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BEVEZETÉS 

 
Az elmúlt évek, évtizedek alatt a településen megvalósult fejlesztések, és a városvezetés 
tudatos térségközponti szerepkör kiépítésére törekvő politikájának köszönhetően, Ibrány 
nagyközségből, kistérség központi várossá nőtte ki magát.  
A központi szerepkörből, illetve a településen elérhető szolgáltatások széles köréből adódóan 
Ibrány lakossága - az országos szinten megfigyelhető negatív demográfiai jelenséggel 
szemben  - évről-évre növekedést mutat.  
2002-2006 között a település soha nem látott méretű fejlődésen ment keresztül. A közel 
3,5 milliárd összértékű beruházások hozzájárultak az oktatás, egészségügy, szociális ellátás, 
lakáshelyzet, környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra javításához. Az elmúlt években 
a településen elindult nagymértékű fejlődés további folytatásához egy olyan átfogó 
stratégiai program kidolgozása vált szükségessé, amely a helyi igényekre támaszkodva, az 
önkormányzat  gazdasági és pénzügyi erőforrásainak feltárásával, a teherbíró képességhez 
maximálisan igazodva, a fejlesztési források feltérképezésével a 2006-2010 időszakban 
(illetve az adott időszakban meg nem valósult fejlesztések tekintetében azt követően is, 2013-
ig) igazodva az ibrány-nagyhalász kistérségi területfejlesztési koncepcióban, illetve a Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Koncepcióban foglaltakhoz, az önkormányzat területén 
megvalósuló fejlesztések alapjául szolgálhat. 
Jelen gazdasági program támpontul kíván szolgálni a mindenkori városvezetésnek 
döntéseik előkészítéséhez és következetes megvalósításához. 

Fő feladata, hogy arányt és irányt szabjon a fejlesztés, gazdálkodás és működtetés elsősorban 
2006-2010-es időszakára és azt meghaladóan is (2013-ig). 
A Gazdasági program elkészítésének és az abban foglaltak megvalósításának célja: 

- a város kistérségközponti szerepkörének további növelése 
- a város és intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése 
- az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása 
- megfelelő vállalkozói környezet kialakítása 
- tárgyi feltételek további javítása az egészségügyben és az oktatásban 
- a lakosság életkörülményeinek javítása 
- az európai uniós és hazai források hatékony kihasználása.  

Sajnos az Önkormányzat jelenlegi anyagi lehetőségei nem elegendőek arra, hogy önmagában 
nagyarányú fejlődést indukáljanak, így meg kell kezdeni az önkormányzat belső 
forrásainak felkutatását a célok sikeres megvalósítása érdekében. A programbeli célok 
realizálása többségében anyagi feltételekhez kötött, így jelentős részük csak a pénzügyi 
lehetőségek függvényében valósítható meg, olyan mértékben, ahogy az anyagi forrásokat 
sikerül megteremteni hozzá.  
Ezért a program végrehajtására az önkormányzat csak a pénzügyi feltételekkel arányos 
elkötelezettséget vállalhat, ám tőle telhetően azon kell, hogy legyen, hogy a ciklus végére 
minél több célkitűzés teljesüljön. A városnak haladéktalanul meg kell kezdenie előremutató, 
stratégiai fejlesztési politikáját, ami illeszkedik a lakosság és a helyi gazdaság igényeihez.  
Fontos, hogy Ibrány maradéktalanul be tudja tölteni az ibrány-nagyhalászi kistérség központi 
szerepét és megteremtse a párbeszédet minden szomszédos partnerrel: önkormányzatokkal, 
vállalkozókkal és civil szervezetekkel egyaránt. 
A gazdasági program időtávja a választási ciklus ideje mellett a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv időszakához is kell, hogy igazodjon, így a program időkerete 2006-2013 közötti 
időszakra terjed ki.  
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Már tudatosan készülnünk kell az általunk meghatározott fejlesztések, programok 
megvalósítására. A később benyújtandó pályázatok előkészítéséhez fontos, hogy a városnak a 
fejlesztésekhez kapcsolódóan kész tervei legyenek, ezért az időszak első két évének a 
tervkészítés és az előkészítés időszakának kell, hogy legyen. A 2007-2008-as év 
költségvetéséből jelentősen többet kell áldozni a szakszerű tervkészítésre, 
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére a Gazdasági Programban meghatározott 
városfejlesztési szándékokkal összhangban. A városvezetésnek törekednie kell arra, hogy 
minél több építési engedélyes terv készüljön el ingyen, amelynek tényleges költségei a 
pályázatba beépülve kerüljenek megtérítésre. 
Mielőtt azonban megfogalmaznánk a 2006-2013-as programunkat, szólni kell a 2002-2006-os 
ciklusról áthúzódó és a következő időszakban befejezésre kerülő beruházásokról, 
fejlesztésekről: 

- Legjelentősebb és legnagyobb léptékű áthúzódó beruházás a PPP-konstrukció 
segítségével Magánbefektető által megépítendő tanuszoda projekt, amely 
várhatóan 2007. végére készül el. Az uszoda megépítéséhez a pályázati kiírás szerint 
az önkormányzatnak kell gondoskodnia telekhatárig a közművek kiépítéséről. Ez nem 
egy kis összeg, tekintve azt, hogy a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése trafóállomás 
kiépítését teszi szükségessé, amely nemcsak, hogy hosszú időt vesz igénybe, hanem 
több milliós tételként fog jelentkezni az Önkormányzat 2007-es költségvetésében.  
További feladatként jelentkezik majd az uszoda külső területének parkosítása, amely 
szintén önkormányzati feladat. Az uszoda üzemeltetése az elkövetkezendő években az 
állami támogatás mellett jelentős anyagi terhet ró majd ránk, amely a szolgáltatási 
díjban fog mutatkozni.  

- Másik nagyon jelentős, de már 80%-os készültségben lévő ROP-támogatás 
segítségével megépülő Vágóhíd, Árpád, Lehel, Szabolcs, Kossuth utca, 
Nagytanya-Oncsát elkerülő útfelújítás- és útépítés, valamint új Lónyai-csatornán 
átívelő híd építése. A beruházáshoz szükséges saját erő nagy része az idei év végén, 
vagy jövő év elején fog majd jelentkezni.  

- Mindemellett be kell fejezni a Nagyerdőn 150 fm hosszban fekvő zárt 
belvízcsatorna kiváltását, illetve a Sallai utca útalappal történő ellátását, amely 
szintén 2006. évi feladat.  

- Képviselő-testületi döntés van a Mentőállomás feletti, lakossági forrásból 
megvalósítandó lakások kiépítéséhez szükséges infrastruktúra biztosításához, 
amelynek közel 8 millió forintos költsége a 2007. évi költségvetést kell, hogy terhelje. 
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A) Településfejlesztési politika 
 

HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

I. Demográfiai helyzet 
 

Ibrány állandó lakosságszámának alakulását - 2003 és 2005 közötti időszakot tekintve - az 
alábbi diagram szemlélteti: 
 

Ibrány lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása
2003-2005
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A diagram alapján látható, hogy Ibrány Város lakossága - az országos tendenciákkal 
ellentétben - évről-évre növekedést mutat (2003. év - 6983 fő, 2004. év – 7020 fő, 2005. év – 
7080 fő).  
A korösszetétel vizsgálata alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a településre, a 
megyében tapasztaltakkal ellentétben az elöregedés nem jellemző, ugyanis a legfiatalabb 
korcsoport létszáma három év átlagának megfelelően évenként 15 fővel emelkedett, míg a 
legidősebb korosztály létszáma a három év átlagát tekintve nem változott, sőt az élve 
születések száma is évről évre meghaladja a halálozások számát. A 2005. évi KSH adatokat 
alapul véve megállapítható, hogy a településen a vándorlási különbözet pozitív, ugyanis a 
településre betelepülők száma az elköltözők számát jelentősen meghaladja (2005. év: 25 fő).  
 
 

II. Foglalkoztatottság helyzete  
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján 2006. augusztus 
hónapban Ibrányban a regisztrált munkanélküliek aránya a munkaképes korú lakosságra 
vetítve 11,43 % volt. Azonban a ténylegesen munka nélkül lévők aránya ennél magasabbra 
tehető, hiszen még mindig vannak olyanok, akik különböző okokból nem regisztráltatják 
magukat.  
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A következő táblázat a Munkaügyi Központ nyilvántartásai alapján a települési szintű 
munkanélküliségre vonatkozóan nyújt információkat: 
 

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő): 514 
Azon álláskeresők száma,  
akiknél a folyamatos nyilvántartás hossza > 365 nap (fő): 182 
Járadéktípusú ellátásban részesülők száma (fő): 53 
Segélytípusú ellátásban részesülők száma (fő): 40 
Rendszeres szociális segélyben részesülők száma (fő): 204 
Munkavállalói korú népesség (fő):  4498 
Relatív mutató (%): 11,43 
Arányszám: 1,99 

 
Az Önkormányzat vezetése éveken keresztül tudatosan törekedett arra, hogy ösztönözze a 
munkanélküli lakosokat a Munkaügyi Központnál történő regisztrálásra azért, hogy a 
városvezetés részére hiteles kép alakuljon ki a településen lévő munkanélküliség arányáról. 
 
A lakosság azon része, amely a rendszerváltás előtt az alacsony képzettségű munkaerőre 
épülő iparban és mezőgazdaságban dolgozott, valamint akik jelenleg nem rendelkeznek 
megfelelő szakképzettséggel azok főként a mezőgazdaságban történő alkalmi 
munkavégzésből próbálnak megélni. Ezek az emberek alkalmi munkával igyekszenek 
eltartani családjukat, amely sajnos csak átmenetileg nyújt segítséget a háztartás kiadásainak 
fedezésében. Az igazán jelentős kiadások időszakában (téli fűtési időszak) kevés lehetőségük 
van alkalmi munkavégzésre, ezen munkavégzés idényjellegű.  
Képzettség hiányában a munkanélküli lakosok jelentős hátránnyal indulnak a munkaerő 
piacon. A lakosság körében súlyos problémát jelent, hogy az alacsony képzettségűek aránya 
magas (3.1.1.) különösen a roma lakosság körében. A ’90-es évek elején bekövetkezett 
gazdasági változások a nagy állami tulajdonban lévő ipari vállalatok megszűnéséhez vezettek 
és az új munkaadók kis létszámú, de szakképzett munkaerő foglalkoztatására törekedtek. 
Ennek következtében tömegesen váltak munkanélkülivé a szakképzetlen, főleg roma lakosok. 
Ez a jelenség azt eredményezte, hogy az aktív korú roma munkavállalók kikerültek a 
munkaerőpiacról, a felnövekvő generációnak pedig lehetősége sem nyílt a munkaerő piacon 
való megjelenésre. Akik kikerültek a munkaerőpiaci vérkeringésből, a támogatási rendszer 
hibájából nem is érdekeltek abban, hogy visszakerüljenek a rendszerbe.  
Az alacsony képzettségből adódó hátrányt igyekszik felszámolni a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Munkaügyi Központ által elnyert Ibrányban megvalósítandó HEFOP pályázat keretei 
között a munkanélküli roma lakosság számára alapképzést biztosító tanfolyam. Első lépésként 
a roma lakosok a 8 általános iskolai végzettséget szerezhetik meg. Az általános iskolai 
bizonyítvány megszerzése után lehetőségük lesz szakképesítés megszerzésére, s ezáltal 
nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Az önkormányzatnak továbbra is fenn kell 
tartania a roma ösztöndíj rendszerét, amely a továbbtanulási esélyek javítására szolgál. 
 
A mai oktatási rendszerre az a jellemző, hogy nem igazodik a munkaerőpiaci kereslethez. A 
felsőoktatásban tömegképzés folyik, évente ezrével kerülnek ki olyan fiatalok, akik nem 
piacképes szakmával rendelkeznek. Elhelyezkedésük lassú, sok időt igénybevevő folyamat, s 
gyakran előfordul, hogy nem a szakmájukban sikerül elhelyezkedniük, illetve hosszabb 
időszakra munkanélküliek lesznek. Az oktatási rendszerből hiányzik a piacképes szakképzés, 
amelynek hatása helyi szinten is érezhető. 
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Helyi szinten problémát jelent az is, hogy az ibrányi munkanélküliek jelentős része nem 
piacképes szakképesítéssel rendelkezik (3.1.2.), ezért a munkaerőpiacon jelentős hátránnyal 
indulnak.  
 
Általános jelenség – amellyel nap, mint nap szembesülünk -, hogy a kisgyermekes 
családanyáknak problémát jelent, hogy korábban megszerzett képzettségük a 
munkaerőpiaci paletta átrajzolódásának következményeként nem igazodik az igényekhez.  
 
