
internetes telefonszolgáltatók megjelenésével egyre kisebb jelentőségű.

2.1.9 Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
A belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer fenntartása, karbantartása folyamatos
feladatot igényel. Belvízvédelmi szempontból a létesítendő építmények csapadék
elvezetésének megfelelő biztosítását mindenképpen szükséges. A felszíni vízrendezés
eszközeivel biztosítani kell a terület csapadékvíz kártétele elleni, illetve a belvizek elleni
megfelelő védelmét. A csapadékvíz elvezetését a szomszédos ingatlanok érdeksérelme
nélkül kell megoldani.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a rekultivált; valamint a működő hulladéklerakó környezeti
terhelésére.
A településen a felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések bekövetkezhettek
mezőgazdasági tevékenységből is, melyek diffúz szennyezéseket okozhatnak.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Az energiagazdálkodás keretében
ütemezetten elvégzi az érintett épületek energetikai felújítását, a közvilágítás
korszerűsítését, továbbá egyre nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat,
amihez megfelelő természeti adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az
önkormányzati tulajdonú létesítmények költséghatékony üzemeltetését, a település
környezeti állapotának javítását, valamint a klímaváltozás mértékének és hatásainak
mérséklését.
Az alábbi táblázat összefoglalóan ábrázolja a vizsgált tényezők jelenlegi kölcsönhatását.
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29. táblázat: Összefoglalás a vizsgált tényezők kölcsönhatásairól
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

3.1.1. A folyamatok értékelése
Az öregedő népességű Ajak esetében megfigyelhető a térség kisvárosait sújtó szelektív
elvándorlás, amely elsősorban a magasan kvalifikált munkaerőt és a fiatalokat érinti. Ennek
következtében kettősség áll fenn a képzettségben: magas a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek aránya és ezzel ellentétesen alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez
kölcsönhatásban áll azzal, hogy a városban alacsony az olyan a vállalkozások száma, ahol
a magasabb végzettségűeket tudják alkalmazni. A stabil gazdasági fejlődéshez hozzájárulni
képes ipari cégek száma nagyon alacsony, többségük nem termel magas hozzáadott értéket.
2008-ig a jövedelmek növekedtek, a válság után nem fokozatos csökkenés történt, hanem a
jövedelem szintek egy szinten stagnáltak, 2011 óta újra növekedés tapasztalható. A
városban K+F tevékenység nem jelenik meg. Az is kiemelendő, hogy a magasabb
végzettséggel rendelkező lakosok számára kedvezőbb feltételek kell biztosítani, s megfelelő
munkahelyeket teremteni, annak érdekében, hogy Ajak népesség csökkenése megálljon és
élhető, a fiatalok számára is perspektívákat nyújtó várossá váljon.
A képzett munkaerő helyben tartásához az alábbi feltételek adottak: az alapszolgáltatásokkal
való kitűnő ellátottság, az oktatási rendszer infrastruktúrája megfelelő; a szabadidő
eltöltéséhez megfelelő adottságok és programok kínálkoznak. A város népességmegtartó
ereje a helyi identitás és kohézió erősítésével is javítható, aminek egyik kulcseleme az ajaki
hagyományok ápolása és felelevenítése. A városvezetés egy olyan várost szeretne, ahol van
elegendő munkahely, a városkép folyamatosan fejlődik, s a meglévő szolgáltatások itt élő
lakosság igényeit teljes mértékben kielégítik. Ajak mikrotérségi központ, valamint turisztikai
célpont kíván lenni.
A további vállalkozások bevonzásához két ipartelepet szándékozik a város létesíteni, ezáltal
kiaknázhatóak a szabad vállalkozási zónában rejlő lehetőségek. A város a magyar-ukrán
határhoz közel fekszik, ez az adottság a gazdaság mindhárom szférájában kínál
együttműködési lehetőségeket. A határmenti kooperációt és annak előnyeit
kapcsolatépítéssel, közös kulturális, gazdasági, turisztikai programokkal lehet kihasználni.
A fejlesztési elképzelésekben integrált – egymást kiegészítő és erősítő – megközelítést
dolgozott ki a város; az ipari fejlesztés mellett hangsúlyos szerepet kap a mezőgazdaság, s
egyre preferáltabb lesz az idegenforgalom és a közösség fejlesztése. Ehhez szervesen
kapcsolhatók a kiegészítő szolgáltatások (szállás, vendéglátás) is. Mindezek kiegészülnek
egy tudatos város imázs építésével; egy megtervezett, modern és élhető városi arculat
kialakításával (az épített környezet és a zöldfelületek rendszerben való kezelése).
A településen az adottságok megfelelnek a mezőgazdasági termelésnek. Ehhez
kapcsolódóan a településen további igény jelent meg feldolgozóüzem telepítésére, amely a
helyi munkaerő számára tud foglalkoztatást és jövedelmet biztosítani. Mindezt az
önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében is kihasználja.
A tercier szektorban van a vállalkozások több mint 80%-a, amelyek nagy része
mikrovállalkozás, de az ő aktív gazdasági részvételükkel a város kereskedelmi-szolgáltató
központként is funkcionál a helyi és térségi lakosok számára is.
Önkormányzati gazdálkodás szempontjából elmondható, hogy a vállalkozások által befizetett
iparűzési adó – kis mértékben – évről-évre emelkedik. Az önkormányzat
feladatfinanszírozásnak köszönhetően a feladatok elvégzésére kap támogatást, viszont a
felújítási fejlesztési feladatok elvégzésére saját forrásra van szüksége. Ez a forrás állhat saját
bevételből – amit nagyrészt az adók adnak – és állhat pénzügyi közvetítő által biztosított
forrásból. Folyamatosan fejlesztésekre, rekonstrukciókra, javításokra van szükség ahhoz,
hogy a város egésze fejlődni tudjon – ehhez pedig minél több saját bevételre van szükség.
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Az üzemeltetési költségek jelentős anyagi terhet rónak az önkormányzatra, amelynek
csökkentése érdekében a már részben megoldott saját tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítését folytatni szükséges. Ellenkező esetben – az épületek állagának romlásával
– ezen kiadások növekedése várható, ami az önkormányzat költségvetését negatívan
befolyásolhatja.
Az önkormányzat minden lehetőséget megragad, hogy vállalkozásokat vonzzon be a
nagyobb iparűzési adóbevétel érdekében: a szabályozási környezetet is – a lehetőségeihez
mérten – próbálja a vállalkozások betelepüléséhez kedvezően alakítani, valamint a
területhasználat esetében is rugalmasan kezeli a módosítási igényeket.
Következésképp megállapítható hogy a fő probléma a szakképzett, kvalifikált munkaerőt
foglalkoztató vállalkozások és az általuk biztosított munkahelyek hiánya. Az alábbi
alágazatok jelenthetnek Ajakon potenciált: feldolgozóipar, építőipar és turizmus. Ezek
elsősorban nem magas bruttó hozzáadott értéket termelő vállalkozás típusok, azonban a
fiatal kvalifikált munkaerő számára is kínálhat lehetőségeket. Amennyiben elegendő
munkahely áll rendelkezésre a településen, a hatása multiplikálódik: az önkormányzat
bevétele növekszik, több beruházást, fejlesztést tud megvalósítani; a lakosság jövedelmi is
emelkedik, több szolgáltatást tudnak igénybe venni, aminek köszönhetően a szolgáltató
szektor és a humán infrastruktúra is folyamatosan fejlődik.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
Ajak város helyzetfeltárásának, helyzetelemzéseinek eredményeit, a főbb következtetéseket
egy klasszikus SWOT elemzés keretében összegezzük, amelyek egyértelműen bemutatják
a város fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket.
30. táblázat: SWOT elemzés
Erősségek

