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Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város teljes közigazgatási területére 

vonatkozóan új településrendezési eszközöket készít. A településrendezési eszközök mind 

eljárásrendjében, mind tartalmában a 314/2012. (XI.8.) sz., „a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló Kormány rendelet alapján készül. 

 

A település elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiája elérhető a település honlapján, az 

alábbi linken: http://nyirmada.hu/hu/node/54 

 

1 A területre jelenleg hatályos településrendezési eszközök 

 

 16/2004 (IV. 2) számú határozat, Nyírmada Város Településszerkezeti tervének és 

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

 2/2004 (IV. 13) számú rendelet, Nyírmada Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozás Tervének elfogadásáról 

2 A város általános bemutatása 

 

Nyírmada 2009-ben avatták várossá korábbi nagyközségi státuszát követően. A város 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az Északkelet – Nyírség kistáj területén fekszik. 

Megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatai kiválóak. Közvetlenül település mellett halad el 

a 41-es sz. főút, mely a megye középső részének legfontosabb közlekedési folyosója. Az M3-

as autópálya Vásárosnaményig történő kiépítése esetén, a gyorsforgalmi úthálózat 

elérhetősége is kiváló lesz. 

A település közigazgatási területe 38,8 km2. A lakónépesség száma 2012-es évben 4882 fő, 

amely egy évtizeddel korábban 4755 fő volt. A demográfia tendenciák viszonylag alacsony, 

de állandó tendenciák mentén alakult az ezredforduló óta. A nemzetiségi megoszlása szerint 

a kisszámú ukrán és német ajkú lakosság mellett igen jelentős a cigány – közel 18% a 

részarányuk – lakosok száma. Az iskolázottsági mutatók majd minden területen mind a járási, 

mind a megyei átlag alattiak.  

A város gazdasági ereje – méretéhez viszonyítva – közepesen jó. A vállalkozások jelentős 

hányada a mezőgazdaság valamely szegmensében tevékenykedik. A településen 3 olyan 

vállalkozás is működik, amely 50 főnél nagyobb számban foglalkoztat. Ez a járás területén 

található ilyen vállalkozások 30%-a. 

http://nyirmada.hu/hu/node/54
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A lakóingatlanok 96%-a kapcsolódik az ivóvíz hálózathoz és 86%-a bekötött a közcsatorna 

hálózatba. Az infokommunikációs hálózatok is elérhetőek. Az internet hozzáférések száma az 

elmúlt egy évtizedben a 2,5-szeresére emelkedett, habár a növekedés üteme alul marad a 

megyei mutatóknak. 

 

3 A hatályos IVS fejlesztési céljai  

 

Nyírmada Város Képviselő-testülete által 2010-ben elfogadott Integrált Városfejlesztési 

Stratégia átfogó céljai között szerepel: „a lakosság életminőségének és életfeltételeinek 

javítása; a városban jelen levő gazdasági szereplők támogatása, versenyképességüknek 
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javítása; a város a fenntartható fejlődés pályára állítása; a kohézió és a partnerség 

fejlődésének elősegítése.” 

A következő középtávú tematikus célok kerültek megfogalmazásra és jóváhagyásra: 

 A gazdaság élénkítése, innovatív vállalkozói környezet megteremtése a stabil és 

diverzifikált gazdasági szerkezet kialakításához valamint a hosszú távú fenntartható 

fejlődés biztosítása (munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés); 

 Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése (életkilátások javítása); 

 A közszolgáltatások körének bővítése, minőségük és üzemeltetésük 

gazdaságosságának javítása; 

 A térségi- és társadalmi kohézió erősítése; 

 Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet kialakítása, az épített és 

természeti környezet állapotának megóvása; 

 A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés lehetőségeinek 

biztosítása; 

 A szabadidős (rekreációs) tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése; 

 Város belső közlekedési feltételeinek javítása; 

 A város külső elérhetőségének fejlesztése. 
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4 Átnézeti térkép 
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5 A térségi övezetek lehatárolása 
 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv 
hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során 
előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek, valamint az övezetek 
érintettsége, az alábbiak szerint: 

Ssz. Övezetek megnevezése 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, 
valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá 

tartozó település településrendezési eszközének készítése 
vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra 

kötelezett államigazgatási szervek 

Övezeti 
érintettség 

1. A magterület övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X 

2. Az ökológiai folyosó övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X 

3. A pufferterület övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 

4. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 

5. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 

6. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezete 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal X 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület Földmérési és Távérzékelési Intézet X 

8. 
A világörökség és világörökség 
várományos terület övezete 

Forster Gyula Nemzeti  
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ  

9. 
Országos vízminőség védelmi terület 
övezete 

Nemzeti Környezetügyi Intézet X 

10. 

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

11. 
Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 
 

12. 
A rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

13. 
A földtani veszélyforrás területének 
övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 
 

14. 
A kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

Honvédelemért felelős miniszter 
 

15. A honvédelmi terület övezete Honvédelemért felelős miniszter 
 

 

 