Munkaadói és munkavállalói szemszögből egyaránt gondot jelent a GYES-, GYED-en lévő 
anyukák foglalkoztatása, ugyanis egy kisgyermekes családanyát nem szívesen 
alkalmaznak a munkáltatók (3.1.3.), abból kiindulva, hogy gyermek bármikor beteg lehet, 
és így a munkavállaló folyamatos munkavégzése nem biztosítható. A probléma enyhítésére 
vonatkozóan történtek állami szinten lépések, amelynek lényege, hogy az ellátás (GYES, 
GYED, GYET, ápolási díj) folyósításának megszűnését követően foglalkoztatási 
kedvezményt vehet igénybe a munkáltató, ha legalább 12 havi foglalkoztatást vállal.  
 
Korábban több olyan vállalkozás működött a településen, amely a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását biztosította, de a támogatási rendszer 
átalakulásával a megnövekedett költségek miatt nem tudták vállalni a továbbfoglalkoztatást, 
annak ellenére sem, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíteni igyekezett ezen 
munkáltatóknak (pl.: épület biztosítása, alacsony bérleti díj). 
 
Csökkent munkaképességűek foglalkoztatása terén jelentős változás történt a 
támogatási rendszerben (3.1.4.), megjelent a támogatások között a kifizetett munkabérnél 
alkalmazott felső korlát. Ez jelentős költségtöbbletet jelent a foglalkoztatóknak, mivel a 
különbözetet nem támogatják, így azok a foglalkoztatás során felélik tartalékaikat, és egy idő 
után már nem tudják vállalni a többletterheket. 
Jelenleg Ibrány Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi 
Központ által közösen működtetett Foglalkoztatási Információs Pont nyújt segítséget az 
álláskeresők részére. (6.1.3.) 
A jelenlegi támogatási (segélyezési) rendszer problémájaként jelenik meg (3.1.5.), hogy a 
segélyben részesülő családok jelentős részénél már az igény sem merül fel arra, hogy újra 
munkába álljon, hiszen a kapott szociális segély, GYES, GYED, valamint a megváltozott 
családi pótlék rendszer alapján kapott támogatás fedezi a család minimális fenntartási 
költségeit, s nem tartják szükségesnek, hogy többletjövedelemre tegyenek szert tartósan. 
Megelégszenek az esetlegesen előforduló alkalmi munka bevételeivel.  
 
A segélyezési politika átalakítása és szemléletváltása szükséges ahhoz, hogy az 
önkormányzatra jelentős anyagi terhet rovó szociális kiadásokat csökkenteni tudjuk, annak 
érdekében, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban. 
 
A foglalkoztatásra jellemző, hogy sajnos továbbra is az egyik legnagyobb foglalkoztató az 
önkormányzat, amely a közcélú, közhasznú és közmunka programoknak köszönhetően csak 
átmenetileg, rövid időre oldja meg a foglalkoztatás kérdését. 
 
A településen jelentős számú vállalkozás működik, kb. 300 db. Ez az adat azonban egy kicsit 
megtévesztő lehet számunkra, az egyéni vállalkozások magas száma miatt. Az egyéni 
vállalkozók között magas az aránya a másodállású egyéni vállalkozóknak, akik között sok 
IMTEF-es vállalkozó szerepel.  
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Az alábbi diagram a 2006. augusztus 1-jei állapotnak megfelelően a vállalkozások 
tevékenységek szerinti megoszlását prezentálja:  
 
 

A helyi vállalkozások tevékenységi körönkénti
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III. Humán infrastruktúra ismertetése 
 
 
1. Egészségügy 
 

Ibrányban az egészségügyi alapellátások mindenki számára elérhetőek. A lakosság ellátásáról 
három háziorvosi, két gyermekorvosi, egy fogorvosi körzet, két fogorvosi magánrendelő 
valamint egy gyógyszertár gondoskodik, amelyek önállóan, területellátási kötelezettséggel, 
vállalkozási formában működnek. A védőnői, iskolaegészségügyi, központi orvosi ügyeleti 
feladatok ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. Az egészségügyi szakellátási formák 
közül Ibrányban a labor, a fizikoterápiás és nőgyógyászati szakellátásokat működteti az 
önkormányzat saját forrásból. A fentiek közül a központi orvosi ügyeletet, a labort és a 
fizikoterápiás ellátást a hatékonyabb és gazdaságosabb működtetés érdekében a környező 
települések lakosai is igénybe vehetik. A Központi orvosi ügyelet ellátási területe Ibrány, Buj, 
Paszab, Tiszabercel, Gávavencsellő és Balsa településekre terjed ki. A labor ellátási 
területéhez Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel, Gávavencsellő települések tartoznak, míg a 
fizikoterápiai ellátást ibrányi, buji, paszabi, tiszaberceli, gávavencsellői, nagyhalászi és 
tiszateleki lakosok vehetik igénybe. 
Az alapellátásban nagy gondot jelent, hogy a felnőtt háziorvosi körzetek közül csak kettő 
betöltött, míg a harmadikban helyettesítéssel látják el a betegeket. Problémát jelent az is, 
hogy a Dr. Halmágyi Erzsébet által működtetett orvosi rendelő nem a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő (3.3.4.), kis váróhelyiséggel rendelkezik, a hozzá tartozó szociális 
blokk nem megfelelő, és a tárgyi feltételek hiánya miatt az ÁNTSZ folyamatosan a rendelő 
bezárásával fenyeget. 
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A mikrotérség közel 17.800 lakosának rendelési időn kívüli sürgősségi ellátásáról központi 
orvosi ügyelet formájában gondoskodunk, mely 2005. március 1. napjától 10 orvossal, 10 
asszisztenssel és 3 sofőrrel kezdte meg működését, amely létszámok Balsa 2006-os 
csatlakozását követően bővültek. A központi orvosi ügyelet hétközben 17.00 órától másnap 
07.00 óráig, hétvégén 07.00 órától másnap 07.00 óráig biztosítja a lakosság sürgősségi 
ellátását, melyben naponta egy orvos, egy asszisztens és egy sofőr vesz részt. 
A jelenleg működő központi orvosi ügyeleti rendszer átgondolását teszi szükségessé, ha 
Nagyhalász és Tiszatelek önkormányzatának képviselő-testületei kinyilvánítják 
csatlakozási szándékukat (3.3.5.). Ez azt jelentené, hogy ezáltal az ellátási terület nagysága 
és az ellátottak létszáma is jelentősen megnőne, az orvosi ügyelet két legtávolabbi települése, 
Balsa és Tiszatelek közötti távolság közel 35 km-re, a csatlakozó településekkel az ellátandó 
létszám kb. 25 ezer főre növekedne. Továbbra is gondot jelent, hogy nem megoldott a 
rendelési idő és az ügyelet kezdete közötti idő alatt a betegellátás. 
A jelenleg elérhető szakellátások tekintetében problémát jelent mind a nőgyógyászaton, 
mind pedig a fizikoterápián, hogy a használatban lévő gép- és műszerpark elavult (3.3.7.) 
(átlagos életkoruk meghaladja a 15 évet), a gépek állandó javításra szorulnak, a hasi 
ultrahangos készülék elavult és nem megbízható. Az új gépek beszerzése jelentős 
költségekkel járna (több 10 millió forint). 
Mind Ibrányban, mind pedig kistérségi szinten a szakellátási formák nagyon kis része 
érhető el helyben, a szakorvosi kapacitások Nyíregyházára koncentrálódnak, (3.3.7.) 
ahol a betegellátást igen jelentős zsúfoltság jellemzi, az egy beavatkozásra jutó idő mindössze 
2 perc. A viszonylag magas igénybevételi költségek (pl. utazásra és várakozásra fordított idő, 
utazási költségek) csökkentik a szakorvoshoz fordulási hajlandóságot. A térségben a magas 
morbiditás és a hozzáférési esélyegyenlőtlenség következtében lefedetlen egészségügyi 
szükségletek, ellátatlanságok vannak. 
Településünkön 2 gépkocsival mentőállomás működik Buj, Paszab, Tiszabercel, Ibrány, 
Nagyhalász ellátási területtel. A két gépkocsi azonban csak a betegszállítási (alkalmi, azonnali 
és órán belüli) feladatokat láthatja el, míg a helyi szintű eseti sürgősségi feladatok ellátására 
nincsen lehetőség (3.3.6.), e két gépkocsi az esetkocsi kiérkezéséig biztosítja a helyszínt. 
Esetkocsi csak Nyíregyházán üzemel, melynek átlagos elérési ideje 20-25 perc. Ibrány 
kistérségi központi szerepköréből adódóan az ibrányi mentőállomás saját esetkocsival a 
központi orvosi ügyelettel együttműködve sokkal nagyobb körzetet lenne képes ellátni. 
 
 
 
2. Oktatás 
 

Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai között önállóan gondoskodik az óvodai és 
az alapfokú oktatási, nevelési feladatok ellátásáról. Az általános iskola egy telephelyen, de 
több egymástól különálló épületszárnyban működik, míg az óvoda 3 különböző telephelyű 
tagóvodával üzemel. 
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Napközi Otthonos Óvoda 
 
Az ibrányi Napközi Otthonos Óvoda 10 óvodai csoporttal, három óvodaépületben működik. 
Az óvodás gyermekeket óvodaépületenként az alábbi csoportmegosztás szerint nevelik, - az 
évi statisztikai létszámok a következők: 
 

Óvodaépület 
Óvodai csoportok 

száma 
Óvodai létszám 

Árpád utcai 3 79 fő 
Óvoda utcai 4 112 fő 
Szabolcs utcai 3 84 fő 
Összesen: 10 275 fő 

 
A 2006/2007-es nevelési évet 275 gyerekkel indították. A nevelési évre vonatkozóan az 
előfelvételis gyerekek létszáma 19 fő. 
 
Az óvoda létszámának alakulása a 2004 – 2009 közötti időszakban a következő: 
 

2004/2005. év 2005/2006. év 2006/2007. év 2007/2008. év 2008/2009.év 
303 fő 282 fő 275 fő kb. 260 fő kb. 260 fő 

 
Érzékelhető a gyereklétszám csökkenő tendenciája, viszont a gyereklétszám összetételét 
elemezve megállapítható, hogy nő 
 a cigány származású gyerekek létszáma 
 az idegrendszeri, érzékszervi, a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő, 
 a beszédfogyatékos, 
 az egészségkárosodott gyerekek létszáma. 

 
E tényezők a mindennapi nevelés és pedagógiai tevékenység során plusz feladatokat 
jelentenek a pedagógusok számára, - az egyébként is magas csoportlétszámok mellett. 
 
Az egy csoportra jutó gyereklétszám: 
 

2004/2005. év 2005/2006. év 2006/2007. év 2007/2008. év 2008/2009.év 
30 fő 28 fő 27,5 fő kb. 26 fő kb. 26 fő 

 
Az óvodai nevelés során biztosítva van a gyermekek számára az egyéni és differenciált 
fejlesztés (ez a gyerekek étkeztetésének biztosításában is jelen van, - hiszen van tojás, tej, 
liszt, cukor, citrom stb. érzékeny gyerek). 
A gyermekek védelme, jogainak biztosítása a pedagógiai tevékenység folyamatában 
prioritásként érvényesül. Az erre vonatkozó jogszabályok a következők: 

- Magyar Köztársaság Alkotmánya 
- ENSZ határozatok 
- Közoktatási törvény 
- Óvodai Nevelés Országos Alprogramja 
- az Óvodák Nevelési Programja 
- Ibrány Város Önkormányzatának rendelkezései (pl. ÖMIP, Esélyegyenlőségi 

program, stb.) 
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A nevelőtestület pedagógiai hitvallásának alapja a gyerekek szeretete, tisztelete, 
személyiségük alapos ismerete. A gyerekek testi-lelki szükségleteinek maximális 
figyelembevétele. Szeretetkapcsolataik sokszínűek, melyeket a gyerekek a bizalmat és 
biztonságot sugárzó óvodai légkörben a változatos tevékenységek között nap, mint nap 
megéreznek. 
A nevelőtestület nyitott, érdeklődő, a folyamatos ön- és továbbképzés érződik munkájukban. 
A felszerelés és eszköznorma folyamatos biztosításánál a vonatkozó ágazati rendelkezéseket 
figyelembe veszik (11/1994. (VI.8.) MKM és OM módosítások). 
Az intézmény térségi szerepköre a megyében úttörő jellegű. Az óvodavezető, Ferencz 
Mihályné kezdeményezésére a megyében (de országos szinten is) elsőként alakították meg az 
óvodák a szakmai szövetségüket, Rétközi Óvodaszövetség néven 1995. január 4-én. Akkor a 
városkörzetünk 16 óvodája csatlakozott a szövetséghez. Jelen időszakban 21 település 
óvodája vesz részt a szövetség munkájában. Elsősorban a kistérség településeinek 
intézményei, de ezen kívüliek is pl.: Dombrád egy óvodája, ill. Kótaj, Nyírpazony, Nyírtura 
stb. óvodái. 
A Rétközi Óvodaszövetség szakmai társulás, melynek célja az óvodák szakmai 
érdekképviseletének segítése, továbbképzések, tanfolyamok szervezése, továbbképzések 
biztosítása, kiadványok szerkesztése, versenyek szervezése. 
A Rétközi Óvodaszövetségnek eddig 6 szakmai kiadványa jelent meg, mind Ferencz 
Mihályné szerkesztésében. Az Óvodaszövetség tevékenysége sokrétű, magában foglalja a 
jogi, pénzügyi, szakmai tanácsadást, a munkaközösségek működtetését, a bemutató 
foglalkozások, kiállítások tartását, szakmai anyagok bemutatását és nyílt napok szervezését. 
Az intézményt a példás szövetségi munka eredményének elismeréseként a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány 1998-tól közoktatási bázisintézménnyé választotta. 
Az óvoda, mint bázisintézmény módszertani és szervezési központként is funkcionál. Évente 
több mint 100 pedagógus vesz részt az óvoda által szervezett különböző szakmai 
rendezvényeken. 
Az épületek állagát tekintve elmondható, hogy az egyes tagóvodák műszaki állapota eléggé 
leromlott. Az épületek körüli biztonságos védelmet nyújtó kerítések cseréjére csak az Árpád 
utcai Óvodában került sor, a másik két óvodaépület és a gyerekek udvari játszótere körüli 
kerítések elavultak, rosszak, 30-40 évesek. Cseréjük a gyerekek védelme szempontjából 
indokolt. Az óvodában a játékok nem feletek meg az EU-s szabványoknak, cseréjük, illetve 
pótlásuk elengedhetetlenül szükséges. 
 