Gyengeségek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák






A foglalkoztatottak száma nőtt 2001 óta
Fokozatosan csökkenő munkanélküliség
1000 lakosra jutó adófizetők száma
megfelel a megyei átlagnak
Az eltartott népesség aránya csökkent
2001 óta
A városi népesség iskolázottsági szintje
emelkedik











Folytatódik a népesség elöregedése és az
inaktívak arányának emelkedése
A képzett fiatalok elvándorlása
A lakosság képzettségi szintje alacsony
Több szempontból hátrányos helyzetű
munkanélküliek
Roma lakosság munkaerőpiaci hátrányai
Oktatási kapacitás kihasználtsága alacsony
A szegregált lakóterület megléte
A megye- és járásszékhely elszívó hatása
erősödik
Az országos/megyei/járási fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
 Ajak mikrotérségi centrum
 Forrásszegény a civil szféra
 Térségi szerepkör és térszervező erő
 Városmarketing alacsony hatékonysága
 Erős lakossági aktivitás a közösséget
 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
érintő ügyekben
problémáinak kezeléséhez nincs gazdasági
 Aktív civil szervezetek kultúra és sport
háttér
területén

Ajak Város Önkormányzata
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Aktív közösségi és kulturális élet,
fesztiválok, hagyományok, kulturális
potenciál
Intenzív az együttműködés a civil és az
önkormányzati szféra között
Szellemi örökség – népi hagyományok
nagy jelentőséggel bírnak a lakosok és a
néprajzkutatók számára
7 testvérváros (5 országból)






A hátrányos helyzetű csoportok aránya
tovább növekszik
A foglalkoztatási problémák kezelésének
elmulasztásával szociális válság alakulhat
ki
Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi
társadalmon belül
Az egyedülálló népi hagyományokat
bemutató tájház vagy múzeum nincs a
településen

3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés










Az intézményi ellátottság megfelelő
Lakossági alapszolgáltatások spektruma
lefed minden területet
Szociális alapszolgáltatások magas
színvonala
Térségi jelentőségű művelődési házzal
rendelkezik
Alapfokú oktatási intézmény ellátottsága
megfelelő
Alap orvosi ellátás jó színvonalú
A szolgáltatások egyenlő elérhetősége
biztosított a város, ill. egyes esetekben a
térség lakosai számára is
Sportpálya, műfüves pálya
A város tulajdonában lévő vállalkozások
működése magas színvonalú










Fiatalok szabadidős tevékenységét
szolgáló infrastruktúra nem teljes körű
Sportolási lehetőségek hiánya
(sportcsarnok, konditerem, tanuszoda,
futópálya, fejlesztése szükséges)
Egyes közintézmények infrastrukturális
állapota nem megfelelő
Az önkormányzat befolyása az oktatás
esetében megváltozott, a fenntartói
viszonyok megváltozása miatt korlátozott
A településen nem található középfokú
oktatási intézmény vagy annak kihelyezett
tagozata
Az önkormányzati bevételek csökkenése
miatt a rendelkezésre álló fejlesztési
forrásokat a működésre kell fordítani
Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható
Nincs igazi településközpont