Az óvoda épületei közül az Óvoda utcai tagintézmény épületének az állaga a 
legrosszabb, felújítására mindenképpen szükség lenne. (3.3.3.) 
 
Az Óvoda utcai intézmény egy két részből álló épületben foglal helyet, amely az 1950-es évek 
elején épült szolgálati lakásból és a hozzátoldott óvodai szárnyból áll. Az épületszárnyat az 
1970-es években jellemző szocialista brigádmozgalmak munkájával bővítették, - jelenleg is 
működő 4 óvodai csoporttá. 
 
A vizesblokk felújítása 2004/2005-ös nevelési évben megtörtént, viszont a felújítások 
nélkülözhetetlenek és azonnali feladatmegoldásokat jelentenek, - annál is inkább, mivel 

- itt a legmagasabb a gyereklétszám 
- ide járnak a cigány származású gyerekek 
- itt a legmagasabb az egyéni bánásmódot és fejlesztést igénylő gyerekek létszáma. 
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Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola 
 
Az általános iskola egy telephelyen működik egy olyan épületegyüttesben, amelynek egyes 
szárnyai, épületrészei különböző korszakokban épültek és ennek megfelelően különböző 
műszaki állapotúak is. (Ady utcai, Lehel utcai épületszárny, a csengős épület, és a 
könyvtárnak és a pedagógiai szakszolgálatnak helyet biztosító régi épületszárny) 
A tanulói létszám alakulására a stagnálás jellemző (2004/2005. tanév: 855 fő, 2005/2006. 
tanév: 843 fő, 2006/2007. tanév: 851 fő), amely kiemelt jelentőségűnek számít, amikor a 
kistérségben, illetve megyei szinten is nagyarányú létszámcsökkenés figyelhető meg az 
oktatási intézményekben. A létszámadatok változatlansága az oktatási intézményben folyó 
magas színvonalú szakmai munkának, a helyben folyó oktatási rendszer széles palettájának és 
a folyamatosan javuló tárgyi feltételeknek köszönhető. Általános jelenségként figyelhető meg, 
hogy a környék településeiről egyre többen járatják gyermekeiket az ibrányi általános 
iskolába. 
Az iskolában a pedagóguslétszám 60 fő. A gyermekeket összesen 39 tanteremben és 
szaktanteremben oktatják. A 2006/2007-es tanévben 36 tanulócsoport indult. Az általános 
iskola zeneiskolával és művészeti iskolával, valamint folyamatosan kiépülő pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel rendelkezik.  
Iskolánk a jelentős térségi feladatokat ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közoktatási 
Közalapítvány bázisiskolája, a 21 tagiskolával működő, 1990-ben alapított Rétközi 
Iskolaszövetség központja, s mint ilyen, szakmai módszertani központ is térségünkben. 
Pedagógiai szolgáltatásait tekintve kistérségi feladatokat lát el. Ugyancsak kistérségi jelleggel 
működik a Szakszolgálati Intézet és a Művészeti Iskola is. Az iskola integrált oktatás 
keretében nagy számban nevel enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket (3.2.1). Kistérségi 
társulás keretében az Ibrány központtal működő pedagógiai szakszolgálat 9 település 
(Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Buj, Nagyhalász, Tiszatelek, Tiszarád, Ibrány) 
oktatási intézményei (3.2.2.), valamint diákjai számára nyújt magas színvonalú 
szolgáltatásokat, - úgy mint gyógytestnevelés (3.2.3.), logopédia, nevelési tanácsadás, 
gyógypedagógiai feladatok ellátása – azok nagy megelégedettségére.  
A 2003/2004-es tanévtől az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola a társadalmi 
szempontból hátrányos helyzetű diákok integrált oktatásának kistérségi szintű szakmai 
támogatását ellátó bázisintézményi státusszal is rendelkezik. A 2006/2007-es tanévben az 
alapfokú művészeti képzésben 422 tanuló vesz részt (3.2.5.). Három RISZ iskolában 
működik kihelyezett tagozata (Paszab, Sényő, Nyírtura). Az elmúlt tanévben megrendezett 
színvonalas rendezvényeik a következők voltak: iskolai műsorok, növendék hangversenyek, 
képzőművészeti kiállítás, vásár, könnyűzenei hangverseny, táncgála, művészeti kavalkád. A 
Rétközi Iskolaszövetség központi iskolájaként az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti 
Iskola szervezi és közös műhelyfoglalkozások, továbbképzések, szakmai továbbképzések, 
tréningek, tapasztalatcserék, információs napok megrendezésével segíti a térség társult 
iskoláinak szakmai munkáját. Az iskola több EU-s projektet is sikerrel bonyolított le, melyek 
tovább növelik a szakmai munka hatékonyságát.  
A 2005/2006-os tanévben PHARE- támogatás segítségével megvalósult az iskolaprogram I. 
üteme. A beruházással a kistorna terem felett 2 db multimédiás oktatóterem, 2 db 
számítástechnikai terem és 1 db sulimozi helyiség került kialakításra. A projekt megvalósítása 
során IKT eszközök (számítógépek, monitorok, nyomtatók, multimédiás szoftverek, projektor 
stb.) (3.2.4.) és bútorok beszerzésére került sor, valamint a személyfelvonó beépítésével 
megoldódott az épületszárny akadálymentesítése is.  
A 2006/2007-es tanévet a 3. és 4. évfolyamos tanulók is a felújított és kibővített Lehel utcai 
épületszárnyban kezdhették meg, ugyanis az iskolaprogram II. ütemének keretében a Lehel 
utcai épületszárny tetőterének beépítésével lehetőség nyílt az egyháztól bérelt tantermek 
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kiváltására. A beruházással az épületszárny tetőterében 6 tanterem, földszintjén nemenként 
egy-egy mozgáskorlátozott WC került kialakításra, megvalósult az épület földszinti 
akadálymentesítése, a nyílászárók cseréje és az épület teljes homlokzati felújítása, szigetelése 
valamint felújításra került a már meglévő 12 tanterem is.  A projekt megvalósulásával a 
továbbiakban az alsó tagozatosok oktatása egy épületben folyhat, így a tanulók és a nevelők 
nem kényszerülnek vándorlásra. 
Az iskola jelenlegi konyhája az étteremmel együtt az 1982-ben épült Ady utcai iskolarészben 
foglal helyet. A konyha jelenlegi kapacitása 300 adag. A jogszabályban meghatározott 
kedvezményes térítési díjakból adódó megnövekedett igények (a családi kedvezményben 
részesülő családok gyermekei az 1-4. évfolyamon ingyenes étkezésben, míg az 5-8. 
évfolyamon 50 %-os térítési díjkedvezményben részesülhetnek) következtében a konyha 
kapacitása nem elegendő. Jelenleg a konyha messze az engedélyezett kapacitás felett 
működik. Leromlott állapota miatt, valamint a HACCP előírások betartása hiányában az 
ÁNTSZ folyamatosan a konyha bezárását helyezi kilátásba. A konyhához kapcsolódó 
étterem a kis befogadóképessége következtében négy turnusban sem képes kielégíteni az 
igényeket. 
A csengős épületben lévő tantermek kiváltása is szükségessé válik, mivel erősen leromlott 
műszaki állapota és magas fűtési költségei miatt az épület üzemeltetése nem gazdaságos. Az 
épületszárny vizesblokkot nem tartalmaz. A KM tégla- épület funkcionális átalakítása 
gazdaságosan nem megoldható.  
Az általános iskolában az Ady utcai épületszárny műszaki állapotát tekintve elmondhatjuk, 
hogy nincsen arányban az iskolában folyó magas szakmai színvonal a meglévő tárgyi 
feltételekkel. Az Ady utcai épületszárny az 1980-as években épült, melynek műszaki 
állapota napjainkra eléggé leromlott. A nem megfelelő elrendezésből, és szigetelés 
hiányából, valamint az elavult fűtési rendszerből adódóan (4.2.1.) az épületrész fűtési 
költségei magasak. A burkolatok elhasználódtak, az épületrész szociális helyiségei is 
felújításra és jelentős átalakításra szorulnak. A gazdasági iroda, a titkárság, illetve az igazgatói 
szoba szolgálati lakásból került kialakításra. Az épületrészből hiányoznak a magas szakmai 
színvonalú munkát szolgáló helyiségek (nincsen alkalmas helyiség a szakmai műhelyek, 
igazgatói értekezletek megtartására stb.), illetve hiányoznak az épületből azon helyiségek, 
amelyek a térségi jelleggel működő pedagógiai szakszolgálatnak méltó helyet biztosítanának. 
A tantermek és szaktantermek is jelentős felújításra szorulnak. Az elmúlt évek folyamán több 
forrásból próbáltunk pénzt szerezni az iskola teljes rekonstrukciójára és bővítésére, azonban 
ezek a pályázatok - az Iskola-program I. ütemét kivéve – a beruházás magas költségigénye, és 
a rendelkezésre álló források szűkössége miatt eredménytelenek voltak. 
Az iskola északi, telekhatáron álló épületének jelentős rekonstrukciójára lenne szükség a 
gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében. Szükség lenne az épület 
teljes belső és külső szigetelésére, homlokzat felújítására, belső átalakítására és az épületen 
belül szociális blokk kialakítására. A rekonstrukció azonban jelentős költségekkel járna, így 
megfontolandó az épületszárny lebontása a könyvtár épületének kivételével.  Az épületszárny 
lebontása új tantermek kialakítását tenné szükségessé, amelyre az Ady utcai épületszárny 
bővítésével nyílna lehetőség. 
A képviselő-testület előzően döntött az iskola-projekt előkészítéséről a projekt 
megvalósításáról. A döntés értelmében az iskola-program III. ütemének (3.3.1.) tervezése már 
folyamatban van, s várhatóan a II. Nemzeti Fejlesztési Tervből lesz majd finanszírozható. 
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3. Szociális és gyermekvédelmi ellátás 
 
A településen elérhető szociális alapszolgáltatások köre a következő: 

 szociális információs szolgáltatás 
 szociális étkeztetés 
 házi segítségnyújtás 
 családsegítő szolgálat 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 támogató szolgáltatás 
 nappali ellátás 

 
Szakosított ellátási formaként működik a 

 bentlakásos Idősek Otthona 
 
A településen működő gyermekvédelmi ellátási formák a következők: 

 gyermekjóléti szolgáltatás 
 bölcsőde 
 helyettes szülői ellátás. 

 
A nehéz helyzetbe került családok felzárkóztatása, létfenntartásuk biztosítása intézményes 
segítséget igényel. E célból jött létre a családsegítő szolgálat, ami városunkban példaértékkel 
1985–től kísérleti modellként indult be, s működik jelenleg is. A családsegítő szolgáltatás 
célja, hogy a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, 
valamint a krízishelyzetek megszüntetését elősegítse. 
Ibrány Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi alapellátáson belül a 
Családsegítő szolgálati, Gyermekjóléti szolgáltatási és Szociális információ szolgáltatási 
feladatokat egy intézmény keretében (Ibrány és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat ) oldja meg.  
Családsegítő Szolgálati feladatok és a Szociális információ szolgáltatások ellátása Ibrány 
városra terjed ki. A Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi feladatot lát el, feladatellátási 
megállapodással, mely szerint hat településen (Ibrányban, Gávavencsellő, Paszab, 
Tiszabercel, Balsa) élő gyerekek pozitív emocionális családi ill. mikrokörnyezet 
kialakításával családban történő felnevelését próbálják elősegíteni. 
Mindhárom szolgáltatás térítés-, és diszkriminációmentes, (vallásra és származásra tekintet 
nélkül) bárki igénybe veheti az adott településen. 
A megfelelő személyi és tárgyi feltételek birtokában az idősek otthona a központja a házi 
segítségnyújtásnak, nappali ellátásnak, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak, valamint a 
szociális étkeztetésnek. A Nyírségi Református Egyház, mint az Idősek Otthona fenntartója, 
feladatellátási megállapodás keretében működteti ezeket a szolgáltatásokat. 
Az Önkormányzat az idős korosztály igényeihez és szükségleteinek igazodva Idősek Otthona 
kialakítását vállalta. Ennek megfelelően az aktuális pályázati lehetőségek függvényében 20 
férőhelyes intézmény megvalósítására pályázott. A pályázat eredményesnek bizonyult, s az 
intézmény 2001-ben kezdhette meg működését. A megfelelő ellátás felismeréséből adódó 
igénynövekedésből, illetve a gazdaságosabb működtetés feltételeinek megteremtése céljából 
az Önkormányzat 2003-ban az idősek otthona tetőtérbővítésével történő újabb férőhelyek 
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kialakításra pályázott. Az újabb beruházás már valamelyest javította a működtetés 
hatékonyságát, azonban az önkormányzati normatív finanszírozás nagysága, valamint a 
térítési díjakból beszedhető összeg együttesen sem fedezte messzemenőleg a működtetés 
kiadásait, az intézmény működtetéséhez az önkormányzatnak jelentős saját erő kellett  
biztosítania. A gazdaságos ill. nullszaldós működtetés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez 
újabb férőhelyek kialakítására irányuló beruházásra lett volna szükség. A beruházás 
megvalósítására csak pályázati támogatás segítségével lett volna lehetőség, amelynek 
elnyerésére, illetve az önkormányzati saját erő e célra történő felhasználására kevés esély 
mutatkozott. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy az intézmény fenntartói jogát átadja a 
Nyírségi Református Egyházmegye részére, amely a feladatok ellátásához magasabb állami 
támogatásban részesül, illetve az idősek otthona működtetésében szerzett tapasztalatai alapján 
hatékonyabban, magasabb színvonalon tudja irányítani, működtetni az intézményt. A 
finanszírozási rendszer sajátosságaiból adódóan továbbra sem lenne gazdaságos az 
önkormányzati fenntartás. (3.3.8.) 

A bölcsődei és helyettes szülői ellátást az Ibrány és Kistérsége Kht.-val való feladatellátási 
szerződés keretében oldotta meg az önkormányzat. A bölcsőde átlagosan 15-20 (3 év alatti) 
gyermek napközbeni szakképzett felügyeletét oldja meg, mely nagy segítség a kisgyermekes 
családok számára. A helyettes szülői ellátás - amelyre szerencsére nem nagy igény 
mutatkozik-, mint kötelező önkormányzati feladat az átmeneti gondok miatt fellépő gyermek-
elhelyezési problémákat hivatott megoldani. 
A Támogató Szolgálat feladatainak ellátása civil szervezetek bevonásával történik. A 
település területén két Támogató Szolgálat is működik, az egyik a Nyírségi Református 
Egyházmegye, míg a másik a Szalmaszál Egyesület fenntartásában. 
 

4. Kultúra 

Az elmúlt időszakban Ibrányban a központi forrásból támogatott beruházásoknak 
köszönhetően jelentősen javult a helyi kultúra tárgyi feltétele. A címzett támogatással közel 
félmilliárd forintból megvalósított Művelődési Ház rekonstrukció és bővítés lehetőséget 
biztosított arra, hogy egy intézményben megfelelő körülmények között kapjon helyet a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Képtár, valamint a Helytörténeti Múzeum. A megfelelő 
tárgyi feltételek alapot nyújtottak a további magas szakmai színvonalú munka folytatásához, 
és egyben hozzájárultak az épület többletkapacitásának hasznosításából adódó pluszbevételek 
megszerzéséhez, növelve ezáltal az intézmény jobb kihasználtságát. A 2006-os év folyamán a 
helyi kulturális élet tárgyi feltételei a szabadtéri színpad megépítésével tovább javultak. 
Nem szabad elfeledkeznünk a helyi lakosság kulturális életének színhelyéül szolgáló 
nagytanyasi Művelődési Ház rendbetételéről sem. (3.3.9.)  

 
 

IV. Közlekedési infrastruktúra bemutatása 
 
1. Úthálózat 

 
A 2002. óta eltelt időszakban a belterületi úthálózatban nagyarányú fejlesztés ment végbe. A 
vizsgált időszak elején kb. 50%-os volt a portalanított utak aránya, de ezen belül is túlnyomó 
többségben keskeny 2,8-3,5 m burkolatszélességű, döntően elavult technikával készült 
aszfaltmakadám utak voltak a jellemzőek, amelyek sok esetben a szennyvíz hálózat I. üteme 
és a gázhálózat építése miatt sávosan voltak csak helyreállítva. 2002-2005. között a pályázati 
források csak új belterületi utak építését támogatták, az ezt követő időszakban nyílt pályázati 
lehetőség a meglévő burkolt utak felújítására is. Fontos eleme az úthálózat megújítási 
programnak a ROP pályázat is, amelynek segítségével szinte a teljes bel-, és külterületi 
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főúthálózat felújítására nyílt lehetőség. A sikeres pályázatok eredményeként a Sallai utca 
aszfaltburkolattal történő ellátása után elmondható, hogy Ibrányban a szilárd burkolattal 
rendelkező utak aránya eléri a 100%-ot. A jövőben koncentrálni kell a maradék egy utca 
(Sallai utca) kiépítésére (2.1.1.) és a már meglévő utak felújítására (2.1.2.). 
Szem előtt kell tartani a töltéskorona elkerülését és turisztikai célokat szolgáló Tiszai-út 
ütemezett megépítését is (2.1.4.), amelyre a pályázati források függvényében nyílna 
lehetőség, továbbá törekedni kellene a mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére az Ibrány-
Kótaj összekötő út megépítésével (2.1.3.). 
 
 
2. Kerékpárút-hálózat 

 
Kerékpár utat ott gazdaságos építeni, ahol a nagy kerékpáros forgalom jelentős gépkocsi 
forgalommal párosul egy útpályán egy időben. Ibrányban ilyen útszakasz csak a 3821. sz. és a 
38149. sz. országos közút. A 3821. sz. út ibányi szakaszán hamarosan teljes hosszban kiépül a 
kerékpárút, így annak csak a fenntartása, állagmegóvása jelentkezik majd feladatként, 
azonban a 38149-es számú út mentén (főút, Kossuth utca - Nyírszőlősi út összekötő út) a 
biztonságos kerékpárosforgalom feltételeinek megteremtése céljából kerékpárút 
kiépítése lenne indokolt (2.2.1., 2.2.2.). 
 
 
3. Járda-hálózat 

 
A főút mellett (Árpád, Lehel, Szabolcs utca) szükséges a jelenlegi összetöredezett 
aszfaltjárda teljes cseréje (2.3.1.). A korábbi közműépítések és az útfelújítás következtében 
a szegélykövek sok helyen elsüllyedtek, összetöredezettek. A járda beton aljzata táblásan 
összerepedt, megsüllyedt, a fedőréteg aszfalt közmű-helyreállításokkal szabdalt, így teljes 
szegély és szerkezetcsere szükséges. A felsorolt utcákon kívül indokolt lenne a járdával el 
nem látott utcákon a járda kiépítése (2.3.2.), illetve a meglévő járdák felújítása (2.3.3). 

 
 

V. Környezeti infrastruktúra ismertetése 
 

1. Szennyvízhálózat 
 

A szennyvízhálózat Ibrányban két ütemben került kiépítésre. Az I. ütem segítségével egy 
közel 60%-os csatornázási arányt értünk el, s megépült Nagyhalásszal közös beruházásban 
egy 500m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. A beruházás II. ütemének segítségével 
Nagytanya kivételével 100%-os lefedettséget értünk el. Jelenleg a hálózatot és a 
szennyvíztisztító telepet a Nyírségvíz Zrt. üzemelteti az ivóvízhálózattal együttesen. Nagy 
gondot jelent az esőzések idején a rendszerbe befolyó csapadékvíz, amely  telíti a hálózatot és 
időnként kiöntést okoz a telepen. Ez is indokolttá teszi a belvíz-elvezető rendszer 
mihamarabbi kiépítését (4.1.7.), ugyanis a fenti probléma nagyrészt ezzel orvosolható.  
A Nagytanyán nem került sor a Szennyvízberuházás I. és II. ütemében sem a hálózat 
kiépítésére (4.1.8), ugyanis a Nagytanya túl messze van a településtől, így a szennyvízkezelés 
gazdaságosságosan csak nehezen megoldható.  Külön szennyvíztelep kiépítése az ott 
keletkező szennyvízmennyiséget tekintve irreális költségeket jelentene. Alternatív 
szennyvízkezelés gyakorlatban a környéken még nem ismert, gyakorlati alkalmazása még 
nem bizonyított, így a legésszerűbb megoldásnak a nyomott rendszer kiépítése mutatkozik. A 
rendszer lényege kb. 2 db nagyobb teljesítményű átemelő telepítése Nagytanya északi részére 
és a szennyvíztelep környékére, amelyek a Kossuth utca végén lévő végaknába nyomnák a 
szennyvizet, s ezáltal az ibrányi szennyvíztelep tisztítaná meg a Nagytanya szennyvízét is.  
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Hasonló megoldást kellene alkalmazni a Tisza-parti üdülőkben keletkezett szennyvizek 
tekintetében is (5.1.5).  
Meg kell vizsgálni e két terület szennyvízkezelésének műszaki és gazdaságossági feltételeit. 
Továbbá szükséges a településen lévő lakóingatlanok szennyvíztisztító hálózatra történő 
rákötésének ösztönzése a telep gazdaságos működtetése céljából.  
Az önkormányzati saját bevételek növelése érdekében meg kellene vizsgálni a 
szennyvízhálózat, és ivóvízhálózat több településsel közösen társulásos formában történő 
működtetésének lehetőségét is.  
 
 
2. Csapadékvízelvezető-rendszer 

 
A településen már évtizedek óta folyamatosan épül, újul saját forrásból a belvízelvezető 
rendszer, azonban ezek a beruházások, felújítások mindig csak egy lokális probléma 
megoldására szolgálnak, s jelentős pályázati forrás hiányában komplex átfogó vízelvezető 
rendszer kiépítésére nem nyílt lehetőség (4.1.7.), amely a csapadékvíz- elvezetési probléma 
teljes orvosolását jelentené. Az elmúlt ciklusban testületi döntés született arra vonatkozóan, 
hogy tekintettel az egységes belvízöblözetű térségre a beruházást Nagyhalász és Tiszarád 
településekkel közösen Ibrány gesztorságával kell megvalósítani.  