4. Gazdaság szerkezet és dinamika












Mezőgazdasági hagyományok
Értékes termőföldek, jelentős
szálastakarmány termőterületek állnak
rendelkezésre
Öntözési lehetőség
Egybefüggő önkormányzati területek,
zöldmezős beruházásokra alkalmas
területek
Tercier szektorban működő vállalkozások
száma emelkedik
Jelentős szabad és olcsó munkaerő
rendelkezésre áll, kisebb ipari üzemek
igényeinek megfelelnek
Javul a helyi vállalkozások gazdasági
potenciálja
KKV szektor magas aránya
A Záhonyi Vállalkozási övezetben való
elhelyezkedés
A fenntartható fejlődés keretein belül
művelhető mezőgazdasági területek.
A Kisvárdai Ipari Park közelsége.















Ajak Város Önkormányzata

Nincs elegendő iparterület
Tőkeerő hiánya, feldolgozóipar hiánya, a
feldolgozóiparnak nincs hagyománya a
településen
1000 lakosra jutó vállalkozások száma
nagyon alacsony
Mikro- és kisvállalkozások dominanciája a
jellemző, nagyvállalkozás egyáltalán nincs
a településen
Az országos átlagtól magasabb
munkanélküliség, alacsony
foglalkoztatottság
Alacsony jövedelemszint
Helyi és térségi vásárlóerő és kereslet
gyenge
Hiányzó turisztikai attrakciók és
szolgáltatások
K+F tevékenységet végző szervezet nincs
a városban
A pénzügyi-gazdasági válság hatása még
mindig érződik a város - eddig sem túl erős
- gazdasági életében
Kevés a nagy foglalkoztató vállalkozás
Piac hiánya
A záhonyi és a kisvárdai vállalkozási zóna
nem elég hatékony
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5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya





A helyi adók kiszabásában figyelembe
veszik a lakosság és vállalkozók érdekeit
Jó adófizetési morál
Agilis önkormányzat
Energetikailag korszerűsített középületek
(szigetelés, nyílászárócsere)





Az önkormányzatnak nem elég a saját
bevétele a fejlesztések, felújítások
elvégzéséhez
Funkcióvesztett önkormányzati tulajdonú
épületek
Kevés a hasznosítható önkormányzati
vagyon

6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok



Péter tó és környéke
Sportlétesítmények területe, mint
összefüggő nagyméretű környezeti elem







Természeti értékek rendszerezett
bemutatása nem megoldott
Átalakított természeti környezet
A zöldfelületek funkciószegények, műszaki
állapotuk változó
Játszótér nincs a településen
Utcafásítások hiánya

7. Épített környezet (épített örökség is)



Kisvárosias, falusias jelleg
Lakásállomány nőtt





Építészeti szempontból kevéssé jellegzetes
város, jelentősebb történelmi épületek
nélkül
A településkép nem teljesen egységes,
még kialakulóban van
Alacsony lakásépítési kedv

8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)









Kerékpárút Kisvárda-Ajak között
A hármas országhatár közelében való
fekvés
A kistérségi, valamint észak-keleti megyei
központi fekvés
A záhonyi logisztikai központ közelsége
A Nyírség és Rétköz találkozási vonalán
Felső-Szabolcs természetes központja
földrajzi fekvése miatt
4-es főút melletti fekvés úgy, hogy a főút
mégis elkerüli a települést
Vasúti fővonal melletti fekvés
Az országhatár és azon belül is a vasúti
átrakó közelsége









A város az ország keleti, viszonylag
periférikus részén fekszik
Határ menti együttműködések alacsony
intenzitása
Rossz a településen belüli úthálózat
szerkezete, belső főutak hiánya
A járdahálózat kiépítettsége hiányos
Járdák és utak műszaki állapota folyamatos
karbantartást igényel
Városi kerékpárút rendszer nincs, a
biztonságos kerékpáros közlekedés
megoldatlan
Zebrák, forgalomcsillapítók hiánya

9.Közművek és elektronikus hírközlés
A településen a vízellátottság 91,6%-os
 A szennyvízhálózatra való rákötés nem
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az
100%-os.
egész településre elkészült
 A közművek folyamatos karbantartást
 A gázvezeték hálózat lefedettsége a
igényelnek
településen közel 100%-os és jó állapotú
 A villamos-energia hálózat kiépítettsége
szintén 100% és bővítésre is alkalmas
 Hírközlési hálózat a településen teljesen
ellátott
 Sikeres hulladéklerakó-rekultiváció
Rekonstruált csapadékvíz és
szennyvízhálózat
10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság



Ajak Város Önkormányzata
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Jó levegőminőség, nincs jelentős
zajterhelés a városban
Nincsenek kiemelkedő ipari
veszélyforrások

Alternatív energiaforrások alacsony
hasznosítási szintje



31. táblázat: Külső tényezők összefoglaló értékelése
Lehetőségek

Veszélyek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
A város fiatalokat megtartó ereje tovább
csökken