 
 

VI. Vállalkozói környezet bemutatása 

Ibrányban a rendszerváltást követően az ipari struktúra jelentősen átrajzolódott. A nagyobb 
állami tulajdonban lévő vállalatok, szövetkezetek megszűntek (Gumigyár, KTSZ), vagy 
átalakultak (pl. MGTSZ, ÁFÉSZ), s a piacgazdasághoz szorosan igazodva új vállalkozási 
formák (kft, bt, egyéni vállalkozók) jelentek meg. Az átalakuló vállalkozások állami 
támogatás hiányában már közel sem tudták azt a teljesítményt nyújtani, illetve azt a 
mennyiségű munkaerőt foglalkoztatni, mint korábban, az újonnan létrejövő vállalkozások 
pedig megfelelő piac és vállalkozásorientált szakképzett munkaerő hiányában még nem tudtak 
megfelelő teljesítményt nyújtani.  
Az évek folyamán a településen az volt megfigyelhető, hogy az előbb említett időszakban 
létrejött vállalkozások fokozatosan erősödtek, s mára már a piaci kereslet jelentős 
növekedésének, a jó cégvezetésnek, s a helyi önkormányzat vállalkozásbarát politikájának 
köszönhetően gazdasági erejük jelentősen növekedett. Az önkormányzat a 
foglalkoztathatósági helyzet javítása  és ezáltal a helyi lakosok életszínvonalának, a település 
jövedelemtermelő képességének növelése, az iparűzési adóbevétel növelése érdekében 
törekedett a meglévő helyi vállalkozások fejlesztésére, új vállalkozások létrejöttének 
ösztönzésére és vállalkozások betelepülésének elősegítésére. Mindezeket lehetőségeihez 
mérten igyekezett biztosítani. Ezen belül, ameddig jogszabályi előírások engedték az 
Önkormányzat iparűzési adókedvezményt biztosított az adott évben vállalkozási 
tevékenységet kezdő cégek és egyéni vállalkozók részére, valamint a múltban illetve a 
jelenben is a vállalkozók anyagi terheinek csökkentése érdekében a törvényben meghatározott 
maximális adómérték helyett alacsonyabb adómértéket határoz meg. 
A vállalkozásfejlesztési politika másik lényeges eleme volt az infrastruktúrahálózat 
fejlesztésére való törekvés, amelynek keretein belül a településen belül működő vállalkozások 
részére szennyvíz- és gázhálózat hozzáférést tettünk lehetővé, valamint a déli ipartelep és a 
Nagyerdő- Ipartelep létrehozását szintén infrastrukturális beruházásokkal segítettük.  
Ezen kívül kiemelt városvezetői elvárás volt, hogy a hivatali dolgozók tegyenek meg mindent 
a gyors és hatékony ügyintézés érdekében, elősegítve ezáltal a helyi vállalkozók fejlesztési 
szándékainak minél gyorsabb megvalósítását. 
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A befektetői és vállalkozói igények változásának pontos ismeretében az Önkormányzat 
befektetésösztönzési és vállalkozásfejlesztési politikája az elmúlt években újabb elemekkel 
bővült. Kiemelt célként került meghatározásra a vállalkozói telephelybiztosítás 
feltételeinek megteremtése (1.1.1), amely a meglévő vállalkozások gazdasági erejének 
további növeléséhez és esetleg újabb vállalkozások létrejöttéhez, betelepüléséhez vezethet. A 
2005-2006-os években elkezdődött telephelyek kialakítása csak 1. lépése lehet az optimális, 
vállalkozáscsalogató környezet megteremtésének. A településen belüli iparfejlesztéshez 
szükség van egy nagyvállalkozások letelepedésére alkalmas iparterület kialakítására 
(1.2.1), amely későbbiekben méltán indulhatna az ipari cím elnyeréséért. Az induló és 
tőkeszegény kis-és középvállalkozók üzleti tevékenységének segítésére szükség lenne 
inkubátorház kialakítására (1.1.2.), a vállalkozók megfelelő informálását szolgáló 
vállalkozói információs szolgálat létrehozására (1.1.3), valamint törekedni kellene a 
nagyobb befektetők vonzására ipari park cím elnyerésével (1.2.2).  

 
VII. Lakáshelyzet, otthonteremtés 
 

A településen komoly gondot jelent a fiatal házasok, illetve az elvált házastársak 
lakásproblémáinak a megoldása. Az önkormányzat az elmúlt évek során tudatosan törekedett 
ezen problémák kezelésére. A lakásállomány új, alacsony költségigényű ingatlanok 
építésével, illetve vásárlásával történő gyarapításával, valamint a régi, rosszabb állapotú 
ingatlanok értékesítésével azt hivatott elérni, hogy minél több rászorult részére biztosítson 
otthont, minimális ingatlan karbantartási ráfordítások mellett. Ennek keretén belül az 
egészségügyi központ privatizációja során, a nagyobb ráfordítást igénylő, állandó bérlőkkel 
rendelkező szolgálati lakások értékesítésére kerülhetett sor, amelyek értékesítéséből származó 
bevételekkel újabb nagyobb jelentőségű önkormányzati beruházások saját erő igényét sikerült 
fedeznünk. Pályázati támogatás segítségével sikerült 10 család részére otthont biztosítanunk a 
Rozmaring utcán, továbbá 8 szociálisan rászorult család részére lakhatást nyújtunk a Lehel 
utca 68. szám alatt épült társasházban. A lakásállományunk bővítését szolgálta a Nagyerdőn, 
Szabolcs utcán, Ady utcán, Fürts Sándor utcán és a Madách utcán történő lakásvásárlás és 
felújítás. A településen aktív munkát végző szakképzett dolgozók lakáshelyzetének átmeneti 
megoldására a kialakított szolgálati lakások szolgálnak.  
A lakásvásárlás, lakásépítés anyagi terheit hivatott enyhíteni az első lakáshoz jutók 
támogatása, amelyet az önkormányzat, mint szociális támogatást biztosít az Ibrányban 
letelepedni szándékozók részére. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére a 
támogatási forma fenntartására továbbra is szükség van. 
Szintén a letelepedést szolgálja az önkormányzat azon törekvése, hogy megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező, optimális méretű építési telkeket alakít ki, és piaci viszonynak 
megfelelő, vagy az alatti áron bocsátja az építkezők részére.  Ennek keretében 19 
közművesített építési telket alakítottunk ki a Dózsa és Árpád utcai kertek megvásárlásával 
történt új utca nyitásával. Továbbra sem szabad gátat állítani a családosok 
lakásépítésének útjába. Továbbra is meg kell ragadni minden eszközt, hogy segítségükre 
legyünk a saját otthon megteremtésében (6.1.2), pl: többek között új építési telkek 
kialakításának a lehetőségét (4.1.5), a gyors és hatékony ügyintézést, a megfelelő 
tájékoztatást a számukra biztosított önkormányzati és állami lehetőségekről. 
 
A jelenlegi bérlakás-állományunk összetételét az alábbi diagram tartalmazza: 
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VIII. Idegenforgalom, turizmus helyzete 
 

Sokat vitatott téma a helyi idegenforgalom és turizmus helyzete. Megfelelő turisztikai 
vonzerő (Tisza közelsége) birtokában, de megfelelő turisztikai környezet hiányában a 
településen nem igazán jelentős az idegenforgalom, a turizmus. Az idegenforgalom 
fellendítésében a vállalkozóké a kulcsszerep, persze nem hiányozhat az önkormányzati 
szerepvállalás sem.  
Ha környezeti értékeinket számba vesszük, akkor megállapíthatjuk, hogy a Tisza közelsége 
mellett a halastavak létesítése és az ahhoz kapcsolódó panzió kialakítása is jelentős vonzerőt 
képvisel, mégpedig a turizmus tekintetében. 
Jelenleg a Tisza-parti üdülőövezet közművel ellátott, azonban lakossági és önkormányzati 
összefogással szennyvízelvezető-hálózat korszerűsítésére és szilárd burkolatú út építésére van 
szükség ahhoz, hogy megfelelő környezetet biztosítunk, s ezáltal növeljük az üdülőövezetbe 
látogatók számát. A töltéskoronáról a Tisza-part megközelítése (5.1.1) – aszfaltburkolat 
hiányában - gondot jelent, ugyanis kiadós esőzés után, jó idő ellenére is a sár- és agyagtenger 
kialakulása miatt  nehezen megközelíthető a part, amely ahhoz vezet, hogy az említett időszak 
alatt csökken a fürdőzők száma.  A korábban helyi vállalkozók, majd a Don Bosco Alapítvány 
tulajdonában lévő ifjúsági tábor megfelelő hasznosítására is megoldást kell találnunk 
(5.1.3.), amelyre most talán az új tulajdonos, egy Kazincbarcikai cég bevonásával kerülhet 
sor. A cégnek jól felépített fejlesztési stratégiája van a jövőt illetően, azonban a stratégia 
megvalósítása nagyban függ a pályázati támogatások elnyerésétől.  
Mind a településről, mind pedig a kistérségből egyaránt hiányoznak a falusi turizmus alapjai. 
Hiányzik a fő célokat és ezek eszközrendszerét meghatározó egységes kistérségi szintű 
turisztikai program, valamint a program végrehajtását végző turisztikai iroda megléte. 
(5.2.1) 
A Tiszai turizmus fellendítéséhez járulna hozzá a kishajókikötő megépítése.(5.1.2). 
Nemcsak a turizmus, hanem a helyi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatási helyzet javítását 
szolgálná a gyógy- és termálfürdő, valamint az ezekre épülő gyógyszálló 
megvalósítása.(5.1.4.) 
A 2006-ban 4. alkalommal megrendezett kistérségi vadfőző verseny már hagyománynak 
számít a térségben. A rendezvényre idén is több mint 4.000 látogató érkezett. Az 
idegenforgalom fejlesztésének egyik pillére lehet a rendezvény országos méretűvé 
tétele.(5.2.2.) 
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IX. Kistérség központi szerepkör ismertetése 

 
A 244/2003. (XII.18.) Kormányrendelet megállapította a kistérségek számát, az egyes 
kistérségekbe tartozó települések körét, valamint a kistérségek székhely településeit. A 
jogszabály rendelkezései alapján az ibrány-nagyhalászi kistérség egy újonnan főleg a 
nyíregyházi kistérség településeiből létrejött területfejlesztési egység. A kistérség létrehozását 
és a székhely települési cím elnyerését hosszas politikai vita és küzdelem előzte meg. Annak 
ellenére, hogy a létrehozandó kistérség települései közül Ibrány rendelkezett a legtöbb előírt 
feltétellel, a politikai akarat Nagyhalász, Kemecse, és Demecser érdekeit is szem előtt tartotta. 
A városvezetők hosszas küzdelmének és fárasztó lobbitevékenységének köszönhetően a 
Kormány Ibrányt jelölte ki a kistérség székhely településeként. Azonban a politikai vezetés 
nem egybehangzó döntése a kistérség nevéből is tükröződik. A szakmai elképzeléseknek és az 
ösztönző elemeknek köszönhetően a kistérség mind a 17 településének részvételével 2004-
ben a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása céljából megalakult a Közép-Szabolcsi 
Többcélú Kistérségi Társulás, Ibrány központtal. A Társulás a közszolgáltatások hatékonyabb 
ellátása céljából jött létre, 2004. júniusában. A Társulás keretein belül mikrotársulások 
alakultak a gazdaságosabb és eredményesebb feladatellátás érdekében. A Társulás feladatait 
kezdetben a Polgármesteri Hivatal munkatársai látták el, azonban a szükséges tárgyi feltételek 
(ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés) megteremtésével lehetőség nyílt önálló 
munkaszervezet megalakítására, illetve a társulási gazdálkodás szerves elkülönítésére is. 
A Társulás jelenleg a belső ellenőrzési feladatok, kistérségi területfejlesztési feladatok 
ellátását, a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és egészségügyi feladatok koordinálását végzi. 
A közigazgatási reform végrehajtásával és területfejlesztési feladatok növekedésével 
szükség lesz a meglévő épület bővítésére, esetleges kiváltására (6.1.4.).  Kistérségközponti 
szerepkörünk további erősítése látszik abból, hogy a Kormány a közigazgatás átalakításában 
nagy szerepet szán – hatáskörök, feladatok átruházásával - a kistérségi székhely település 
önkormányzatainak. 
 

X. Városi területfejlesztés bemutatása 
 
Ibrány arculata az elmúlt évek folyamán, különösképpen az elmúlt 4 év során jelentős 
változáson ment keresztül. Az intézményi beruházásoknak köszönhetően jelentősen javult a 
városkép, sok szép, és hasznos épülettel gyarapodott a város (Művelődési Központ, új 
Egészségügyi Központ, Kollégium, Általános Iskola, Kistérségi Központ épülete stb.). 
Mindemellett számos lakossági komfortérzetet javító fejlesztésre is sor került. A városban 
jelentősen növekedett emlékparkok, szabadidőparkok, játszóterek kialakításával a 
zöldfelületek aránya.  
A jelentős fejlesztések ellenére még mindig vannak olyan területek, amelyek fejlesztésre 
szorulnak. Ilyen például a Lehel és Szegfű utca közötti terület, a Károlyi Mihály utca és a 
Mező Imre utca közötti rész, a romák lakta terület valamint szükséges a központi tér további 
fejlesztése is (4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.). Mindemellett fontos feladat a Nagytanya kertvárosi 
jellegének megteremtése is. (4.1.4.) 
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SWOT- ANALÍZIS 
 

Erősségek: 

- A város a statisztikai és területfejlesztési kistérség 
természetes központja, közlekedési potenciálja 
kedvező, vonzóhatása szinte minden területen 
érvényesül a környező településekre. 

- A településen elérhető szolgáltatások palettája 
széleskörű (egészségügyi, szociális, oktatási stb. ) 

- Kistérség központi szerepkör betöltése. 
- Jól kiépített intézményhálózat. 
- Előnyös fekvése a térségi kereskedelmi és 

szolgáltatási központ városi funkció betöltéséhez. 
- Üdülési, turisztikai vonzástényezők szinte minden 

adottsága megtalálható. Tisza folyó, halastavak, 
vadászati lehetőségek, lovas turizmus, 
üdülőterület, történelmi építészeti, régészeti, 
kulturális hagyományok. 

- Fiatal, produktív népesség országos szintet 
meghaladó aránya. 