 Képzett munkaerő elvándorlása a
megfelelő minőségű munkahelyek

hiányában, ezzel is csökken a város

potenciális munkaerő bázisa
 Szociális hátrányok kumulálódása, a

hátrányos helyzetű csoportok aránya
tovább nő

 Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi

társadalmon belül
 A megye- és járásszékhely elszívó hatása
erősödik
 Munkanélküliség növekedése
 Születésszám tovább csökken
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
 Összefogás a három szféra szereplői
 Az országos/megyei/járási fejlesztési
között
elképzelések között nem szerepelnek kellő
 Társadalmi felzárkózást segítő programok
súllyal a város szükségletei, igényei
elindítása
 Az európai uniós források tekintetében
 A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben
élesedő verseny várható
tartása településfejlesztési húzóerő lehet
 Nem javul a térségi együttműködés
 A betelepülő fiatal családok érdeklődése nő  Civil szervezetek működése forráshiány
a város iránt
miatt veszélybe kerül
 A civil szervezetek tovább erősödnek és a
város fejlődésének aktív részeseivé válnak
 A közösségépítés, együttműködést segítő
további pályázati források várhatóak
 Létrejön a térségi szemlélet és tovább javul
a települési együttműködés
 Információs társadalom kibontakozásának,
dinamizálásának segítése
 Önszerveződés segítése, elindítása


Célzott fejlesztések az idős korosztálynak
az életszínvonal növeléséhez
A fiatalok városban tartása, mellyel a
munkaerő megtartó képesség javul
Pozitív vándorlási index
Munkahelyteremtés a képzett és fiatal
munkaerő városba vonzásához
A kvalifikáltabb népesség helyben tartása
településfejlesztési húzóerő lehet
Mélyszegénységben élők felzárkóztatása
Foglalkoztatás növelése az ipari,
szolgáltató és turisztikai ágazatokra
támaszkodva



3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés







A térségi szakmai kooperáció,
tapasztalatcsere erősödése
Művelődési ház szolgáltatásainak,
funkcióinak további bővítése
Szociális foglalkoztatás bővítése
Sport és rekreációs szolgáltatások bővítése
Közigazgatási feladatok (kormányablak)
kitelepítése
További jelentős pályázati források
megjelenése várható

Ajak Város Önkormányzata









Közintézmények épületének állagromlása
Diákok elvándorlása
Középfokú oktatás képzési szintjének
romlása
Egészségügyi személyzet utánpótlásának
hiánya
Szociális olló nyílása
Foglalkoztatási problémák kezelésének
elmulasztása szociális válsághoz vezethet
Kulturális programkínálat beszűkülése
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Lehetőségek

Veszélyek





Az országos/megyei/járási fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
Ellenérdekek felmerülése a város és
környező települések között
Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható

4. Gazdaság szerkezet és dinamika





















Gazdasági nyitás az EU felé, intenzívebb
határon átnyúló kapcsolatrendszer, nemzeti
szerepkör bővítése
Záhony és az ukrán határ közelsége
Kis környezeti terheléssel járó iparágak
betelepítése
Befektetők helyzetbe hozása, újabb
befektetők megjelenése a városban
Nonprofit szektor térségfejlesztésbe való
bevonása
Turizmus élénkítése: tranzit, vásárló,
üdülés, kulturális
Önkormányzat és a vállalkozói szféra
között az együttműködés erősödik
K+F tevékenységek jelennek meg a primer
és a szekunder szektorban
Szabad vállalkozói zóna nyújtotta
lehetőségek
Elterjednek az alternatív mezőgazdasági
tevékenységek
Bio mezőgazdasági termékek kereslet
növekedése
Mezőgazdasági feldolgozóipar
megteremtése
Gazdasági együttműködések (családi
gazdaságok, új típusú szövetkezetek stb.)
szerepe felértékelődik
Előtérbe kerül az örökség- és szabadidő
turizmus, falusi turizmusba való aktív
bekapcsolódás
Csökken az idegenforgalom szezonalitása
A város vonzerő- és szálláshely kínálata nő
az intenzív befektetői érdeklődés miatt
További jelentős pályázati források
megjelenése várható
További ipari területek kialakítása
Kísérleti gazdaság újjáélesztése
Mikro- és kisvállalkozások innovációja
















A határ-térség lakosságának vásárlóereje
nem növekszik
Innovációs tevékenység hiánya
A fejlesztések előre nem tervezett hatásai
Forráshiány veszélyezteti a további
fejlesztéseket
Pályázati lehetőségek szűkülése
Kiskereskedelmi tevékenység kedvezőtlen
helyzetbe kerülhet a multinacionális
kereskedelmi láncok és a jogszabályi
változások miatt
Helyi vállalkozások nem tudnak
megerősödni
A gazdasági válság tovagyűrűző hatása
miatt csökkenhet a befektetői érdeklődés a
térség és az ország iránt
Erősödnek a város gazdasági szereplőinek
hazai és nemzetközi versenytársai
A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé
válnak
Tovább nő a különbség a járásközpont és a
többi település között
Az országos/megyei/járási fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
Európai Uniós források tekintetében
élesedő verseny várható

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya



Az önkormányzatok állami
forrásai/támogatásai növekszenek
Az önkormányzat saját bevételei, forrásai
növekednek, nő az adóbevétel, így több
szabad forrást tud fordítani a fejlesztési
feladatokra