- Kedvező adottságok az ipar park kialakításához.. 
- Megfelelően kiépített infrastruktúra hálózat. 
- Sokrétű, színes kulturális élet. 
- Erős lokálpatriotizmus, civil szerveződések nagy 

száma. 
- A közbiztonság szintje a városban kielégítő. 
- Jó szakmai színvonalú oktatás, nevelés az 

óvodában, iskolában.  
- Tárgyi struktúra rendelkezésre állása az oktatás, 

képzés továbbfejlesztéséhez.  
 
 

Gyengeségek: 

- Az Észak Alföldi Régión belül a régió szélén levő 
földrajzi fekvése. 

- Innovatív jellegű munkahelyek hiánya, és a 
megfelelő felsőfokú szakemberek hiánya. 

- Nagyszámú tartós munkanélküli és szociális 
segélyezésre utalt lakos. 

- Magas szintű működési, üzemeltetési költségek. 
- A megújuló energiaforrások, szélenergia, 

napenergia, bioenergia, termálvíz hasznosítása 
még nem elterjedt. 

- Vállalkozási tevékenység folytatására alkalmas 
telephely hiánya.  

- Rossz állapotban lévő gyalogosforgalomra 
szolgáló járdahálózat. 

- Magas az alacsony képzettségűek aránya. 
- Kisgyermekes anyák nehéz elhelyezkedési 

lehetőségei. 
- Az általános iskola Ady úti épületszárnyának 

rossz állaga. 
- ÁNTSZ előírásoknak megfelelő iskolai konyha és 

ebédlő hiánya. 
- Építési telkek hiánya. 
- Csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő 

kiépítettségének hiánya.  
- Szennyvízrendszer hiánya a Nagytanyán. 
- Szakellátások hiánya az egészségügyben. 
- Egy orvosi körzet működésének hiánya. 
- Kevésbé jelentős idegenforgalom. 
- Falusi turizmus alapjainak hiánya. 
- Elektronikus ügyintézés hiánya. 
 

Lehetőségek: 
- A térségi helyzetből adódó központi szerepkör 

kiteljesítése, kistérségi kapcsolatok erősítése, az 
E.U. csatlakozás és  az uniós pályázatokra 
felkészülés. 

- Közlekedési infrastruktúra jelentős vonalai 
Ibrányon áthaladó szakaszainak kihasználása 
(Tokaj – Ukrajna tervezett főútvonal, Budapest – 
Ukrajna gyorsvasút). 

- Nyíregyházi körgyűrű Nyírszőlős felől való 
elérhetősége, az M-3-as autópályának 
elérhetősége. 

- Az Észak-Magyarországi régió, Bodrogköz, 
Hegyalja, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna felé 
nyitás, gazdasági kapcsolatok kialakítása, 
erősítése. 

- Kormányzati törekvések a keleti országrész 
felzárkóztatására. 

- Fémiparban meglévő hagyományok és az erre 
építhető vállakozások, további beruházások. 

- Külföldi fejlesztési források érkezése Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyébe. 

- Kelet-Magyarországi befektetés-ösztönző 
programok. 

- Termálvízre alapozott turisztikai fejlesztési 
lehetőségek. 

Veszélyek: 

- A külső források megszerzéséhez szükséges saját 
erő biztosítása nehezíti a város önerős 
fejlesztéseit. 

- Közvetetten a foglalkoztatást gátló gazdasági 
intézkedések. 

- A mezőgazdaság és élelmiszeripar bizonytalan 
helyzete (ugyanakkor Ibrányban nagy az 
ágazatban foglalkoztatottak aránya). 
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STRATÉGIAI PROGRAM 

 
 
Ahhoz, hogy a városban a jövőben összehangolt fejlesztések valósuljanak meg, szükség van a 
kormányzati elképzelésekkel összhangban lévő, helyi igények és szükségletek indukálta  
célkitűzések meghatározására. A célkitűzésekhez a gazdasági program stratégiai részében 
külön prioritásokat rendeltünk. A konkrét végrehajtandó intézkedéscsoportok, intézkedések 
majd az operatív programban testesülnek meg.   
 
A Gazdasági Program általános és hosszú távú célja a város kistérségközponti 
szerepkörének további növelése, a város és intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott, 
költségtakarékos működtetése, fejlesztése, az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek 
feltárása, a megfelelő vállalkozói környezet kialakítása, a lakosság életkörülményeinek 
javítása és az európai uniós, valamint hazai források hatékony kihasználása.  
 
A célok megvalósítására a kormányzati elképzelésekkel összhangban, és a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv munkaanyagának ismeretében az alábbi prioritások alapján tervezzük az 
operatív programokban megtestesülő beavatkozásokat: 
 
1. Gazdaságfejlesztés 

 
A prioritás célja a vállalkozások innovatív tevékenységének, új vállalkozások létrejöttének, és 
a meglévő tőkeszegény kis- és középvállalkozások fejlesztésének az elősegítése, valamint a 
vállalkozási környezet javítása elsősorban az infrastruktúra fejlesztése révén.  
 
2. Közlekedésfejlesztés 

 
Ezen prioritás célja, hogy a településen megteremtsük a biztonságos, és a megfelelő 
körülmények között történő közlekedés feltételeit, valamint tovább javítsuk a település 
elérhetőségét. A jövőben a maradék egy utca szilárd burkolatának kiépítésére és a már 
meglévő utak felújítására kell koncentrálni, de az eddigiektől eltérően komplex utca 
fejlesztési programba kell kezdeni.  Nem elég egy-egy utcában csak burkolatot felújítani. Az 
útfelújítással egy időben a csapadékvíz elvezető rendszert is fel kell újítani, ki kell bővíteni. 
Meg kell építeni a hiányzó járdákat is, a meglévőket fel kell újítani. Meg kell vizsgálni az 
adott utca forgalom összetételét, és annak várható alakulását, lehetőleg minden lakóutcában el 
kell érni a 4 m-es burkolatszélességet és a megfelelő teherbíró képességet. Rendbe kell tenni a 
hiányzó zöldsávokat, ahol az út szélessége engedi fákat, bokrokat kell telepíteni (ez sajnos 
csak néhány szélesebb utcában kivitelezhető). Pótolni kell a hiányzó közlekedési táblákat, az 
útburkolatban lévő szerelvényeket szintbe kell emelni. 
 
3. Társadalmi megújítás 

 
A fő cél, hogy minél több helyi lakosnak legyen lehetősége belépni a munkaerőpiacra, s 
ezáltal emelkedjen a foglalkoztatás szintje, ugyanis ez képezi alapját mind a helyi gazdasági 
növekedésének, mind pedig a társadalmi különbségek csökkentésének, végső soron pedig a 
társadalmi összetartozás megteremtésének.  
A prioritáson belül másik kiemelt cél, hogy megteremtsük a lakosság egészségi állapotának 
javításához szükséges helyben biztosítható tárgyi feltételeket, valamint javítsuk az oktatás 
eredményességét és hatékonyságát továbbá biztosítsuk mindehhez a megfelelő feltételeket.  
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4. Környezeti és energetikai fejlesztések 

 
A prioritás fő célja, hogy a prioritáson belül foglalt intézkedésekkel hozzájáruljon a települési 
környezet feltételeinek további javításához, valamint az intézkedésen belül foglalt 
beruházásokkal (zöldfelületek további növelése, parkok, játszóterek kialakítása) tovább 
növelje a lakosság komfortérzetét, elősegítse a településen a lakosság letelepedését biztosító 
feltételek megteremtését, valamint csökkentse a távolabb eső településrészek felzárkóztatását.  
A világszerte kimerülőben lévő hagyományos energiahordozó-készletek, valamint a világpiaci 
helyzettől függő, s egyre emelkedő energiaárak szükségessé teszik megújuló és alternatív 
energiaforrások bevonását. A cél, hogy intézményeinknél törekedjünk a megfelelő 
energiatakarékosságot biztosító korszerűsítési munkák elvégzéséről és minél nagyobb 
arányban vegyünk igénybe megújuló és alternatív energiaforrásokat, valamint ösztönözzük a 
vállalkozókat, illetve a lakosságot is a lehetőséghez mérten nagyobb arányú igénybevételre.  
 
5. Turisztikai potenciál javítása 

 
A prioritáson belül fő cél a lakossági igények kielégítése céljából a település turisztikai és 
idegenforgalmi helyzetének javítása a település gazdasági aktivitásának fokozása, és ezzel 
együtt a foglalkoztathatóság javítása a kistérségi összefogás segítségével.  
 
6. Közszolgáltatások fejlesztése 

 
A prioritáson belül kitűzött cél, hogy a kistérség központi szerepkörünk további növelése 
céljából gyarapítsuk a településen elérhető közszolgáltatások körét, illetve az e-közigazgatás 
bevezetésével fejlesszük a Polgármesteri Hivatal által nyújtott közszolgáltatásokat. 
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OPERATÍV PROGRAM 

 
 
A Stratégiai Programban megfogalmazott prioritásokat az alábbi beavatkozási 
csoportok szolgálják: 
 
 

1. PRIORITÁS: GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
 
 

1.1. Helyi kis- és középvállalatok (kkv-k) jövedelemtermelő képessége javításának, 
illetve új vállalkozások létrejöttének az elősegítése 

 
1.1.1. Kis- és középvállalkozói telephely-kialakítás folytatása 

 

Szükséges az előző választási ciklusban elkezdett vállalkozói telephely kialakítás folytatása, a 
rendezési terv egyidejű módosítása mellett, illetve segíteni kell a vállalkozókat a gyors 
megvalósítás érdekében a közös, összehangolt infrastruktúra kiépítésben.  

 
1.1.2. Inkubátorház létesítése 
 

A településen belüli iparfejlesztés egyik iránya az újonnan létrejövő cégek, illetve a már 
meglévő, azonban a magas működési költségek miatt tőkeszegény vállalkozások számára 
kínálna kitörési lehetőséget. Ezen alternatíva szerint technológiai inkubátorházat kellene 
létrehoznunk, ahol a létrejövő vállalkozások számára kedvező feltételek mellett biztosítanánk 
irodahelyiséget, s lehetőséghez mérten ipari helyiséget is, illetve minimális díj fejében 
vehetnék igénybe az inkubátorház által nyújtott egyéb szakmai szolgáltatásokat is (pénzügyi, 
jogi tanácsadás, hitelügyintézés, pályázati tanácsadás stb.). 

 
1.1.3 Vállalkozói információs szolgálat létrehozása 
 
A helyi iparfejlesztés fontos elemeként szükséges lenne létrehozni egy vállalkozási 
információs szolgálatot, amelynek célja, hogy folyamatosan új és hasznos információval lássa 
el a helyi vállalkozókat, térképezze fel a fejlesztési elképzeléseket, és elősegítse ezen 
elképzelések minél nagyobb arányú megvalósítását.  

 
 

1.2. Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése  
 

1.2.1. Iparterület kialakítása 
 

A helyi iparfejlesztés másik lehetséges módozata a közép- és nagyvállalatok letelepedését 
segíti elő. Ennek első lépése olyan iparterület kialakítása, amely a későbbiekben méltán 
indulhatna az ipari park cím elnyeréséért. 
Az iparterület kialakítását azonban számos tényező befolyásolhatja. A terület kialakításának 
költségigénye nagyon magas (közműtervek, egyéb tanulmányok, szakvélemények elkészítése, 
közművek, infrastruktúra kiépítése, megfelelő humán és tárgyi infrastruktúra biztosítása), 
amely pályázati forrás nélkül jelentős anyagi terhet róhat az Önkormányzatra. Pályázati forrás 
elnyerésének bizonytalansága mellett azonban elgondolkodtató, hogy a nagyobb 
vállalkozások betelepedésének ösztönzése céljából a foglalkoztatottság helyzetének javítása, 
és az önkormányzati bevételek növelésének érdekében, akár saját erős beruházásként 
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valósítsuk meg a vállalkozók letelepedésére alkalmas iparterület infrastrukturális hátterének 
kialakítását.  
 
1.2.2. Ipari park cím elnyerése 
 

Az ipari park kialakításának feltétele egy rendezési terv által iparterületnek minősített 
minimum 20 ha nagyságú terület rendelkezésre állása, megvalósíthatósági és 
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, és mindemellett teljesíteni kell a jogszabályban 
meghatározott foglalkoztatottak számára és a vállalkozások számára vonatkozó feltételeket is. 
Az ipari park cím elnyerése mindenképpen kedvező hatást fejtene ki a közép- és 
nagyvállalkozások betelepülési szándékra, ugyanis az ipari parkban létesülő cégek kedvezőbb 
feltételek mellett pályázhatnának állami és európai uniós források elnyerésére.   
 
 
 

2. PRIORITÁS: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 
 
 

2.1. Úthálózat fejlesztése 
 
2.1.1. Sallai út megépítése 
 
Nagyon fontos feladat a szilárd útburkolattal még nem rendelkező Sallai utca aszfaltozása. 