Ajak Város Önkormányzata






Az önkormányzat feladat- és hatásköre
kedvezőtlenül alakulhat
Az önkormányzatok állami
forrásai/támogatásai csökkennek
A bevételek csökkenése miatt a fejlesztési
forrásokat a működésre kell fordítani
A csökkenő bevételek miatt hitel felvételére
kényszerül az önkormányzat
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Lehetőségek


Veszélyek

Pályázati források a fejlesztési igényekre,
ami így kevésbé terheli meg az éves
költségvetést

6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok











Fenntarthatóságot figyelembe vevő
fejlesztések
Természeti, táji értékek védelmével
fokozódik a természet megőrzése és
védelme
Ökológiai, környezeti rehabilitációs
együttműködés a határ túloldalán lévő
településekkel
Zöldfelületek rendszerbe foglalása, teljes
körű rehabilitációja megvalósul
Települési zöldfelületi rendszer és a
természeti környezet térben összefüggő
ökológiai egységbe foglalása, a külterületi
és belterületi biológiailag aktív zöldfelületek
összekapcsolása fasorokkal
Péter tó területe rekreációs és sportolási
lehetőségeket rejt magában
Újabb parkok és játszóterek kerülnek
kialakításra a beáramló fejlesztési
forrásoknak köszönhetően
Társadalmi összefogás egy-egy zöldfelület
rendbetételére, megújítására a civilekkel
összefogva
Szabadidős terek kiépítése külső források
igénybevételével






Természeti-táji értékek károsodnak az
ökológiai szemlélet hiányában,
Értékes élőhelyek megszűnnek
Nem lesz forrás a zöldfelületek
rehabilitációjára és fejlesztésére
Nincs civil és önkormányzati akarat a
felületek karbantartására

7. Épített környezet (épített örökség is)





Pályázati források felhasználása a
település arculatának fejlesztésére
A város arculatához illeszkedő beépítések
történnek
Nő a magánerős építkezések és felújítások
száma
Meglévő értékek arculat teremtő
felhasználása a városközpont fejlesztése
kapcsán; egységes városi arculat








Forráshiány miatt az értékes
épületállomány állagromlása
A potenciális természeti és települési
értékek tulajdoni/financiális akadályok miatt
kihasználatlanok maradnak
Tradicionális városszerkezet felbomlik
Az országos/megyei/járási fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
Előfordulhat a szegregátum térbeli
növekedése, a kedvezőtlen folyamatok
más utcákra is átterjednek
Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható

8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)



Kulturált gyalogos és kerékpáros
közlekedés kialakítása
Környezetbarát közlekedési módok egyre
inkább elterjednek

Ajak Város Önkormányzata




Forgalomnövekedés, fokozott
balesetveszély
A további közlekedési fejlesztése
elhúzódása miatt a város elérési mutatói
nem javulnak
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Lehetőségek


További jelentős pályázati források
megjelenése várható

Veszélyek




Növekszik a személy- és gépkocsi
forgalom a betelepülő vállalkozások miatt
Az országos/megyei/járási fejlesztési
elképzelések között nem szerepelnek kellő
súllyal a város szükségletei, igényei
Az európai uniós források tekintetében
élesedő verseny várható

9. Közművek és elektronikus hírközlés




A meglévő vízellátó hálózat felülvizsgálata
A településre egy általános csapadékvízelvezetési terv készítése, majd ezt
felhasználva a kiviteli tervek elkészítése
Meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer
felülvizsgálata




A csapadékvíz-elvezető rendszer
hiányossága miatt a talajvízszintje
megemelkedik
Nem nő a rácsatlakozás mértéke a
közüzemi víz- és szennyvízhálózatok
esetében

10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság




Pályázati források felhasználása
energiahatékonysági
intézkedések/fejlesztések bevezetéséhez
Növekedik az alternatív erőforrásból
származó energia előállítása iránti igény
Zöld város koncepció megvalósul

Ajak Város Önkormányzata






A pénzügyi lehetőségek és a gazdasági
érdekek miatt a környezettudatosság nem
javul
Forgalomnövekedés miatt
levegőszennyezés, zajterhelés fokozódik
Energiafüggőség fokozódik
Természeti-környezeti értékek károsodnak
az ökológiai szemlélet hiányában
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3.1.3. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési
eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint:
„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül.
(5) A stratégia a koncepcióval összhangban,
figyelembevételével kerül kidolgozásra.

a

településszerkezeti

terv

(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett
változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.”
Ajak településszerkezeti tervét a 194/2006. (V. 25.) Önkormányzati Határozattal fogadták el.
Módosításra 2010-ben került sor (84/2010 (VII.26) Önkormányzati Határozat), amelynek
célja, hogy a település beépítésre szánt területei kisvárosias lakóövezettel kiegészüljenek.
A helyzetértékelés alapján azonosíthatók azok a szükséges módosítások, amelyek által
biztosíthatók a tervezett fejlesztések feltételei. Ezek közül a legnagyobb változást az
alábbiak jelenthetik:
 külterületi ingatlanok belterületbe vonása,
 egyes területek más övezeti, területhasználati kategóriába sorolása,
 vonalas infrastruktúra tervezett nyomvonalának kijelölése,
 építési szabályok módosítása az OTÉK figyelembevételével.
A módosítások alkalmával a hatályos településrendezési eszközöket tekintve új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre, csupán a területfelhasználás módosul. Az önkormányzat
településrendezési eszközök módosításával kívánja a település szabályozási előírásait
pontosítani, beépíthetőségét javítani. A legutóbbi módosítások célja az érintett tömbökkel
kapcsolatos városfejlesztési célú tevékenység kereteinek véglegesítése az érintett
tömbökben, illetve a további fejlesztések építésügyi hatósági feltételeinek biztosítása, illetve
fejlesztésekhez köthető pályázati szempontok érvényesítése.
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3.2.

Problématérkép / értéktérkép
32. táblázat: Probléma- és érték-táblázat
ÉRTÉK

PROBLÉMA

Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és
Hagyományőrző Fesztivál

Péter-tó területe (iskola mögött, Hajnal
u. 11)

Dankó telep illegálisan felhúzott
épületei

Ajaki Farsangi Disznótoros

Péter-tó területe (iskola mögött, Hajnal
u. 11)

Funkcióvesztett önkormányzati
tulajdonú épületek

XIII. századi Református templom
Barokk stílusú Római katolikus
templom
Görög katolikus templom

Bocskai út 6.

Leromlott állapotú vasútállomás

II-es iskola felújított szárnya (Rákóczi
út), orvosi szolgálati lakások (Kiss E. út
és Hajnal út)
Vasút köz

Rákóczi út 65.

Barnamezős területek a településen

vasútállomás területe, Vasút köz

Ady Endre út 13.

Péter-tó területén

Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde

Hajnal út. 9.

Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és
AMI

Hajnal út. 11.

Kultúra Háza Ajak

Hajnal út 20.

Bárókert elnevezésű park

Szabadság tér

Polgármesteri Hivatal épülete

Ady Endre út 25.

Piac hiánya
Nincs a fiatalok (14-20 éves korosztály)
számára szórakozási lehetőség
(ifjúsági központ)
Sportolási lehetőségek hiánya
(Sportcsarnok, konditerem, tanuszoda,
futópálya, fejlesztése szükséges)
Alacsony minőségű és kapacitású
turisztikai szolgáltatások
Járdák állapota több utcában hiányos
vagy nem biztonságos
Játszóterek hiánya

Péter-tó Civilház

Hajnal út 11.

Utak rossz állapotúak

Nefelejcs vendégház

Hajnal út. 11.

Vizuális környezetterhelés

Ajak Város Önkormányzata

MEGAKOM Tanácsadó Iroda

96

Vasvári Pál u.

Péter-tó területén
Péter-tó területén
Hajnal út 11.
pl. Vasút út
Péter-tó területén
Sziget út, Vasút köz, Honvéd út,
iparterületekre vezető utak (Ady Endre
út vége)
Vasvári Pál és Honvéd út, Mező út,

Műfüves pálya
Új Szociális és Alapszolgáltatási
Központ
Egészségügyi Központ
Rekonstruált csapadékvíz és
szennyvízhálózat

Péter-tó területén

Zebrák, forgalomcsillapítók hiánya

Kiss E. u. 7.

Parkolók hiánya

Kiss E. út 5.
Kossuth utca végén, már külterületen
található a szennyvíztisztító telep
0105/2 Hrsz.-on

Városközpont hiánya

Vasút út
Ady Endre, Rákóczi, Bocskai út, Kiss
Ernő út
Péter tó

Szegregátum

belterületi határ-Táncsics út- Lehel út

Zöldfelületek, fasorok hiánya

Szabadság tér, Római katolikus
templommal szemben

Kerékpárút Kisvárda-Ajak között

Ajak Temetőtől - Kisvárda Lidl áruházig
4,4 km-es szakasz

Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközei,
felszerelései és berendezései.

Jelenleg a volt TSZ telepen található
az autó (IFA) rajta felmálházva a
felszerelések. A saját
védőfelszerelést, minden tag magánál
tartja.

Péter tó

Ajak Város Önkormányzata
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9. kép: Problématérkép és értéktérkép
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3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

Ajak város méretéből és a településszerkezetből adódóan településrészek lehatárolása nem
indokolt.

3.3.1. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása, helyzetelemzése
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Ajak
Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll:

város

 szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
 az azonosított területek helyzetelemzése,
 célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása.
A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte
el a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A
Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott
településtípusokra vonatkozó határértéket.
A térkép sötétzöld színnel, valamint számmal jelöli a szegregátumot, míg a világoszöld
színnel jelölt területeket szegregációs folyamatok veszélyeztetik. A kartogram olyan területet
is megjelöl, amely eleget tesz ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony
népességszám miatt mégsem tekinthető valódi szegregátumnak.
10. kép: Ajak szegregátumai és szegregációval veszélyeztetett területei a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján
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Forrás: KSH, 2011.