 
2.1.2. Útburkolat-felújítási program folytatása 

 
Elsősorban a nagy átmenő forgalomnak kitett Rozmaring- és Lenin utcák felújítása élvez 
elsőbbséget, de szükséges még felújítani elsősorban a Zrínyi, Dobi, Katona József utcákat is.  

 
2.1.3. Ibrány-Kótaj összekötő út megépítése 
 

Kész terve van az Ibrány-Kótaj összekötő útnak, amelynek elkészítése ügyében megegyezésre 
kell törekedni Ibrány és Kótaj Önkormányzatának, valamint a Zöld Bárók Kft.-nek, hogy 
Ibrány Város Önkormányzatának ehhez a feladathoz 10 millió forintnál ne kelljen több 
összeggel hozzájárulnia. 

 
2.1.4. Tiszához vezető út megépítése 
 

Megtervezésre került a 2006. év folyamán a Tiszához vezető út első üteme. Az út megépítését 
azonban át kell gondolni, ugyanis az út megvalósítása olyan költségigényű, amelynek 
pályázati forrás melletti saját ereje akár kétéves saját pénzeszközeinket is lekötheti.  
 
 
2.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 
2.2.1. Belterületi kerékpárút- hálózat fejlesztése (38149-es számú út mentén) 
 
A 38149. sz. út belterületi szakasza Árpád – Lehel-Szabolcs – Kossuth utca nagy részén túl 
keskeny az út területe külön kerékpárút építésére, meg kell azonban vizsgálni ennek akár a 
hosszú távú /20 év/ akár kisajátításokkal járó ütemezett lehetőségét is. 
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2.2.2. Külterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése (38149-es számú út mentén) 
 
A ROP-támogatás segítségével megvalósuló úthálózat-fejlesztési program eredményeként a 
Nagytanya- Nyírszőlősi út nagyarányú forgalomnövekedésére számíthatunk. A biztonságos 
kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges lenne a 38149-es 
számú út külterületi részén kerékpárút kiépítése. 
 
2.3. Járda-program megvalósítása 

 
2.3.1. Főút menti aszfaltjárda cseréje 

 
A főút mellett szükséges a jelenlegi összetöredezett aszfaltjárda cseréje. Az új járdát a 
városkép javítása érdekében esztétikus térburkoló kőből célszerű megépíteni az Árpád, Lehel 
és Szabolcs utcákban. Sokat javíthat az összképen, ha nem homogén, egyszínű a járda.  

 
2.3.2. Járdaépítés 
 

A biztonságos gyalogosforgalom megteremtése érdekében, a megnövekedett 
gépjárműforgalom következtében új járda építése indokolt az Óvoda és Szabolcs utca 
találkozásától a Kossuth utca végéig és a Nagytanya belterületi szakaszán. 
Elsőrendű feladatként jelentkezik még a jelenleg járdával egyáltalán nem rendelkező utcákon 
a járda kiépítése, ilyen pl: Rozmaring utca, Lenin utca, Rákóczi utca, Katona József utca, 
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Liliom utca, Szőlő utca, Szőlő köz stb.  

 
2.3.3. Járdafelújítás 
 

Egyes utcákon a rossz állapotban lévő járda már gyalogosforgalomra egyáltalán nem 
alkalmas. Ezeken az utcákon indokolt a járda felújítása. Ilyenek pl: Jókai utca, Petőfi utca, 
Bem utca, Toldi utca, Ady utcától az Óvoda utca sarkáig.  
 
 
 

3. PRIORITÁS: TÁRSADALMI MEGÚJÍTÁS 
 
3.1. Foglalkoztathatóság javítása 
 
3.1.1. Alacsony képzettségűek arányának csökkentése 

 

Az alacsony képzettségből adódó hátrányok felszámolása érdekében továbbra is ki kell 
használnunk minden pályázati lehetőséget, s a Munkaügyi Központtal szorosan 
együttműködve törekednünk kell arra, hogy a 8 osztállyal nem rendelkező lakosok általános 
iskolai bizonyítványt szerezhessenek, továbbá lehetőségük nyíljon a általános iskola 
elvégzése után szakképesítés megszerzésére is.  

 
3.1.2. Piacképes szakképzés beindítása 
 

A piacképes szakképzés beindítását mindenek előtt egy átfogó, a helyi munkaerő igényekhez 
és a térség munka-erőpiaci keresletének igényeihez szorosan igazodó felmérés előzné meg, 
amelynek során pontos képet kapnánk a keresett szakképesítések köréről. A beindításra kerülő 
szakképzést a Térségi Integrált Szakképző Központtal és a Munkaügyi Központtal szorosan 
karöltve, a Művelődési Központ erőforrásaira támaszkodva, és a Tiszaberceli Szakiskola 
bevonásával kell megtervezni és végrehajtani oly módon, hogy az teljesen igazodjon a 
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munkaerő piaci igényekhez, s ezáltal a települési szintű munkanélküliség arányának 
csökkenéséhez vezessen. 
A szakképzés palettájának összeállítása során figyelemmel kell lennünk a tervezett 
önkormányzati, illetve a vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések munkaerőigényére is, 
különös tekintettel a járóbeteg szakellátó intézet és a hozzá kapcsolódó további egészségügyi 
intézmény igényeire, valamint az iparterületre betelepedni szándékozó vállalkozások 
munkaerő szükségleteire is.  

 
3.1.3. Kisgyermekes családanyák elhelyezkedésének elősegítése 
 
A munkaerőpiaci paletta átrajzolódása következtében nem piacképes szakképesítéssel, 
képesítéssel rendelkező kisgyermekes családanyákat is be kell vonni a 3.1.2. pontban 
részletezett átképzésbe, továbbá elhelyezkedésüket az állami támogatás mellett nyújtott 
foglalkoztatási kedvezmény mellett további önkormányzati ösztönző elemekkel támogatni 
szükséges.  

 
3.1.4. Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozások támogatása 
 
Továbbra is támogatni kell a településen csökkent munkaképességűek foglalkoztatását végző 
vállalkozások letelepedését megfelelő helyiség biztosításával és alacsony bérleti díj 
alkalmazásával, valamint tevékenységük folytatásához szükséges működési engedély kiadását 
gyors és hatékony ügyintézéssel kell elősegíteni.    

 
3.1.5. Segélyezési politika átalakítása 
 
Az önkormányzat többlet szociális terheinek csökkentését a helyi segélyezési politika 
átalakításával szükséges csökkenteni abból a célból, hogy csak a ténylegesen rászorulók 
részesüljenek ellátásban, és minél több összeget tudjunk a valóban komoly problémát rejtő 
területekre összpontosítani.  

 
3.2. Oktatási rendszer eredményességének és hatékonyságának növelése 

 
3.2.1. Integrációs oktatás fejlesztése, folytatása 
 
A roma gyermekek arányának növekedéséből adódóan az integrált oktatás további 
feltételeinek megteremtését kell szorgalmaznunk, ugyanis az integrált oktatás segítségével 
csökkenhető a diszkrimináció és a szociális hátrány, és elősegíthető a beilleszkedés. 

 
3.2.2. Pedagógiai szakszolgálat feladatkörének bővítése 
 
A már térségi jelleggel működő pedagógiai szakszolgálat feladatkörének és létszámának 
növelésére kell törekednünk, megfelelő források rendelkezésre állása esetén, ugyanis ezáltal 
iskolánk szakmai megítélése tovább javulna, valamint megfelelő szakképzettség birtokában 
több helyi pedagógus foglalkoztatására nyílna lehetőség. A pedagógiai szakszolgálat körében 
végzett tevékenység a gyermekek oktatása során jelentkező problémák megoldására szolgál, 
nagymértékben hozzájárul és segíti az eredményes és hatékony oktatást.  

 
3.2.3. Úszásoktatás tantervbe történő beépítése 
 
A tanuszoda megépítésével lehetőség nyílik a helyben történő úszásoktatásra is. A gyermekek 
egészséges fejlődése megköveteli a tantervbe épített úszásoktatás feltételeinek megteremtését, 
nemcsak az általános iskolában, hanem az óvodában és a középiskolában is. 
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3.2.4. IKT (Információs és kommunikációs technológiai) eszközök használatával 
kapcsolatos követelmények tantervbe történő beépítése 

 
A mai oktatási rendszer már követelményként határozza meg az IKT eszközök használatát. 
Eredmények bizonyítják, hogy az IKT eszközök használata jelentősen növeli az oktatás 
hatékonyságát. A Phare- támogatás és költségvetési támogatás segítségével kiépült általános 
iskolai eszközpark megfelelő hátteret biztosít ezen követelmény teljesítésének. 

 
3.2.5. Művészeti oktatás térségi jellegének kiterjesztése 

 
Szintén az általános iskola szakmai színvonalát és térségi jellegét erősítené a művészeti 
oktatás több településre történő újbóli kiterjesztése, amely a művészeti oktatás ellátásával 
kapcsolatos jogszabályi előírások változása, megfelelő személyi feltételek rendelkezésre 
állása és jó állapotú eszköz- és hangszerpark megléte esetén kivitelezhető. 

 
3.2.6. 12 évfolyamos iskola megvalósítása 

 
A 12 évfolyamos iskola megvalósítása komoly átgondolást és pénzügyi kalkulációt igényel. A 
szakmapolitikai elgondolások figyelembevételével - amennyiben a helyi középiskola 
önkormányzati fenntartásba vételére kerülne sor - célszerű lenne 12 évfolyamos iskolát 
kialakítani oly módon, hogy mind a tehetséges, mind pedig a gyengébb képességű gyermekek 
megfelelő oktatása biztosított legyen. A középiskola önkormányzati fenntartásba vételére 
valószínűleg 2009-2010-től kerülhet sor, pályázati források elnyerése esetén az intézmény 
egyidejű felújításával egyetemlegesen. 

 
 

3.3. Humán infrastruktúra fejlesztése 
 

3.3.1. Iskola-program III. ütemének megvalósítása 
 

Annak érdekében, hogy az általános iskolában gyermekeink számára magas színvonalú 
oktatást tudjunk biztosítani szükséges a tárgyi feltételek további javítása is. Az Iskola-
program III. ütemének keretében sor kerülne az általános iskola Ady utcai épületszárnyának 
teljes korszerűsítésére, az épületszárny új tantermekkel történő bővítésére, a meglévő ebédlő 
bővítésére, az uniós előírásoknak megfelelő 1000 adagos konyha megépítésére a hozzá 
tartozó eszközbeszerzéssel együtt. A konyha és az épületrész bővítése szükségessé teszi a 
csengős épület lebontását. Az egy épületrészben történő gazdaságos üzemeltetés 
szempontjának figyelembevétel sor kerülne a hátsó északi épületrész bontására a könyvtár 
kivételével. A könyvtár épülete az Ady utcai épületszárnyba kerülne át, míg a mostani 
könyvtári helyiség Hegedűs-emlékházként funkcionálna tovább. Az épületrész lebontása az 
iskolaudvar bővítését tenné lehetővé. A tervezett beruházás részeként az iskolaudvar 
parkosítása is tovább folytatódna. A tervezett rekonstrukció és bővítés költségigényének, 
valamint az elnyerhető források összegének függvényében a tornacsarnok szigetelésére és 
felújítására kerülne sor. A tanuszoda megépítése a kézilabda-pálya parkolók kialakítására 
történő igénybevételét eredményezi, ebből adódóan új kézilabda-pálya kialakítása szükséges.  

 
3.3.2. Tanuszoda parkosítása 
 
A tanuszoda megépítését végző Magánbefektető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményeként kialakult szolgáltatási díj nem tartalmazza a tanuszoda parkosításának, 
parkolók kialakításának a költségeit, így ezt az önkormányzatnak saját forrásból kell 
biztosítania. Az uszoda megépítéséhez, és a használatba vételi engedélyének megszerzéséhez 
szükség van az Önkormányzati tulajdonban lévő, azonban pályázati forrásból felújított 
Szabolcs utcai bérlakás lebontására. A bérlakás lebontása egyben az állami támogatás 
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visszafizetését is eredményezheti, amely kamatokkal növelten komoly kiadást jelenthet az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésére nézve.  

 
3.3.3. 2. számú óvoda felújítása 
 
Az épület rossz állaga miatt az épület tetőszerkezetének teljes cseréjére, a nyílászárók 
cseréjére, a folyosók üvegfalának beépítésére, a penészedés egészségkárosító hatásainak 
kivédése miatt a falak és a padlózat felújítására, valamint az épület tornaszobával, 
betegelkülönítővel és orvosi szobával történő bővítésére van szükség. 
Meg kell vizsgálni, hogy az épület felújítása gazdaságos-e, vagy nem lenne-e célszerű esetleg 
egy új ingatlan építésével történő épületkiváltás. 