A térképen jól látható, hogy a KSH kimutatása alapján a településen egy szegregátum alakult
ki, a kimutatott terület közvetlen szomszédságában lévő terület pedig szegrációval
veszélyeztetett, ahol a szegregációs mutató 30% feletti.
A szegregátum pontos területi lehatárolását az alábbi térkép mutatja.
11. kép: Szegregátum

A terület a város dél-keleti részén a belterületi határ - Táncsics út - Lehel út között helyezkedik
el. A város kis méretéből adódóan, a városközpont és a közintézmények elérhetőségét
vizsgálva a szegregátum nem tekinthető földrajzilag elszigetelt területnek. Az általános iskola
és óvoda gyalogosan 10 perc távolság (1-1,5 km), a polgármesteri hivatal és Egészségügyi
Központ (1,5-2 km) 15 perc.
Az itt élő népesség száma 151 fő, a népesség 4,16%-át érinti. A lakónépesség összetételét
tekintve megfigyelhető, hogy a 0-14 évesek aránya jelentősen magasabb (25,8%) a város
átlagához (15,4%) képest, a 60 év felettiek viszont mindössze 4%-át teszik ki a területen élő
lakosoknak. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (54,7%)
rendkívül magas a város 18,7%-os átlagához hasonlítva. A rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya 57,7%, ami bár az előző mutató eltéréséhez képest nem olyan
kirívóan, de szintén magasabb, a település 44,3%-os átlagát figyelembe véve.
A terület 43 db lakást foglal magában, amelyből az alacsony komfort fokozatú lakások aránya
18,6%, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
17,1%, az egyszobás lakások aránya pedig 4,9%. A lakások állapota leromlott, elhanyagolt,
jellemzőek a területen az üres telkek, elhagyott ingatlanok.
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33. táblázat: A szegregátum és a teljes lakosság adatainak összehasonlítása

Lakónépesség száma

3625

1. szegregátum
(Lehel út - belterületi
határ - Táncsics út)
151

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

15,4

25,8

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

65,8

70,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

18,7

4,0

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

18,8

54,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

10,2

0,0

Lakásállomány (db)

1327

43

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

11,1

18,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül

44,3

57,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül

11,9

37,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

52,1

42,5

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

37,2

33,3

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

45,8

73,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen
belül

56,1

66,2

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

15,4

11,8

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

7,9

2,0

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül

9,8

17,1

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

1,5

4,9

Ajak
összesen

Mutató megnevezése

Forrás: KSH, 2011.

A szegregátumban élők és a terület rehabilitációjára irányuló célzott fejlesztés a településen
az előző fejlesztési ciklusban nem történt.

3.3.2. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
Egyéb szempontból beavatkozást igénylő terület a településen nem jelölhető ki. A potenciális
akcióterületek azonosítása és a tervezett tevékenységek meghatározása az ITS keretében
történik.
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terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
29. táblázat: Összefoglalás a vizsgált tényezők kölcsönhatásairól
30. táblázat: SWOT elemzés
31. táblázat: Külső tényezők összefoglaló értékelése
32. táblázat: Probléma- és érték-táblázat
33. táblázat: A szegregátum és a teljes lakosság adatainak összehasonlítása
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1. kép: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció földrajzi fókuszai
9
2. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyei, csomópontjai
10
3. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rekreációs körzetei és idegenforgalmi tengelyei
10
4. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agglomerálódó térségei
11
5. kép: OFTK közlekedési hálózatok térszerkezete
15
6. kép: Vidékies térségek
15
7. kép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből
49
8. kép: Ajak város térképe - forrás: www.googlemaps.hu
64
9. kép: Problématérkép és értéktérkép
98
10. kép: Ajak szegregátumai és szegregációval veszélyeztetett területei a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján
99
11. kép: Szegregátum térkép
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MELLÉKLETEK
Ajak város fejlesztései 2007-2014
Projekt címe
Az ÁMK -általános iskolához tartozó - konyhájának és éttermének
felújítása
Ajak Nagyközség kerékpárút és csapadékvíz csatorna építése I. ütem
EU-s tapasztalatok átadására szolgáló szemináriumsorozat szervezése
Ajak Nagyközség és az ukrajnai testvértelepülése, Nagydobrony
részvételével
Rozmaring Óvoda felújítása
Kisbusz beszerzése
Szabolcs és Hársfa utcák felújítása Ajakon
"Egy település mindennapi élete és a civil szervezetek"
szemináriumsorozat szervezése Ajak Nagyközség és az ukrajnai
testvértelepülés Nagydobrony részvételével
Komplex akadálymentesítés az ajaki iskolában
A biztonságos ajaki gyalogos közlekedésért - járdafelújítás Árpád u.
"Az esélyegyenlőség alapvető követelményeinek megteremtése az
ajaki polgármesteri hivatalban" Polgármesteri Hivatal bővítése és
akadálymentesítése
Bölcsődei férőhelyek bővítése Ajakon
Ukrán - Szlovák - Magyar tapasztalatcsere - mezőgazdaság területén,
a határon átívelő kapcsolatok erősítése
Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás
Informatikai eszközök beszerzése az Ajaki ÁMK és a Szabolcsbákai
Tagiskola intézményei számára "Új technológiával az új generációért"
Komplex turisztikai, szabadidős programcsomag megvalósítása

Ajak Város Önkormányzata

Projekt
azonosítószáma

Támogatási
összeg
(Ft)

1520040044

20 000 000

34 475 000

2005. szeptember

152005001805

19 200 266

25 573 087

2006. július

2007/II/EC/23

1 620 000

1 960 808

2008. április

1,52006E+12
2045313411
1500027/08HU

51 297 000
8 538 000
4 717 461

66 122 000
10 199 720
11 229 957

2008. szeptember
2009. március
2009. szeptember

2008/II/EC/24

1 000 000

1 000 000

2009

29 984 700

39 979 600

2010. december

3 793 808

4 481 146

2010. július

ÉAOP-4.1.5.-092009-0034

12 870 679

26 813 916

2010. október

150005009K

9 387 669

11 820 204

2010. szeptember

2063985955

2 016 000

2 016 000

2010-2011

35 439 826

45 008 579

2011. május

22 854 555

22 854 555

2011. április

1 520 000

1 056 400

2011.

ÉAOP-4.1.5.-092009-0033
150011809K

135/2008 FVM
rendelet
TIOP-1.1.1-07/12008-0407
2063996010
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Elszámolható
Megvalósítás ideje
költség
(év.hó)
(Ft)

V. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Fesztivál
IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre
Péter-tói Sportpálya infrastrukturális fejlesztése
Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény infrstruktúrális fejlesztése
Pályázó: Kisvárda, Konzorciumi partner Ajak
Kerékpárral Kisvárda és Ajak között

ÉAOP-3.1.3/A-112011-0011

Ajak lakosainak egészségügyi állapotfelmérése
Civil Ház bővítése Ajakon
Ajak Város Önkormányzat középületeinek korszerűsítése
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Ajak Város intézményein
Műfüves pálya

35/2013 VM
rendelet
35/2013 VM
rendelet
KEOP-5.7.0/152015-0051
KEOP-4.10.0/N/142014-0016
TAO pályázat

Ajak település belterületi vízrendezése
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Alapszolgáltatási
Központjának felújítása
Egészségesebb életért Ajakon
Szociális Alapszolgáltatási Központ létesítése Ajakon
Felső-Szabolcsi Szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt - társulásban

Ajak Város Önkormányzata

TU-2011-ÚSZTTU-1- -200017
IKSZT/2008/10289
112/2009 FVM
rendelet
Belügyminisztérium
7/2011 BM
rendelet

ÉAOP-5.1.2/D22011-0048
4/2012 BM
rendelet
TÁMOP-6.1.211/1-2012-0964
ÉAOP-4.1.3/A-112012-0076
KEOP-1.2.0/09-11
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5 000 000

14 662 000

2011.

45 241 140

57 456 248

2012. szeptember

14 347 000

17 545 177

2012. június

17 762 000

22 202 500

2012. június

Össz:
357 803 552
Ajak:
182 564 124

2014.-2015.

Össz:
253561572
Ajak:
129 376 151
1 943 100

1 943 100

2014.

26 806 013

26 806 013

2014. december

114 421 603
36 391 844

2015
41 773 616

futballpálya
Önkormányzat
kialakítása teljes által fizetendő
bruttó költsége 28
ellenérték:
086 839
1 132 284

2015
2015. június

224 032 181

316 134 301

2012. 05. 01. 2013.10.01

24 183 000

30 228 750

2013. szeptember

9 992 990

9 992 990

2013.09.01 - 2014.
06.30.

124 582 362

131 139 328

2014. december

2 780 409 925

3 271 070 500

2013.-2015.
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Egészségügyi Központ fejlesztése Ajakon
Európa a Polgárokért
Ajak Város Önkormányzat középületeinek korszerűsítése
Rozmaring Óvoda kapacításbővítés
Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, fejújítására
Testvértelepülési találkozó Ajakon

Ajak Város Önkormányzata

ÉAOP-4.1.2/A-122013-0057
562310-CITIZ-12015-1-HU-CITIZNT
KEOP-5.7.0/152015-0051
247507
7/2011 BM
rendelet
Európa a
polgárokért
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59 820 810

59 820 810

2015. január

110 000 EUR

110 000 EUR

2015.-2016.

114 421 603

114 421 603

folyamatban van

37 446 140

37 446 140

folyamatban van

13 765 100

17 481 677

25 000 EUR

25 000 EUR
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2012.08.02.2012.08.05

Kiskereskedelmi üzletek és vendéglátó egységek

Kiskereskedelmi üzletek

Vendéglátó egységek
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Háztartási és Vegyibolt,
Vasbolt,
Borostyán-Virág-ajándék,
Virág-Ajándék-Koporsó,
Postabolt,
Zöldség-gyümölcs bolt,
Hús-húskészítmény-baromfi szaküzlet,
Harmónia Diszkont,
Gyöngy Abc,
Hasulyó Center,
Torma Üzletház,
Reál Rózsa ABC,
Minidiszkont,
Mini ABC,
Vegyesbolt,
Adrienn Csemege,
Élelmiszer jellegű vegyes üzlet (Nagybolt),
Élelmiszer jellegű üzlet,
Gyöngy Trafik-lottózó,
Royal Bútor,
Gyógyszertár,
Faiskolai Lerakat,
Mema Kereskedés,
EDU gépkölcsönző,
Non-stop utánfutó kölcsönző,
Benzinkút
Amstel Söröző,
Andi Büfé,
Piramis Büfé,
Korona Söröző,
Csilla Presszó,
Zöld Sas Italozó,
Niki Ételbár,
Malom Büfé,
Görbe Kocsma,
Sportbüfé,
Rendezvényház,
Black Wolf,
Blue Palace,
Aja Con Dios,
Csépke Attila mozgó Fagyizó
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