 
3.3.4. Új orvosi rendelő megépítésének elősegítése 

 
Az önkormányzatnak a kötelező feladatai között szereplő orvosi ellátás feltételeinek 
biztosításáról gondoskodnia szükséges. Ennek keretében, a nem megfelelő állapotú orvosi 
rendelők kiváltására vonatkozóan, illetve a településen az orvosi ellátás zavartalan biztosítása 
érdekében minden eszközzel elő kell segítenie a korszerű ellátás feltételeinek megteremtését. 
Ennek egyik lehetséges megoldása lehet a rendelő kialakításra szolgáló önkormányzati terület 
kedvezményes értékesítése is, amelyre már korábban testületi döntés született.  

 
3.3.5. Központi orvosi ügyelet működési rendszerének módosítása 

 
Nagyhalász Város Önkormányzatának és Tiszatelek Község Önkormányzatának Ibrány 
székhelyű központi orvosi ügyelethez történő csatlakozása a jelenleg működő ügyeleti 
rendszer átgondolását teszi szükségessé. A kibővített ügyeleti kör indokolttá tenné egy 
ügyeleti szolgálatban két orvos alkalmazását, egyikük az ügyeleti rendelőben fogadná a 
betegeket, míg a másik hívásra a beteg otthonában látná el feladatát. Ez azonban csak az 
ügyeletre vonatkozó OEP finanszírozás, valamint az önkormányzatok anyagi 
hozzájárulásának függvényében lehetséges. Amennyiben ez jelentős anyagi terhet jelenteni az 
önkormányzatok számára, akkor át kell gondolni az ellátási körzet módosítását. 

 
3.3.6. Esetkocsi beállítása az ibrányi mentőállomásra 
 
Abból adódóan, hogy településünkön az ibrányi mentőállomás körzetében helyi szinten az 
eseti sürgősségi feladatok ellátatlanok, a meglévő két gépkocsi csak az esetkocsi kiérkezéséig 
biztosítja a helyszínt. Esetkocsi csak Nyíregyházán üzemel, melynek átlagos elérési ideje 20-
25 perc. Ibrány kistérségi központi szerepköréből adódóan az ibrányi mentőállomás saját 
esetkocsival a központi orvosi ügyelettel együttműködve sokkal nagyobb körzetet lenne képes 
ellátni és hatékonyabb működésre lenne képes a mentés tekintetében. Az esetkocsi 
elhelyezésének azonban szigorú személyi feltételei vannak, amelynek megteremtésében az 
önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia.  

 
3.3.7. Kistérségi járóbeteg szakellátó intézet kialakítása 

 
Nagyhalász Város Önkormányzatával közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházzal 
szorosan együttműködve a lakosságközeli szakellátások feltételeinek megteremtésére kell 
törekednünk kistérségi járóbeteg szakellátó intézet kialakításával.  Az intézetben 
rendelkezésre álló megfelelő gép-és eszközpark, valamint a szükséges személyi feltételek 
segítségével a helyi lakosságnak már nem kellene sokat utazni azért, hogy hosszas sorban 
állás után, többszöri megjelenést követően a megyeszékhelyen diagnosztizálják és kezeljék 
betegségeiket, végezzék el rutinvizsgálataikat. Az intézmény kialakítása során arra kell 
törekedni, hogy a létesítmény működtetése különösebb önkormányzati anyagi tehervállalás 
nélkül történjen, s ennek érdekében a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása során 
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különös odafigyeléssel kell eljárni, olyan kiegészítő tevékenységeket kell párosítani a 
szakellátó intézet mellé, amely az intézmény működtetésének pénzügyi mérlegét javítja (pl. 
ápolási otthon, rehabilitációs központ kialakítása). A program kidolgozásához egészségügyi 
szakértőket kell igénybe venni. Mind a helyi, mind pedig a térségi egészségügyi ellátás 
hatékonyságát javítaná, ha a megépülő létesítményben kapna helyet a központi orvosi ügyelet 
mellett a mentőállomás is.  
Az egészségügyi létesítmény a két település között található ibrányi „Soltész” táblában kapna 
helyet, amelyhez a szükséges területet a 2006. év tavaszán Nagyhalász Város 
Önkormányzatával közösen megvásároltuk. A projekt megvalósítása azonban jelentősen függ 
az alakuló vagy az átalakuló egészségügyi politikától. Amennyiben a szakmapolitikai 
célkitűzésekben jelentős változás következik be, a megvalósítás reménye elszáll. 
Addig is szorgalmazni kell a jelenleg rendelkezésre álló szakellátások OEP-finanszírozását, 
annak érdekében, hogy minél kisebb anyagi terhet jelentsen az önkormányzat számára ezen 
ellátási formák biztosítása. 
 
3.3.8. Idősek otthona fejlesztésének a támogatása 

 
A Református Egyház az Önkormányzat nagy megelégedésére magas szakmai színvonalon 
működteti az Idősek Otthonát. Annak következtében, hogy az önkormányzatokat a feladat 
ellátására megillető költségvetési támogatás még mindig nem fedezi a nullszaldós működtetés 
költségeit, ezért továbbra sem gazdaságos az önkormányzati működtetés. A létesítmény 
egységként történő kezelése, illetve az egyház által megvalósítandó bővítések érdekében 
célszerű lenne a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő, állami támogatás segítségével 
megépült épületrész egyházi tulajdonba adása az állami támogatás egyidejű 
átengedményezésével. Az egyház által fizetendő vételár meghatározásánál figyelemmel kell 
lennünk az épület kialakításra fordított saját erő nagyságára is. Az Idősek Otthona 
értékesítéséből származó bevétel a tervezett, és a Gazdasági Programban foglalt 
önkormányzati beruházások saját erő szükségletének fedezését szolgálná. 

 
3.3.9. Nagytanyasi Művelődési Ház rendbetétele 

 
A nagytanyasi művelődési házban továbbra is folytatni kell azt a tendenciát, amely a 2006. év 
folyamán elindult, azaz helyben minél több kulturális és szórakoztató programot kell 
szervezni és lebonyolítani, azonban ehhez a tárgyi feltételek javítása is szükséges. Az épület 
korszerűsítése érdekében pályázati forrás segítségével törekedni kell az épület külső és belső 
felújítására, a berendezések korszerűsítésére is,  illetve meg kell előzni az épület 
állagromlását.  
 
 

4. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 
 
 

4.1. Egészséges és tiszta település, települési környezet fejlesztése 
 

4.1.1. Városrehabilitációs-program megvalósítása 
 
Városrehabilitáció keretében törekszünk a városközpont további fejlesztésére, azonban nem 
feledkezünk el a távolabb eső, hátrányos helyzetű településrészekről sem. A program egy 
komplex fejlesztéscsomagot foglal magában, amelynek egyes elemeivel már különböző 
prioritások intézkedéscsoportjainál találkozhattunk, illetve az egyes elemek, mint önállóan 
megvalósítható fejlesztési elképzelésekként is szerepelnek. A Városrehabilitációs program 
fókuszában a jelenleg rossz környezeti állapotban és nagyrészt magántulajdonban lévő Lehel 
és Szegfű utca között lévő belvizes terület szabadidőparkká történő átalakítása szerepel. A 
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szabadidőparkon belül gyermekhorgásztó, a tó körül sétány kialakítását, valamint a családok 
kellemes időtöltési lehetőségének megteremtésére játszótéri elemek és esőbeállók 
elhelyezését tervezzük. Ezen projektelem megvalósításával lehetőség nyílna a településen 
belüli zöldfelületek arányának további növelésére, a területen végrehajtott parkosítás, fásítás, 
füvesítés eszközével. További átgondolást igényel az iskolaudvar területének növelése 
céljából az iskolai kézilabdapálya jelen parkba történő áthelyezése is. Ezentúl megoldódhatna 
a Mesterek Házának, illetve az általános iskolának a parkolási gondja. A Lehel utcai 
szabadidőpark kialakításához azonban a Lehel utcai és a Szegfű utcai az érintett 
ingatlantulajdonostól kertvégeket szükséges megvásárolnunk, illetve a parkba történő 
közlekedés megfelelő feltételeinek biztosításához további területek/ingatlanok vásárlására lesz 
szükség.  
A program második eleme a 4.1.2 pontban említendő Kistérségi Sport- és Szabadidőcentrum 
kialakítása.  
Harmadik elemként jelenik meg a 2.3.1. pontban megfogalmazott főút menti járda 
burkolatcseréje. 
A program negyedik eleme a Malom épületének megvásárlásával, lebontásával, illetve a régi 
Gamesz épületének átalakításával egy Vállalkozói szolgáltatói ház létrehozása.  
Nem feledkezhetünk el a hátrányos helyzetű roma lakosságról sem, akik számára 
lakóhelyükhöz közel egy  Roma Közösségi Házat kívánunk létrehozni és ehhez kapcsolódóan 
játszóparkot kialakítani.  

 
4.1.2. Kistérségi sport- és szabadidőcentrum kialakítása 

 
Ezen intézkedés a jelenlegi Károlyi Mihály utcai sportpálya kistérségi sport- és 
szabadidőcentrummá történő alakítását foglalja magában.  A fejlesztéshez szükséges terület 
már korábban megvásárlásra került. A létesítmény területén csónakázó tó kerülne kialakításra, 
továbbá műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, strand röplabdapálya és a tó körül futópálya 
létesülne. A szabadidő kellemes, megfelelő környezetben történő ellátása érdekében a 
területen piknikezésre alkalmas esőbeállók, továbbá a kisgyermekes családok részére 
játszótéri elemek, és a pihenni szándékozók részére pihenőpadok kerülnének elhelyezésre. A 
sportpályán edzőteremként és öltözőként szolgáló épület a fejlesztés eredményeképpen 
kondícionáló teremmel, fitneszteremmel bővülne, továbbá sor kerülne a meglévő lelátó 
átépítésére is. 

 
4.1.3. Központi tér további fejlesztése 

 
Az Önkormányzatnak tovább kell folytatnia a központi tér fejlesztését. Ennek keretén belül 
törekedni kell a számos kulturális és városi eseménynek helyet biztosító szabadtéri színpad 
lefedésére, amely a létesítmény további kihasználtságát fogja eredményezni. A központi tér 
további parkosítása és belső közlekedési rendszerének kialakítása szükséges.  

 
4.1.4. Nagytanya kertvárosi jellegének megteremtése 

 
Fontos, hogy a település távolabbi részén élők (Nagytanya, Oncsa) ne érezzék hátrányban 
magukat a településen. Ennek érdekében minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy a 
településrész ne öregedjen el, s vonzóvá váljon a letelepedni szándékozó lakosok részére. 
Annál is inkább, hogy a ROP-támogatás segítségével megújult és megépült úthálózat 
segítségével Nyíregyháza gyorsabban elérhető lesz, s ezáltal a területen átmenő forgalom is 
megnövekszik, amely lehetőséget ad a városi vérkeringésbe történő bekapcsolódásra. A 
Nagytanyán először is forgalomnövekedésből adódó fokozott balesetveszély kiküszöbölésére 
forgalomkorlátozó jelzőtáblákat kell elhelyezni, továbbá törekedni kell a sebességhatárok 
fokozott betartására/betartatására is (pl: trafipax). Ezen kívül változtatni kell a közterület 
elnevezésen, az Ibrány- Nagytanya és Ibrány- Oncsa helyett az Ibrány-kertváros elnevezést 
kell alkalmazni. Továbbá az itt élők foglalkoztatottsági helyzetének javítása érdekében 
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törekedni kell Ibrány-Nagytanya - Nyíregyháza buszjárat indítására is.  Ezenkívül a letepedést 
segítené elő, ha a rendezési terv módosításával a belterületi határ növelésével lehetőséget 
biztosítanánk további építési telkek kialakítására. Az itt élő lakosok további kényelmét, és 
komfortérzetének javítását szolgálná a ROP-támogatás segítségével megépült új út mellett 
kialakítandó pihenőpark, horgásztó és sportpálya kialakítására. 

 
4.1.5. Új építési telkek kialakítása  

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek várhatóan 2007. év végére értékesítésre 
kerülnek, ezért 2008-2009 táján újabb utcanyitással új építési telkek kialakítása szükséges.  

 
4.1.6. Szilárdhulladék-programban való részvétel elősegítése 

 
Az európai uniós környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés céljából Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat gesztorságával a Megyei Szilárdhulladék Program 
megvalósítására irányuló pályázat került benyújtásra az Európai Unió Kohéziós forrásainak 
elnyerésére. A pályázat eredményesnek bizonyult, s a Program I. ütemének megvalósítására 
vonatkozóan sikerült támogatáshoz jutni, amely a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi 
hulladékfeldolgozók rekonstrukcióját és bővítését hivatott elősegíteni. Jelenleg a Program II. 
ütemének előkészítése folyik, amelyben a meglévő hulladékgyűjtő telepek rekultivációja és az 
egységes hulladékgyűjtés, szállítás feltételeinek megvalósítása szerepel.  A közel 40 milliárd 
Forint összköltségű fejlesztés saját ereje jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzatok, s 
főleg a lakosság részére, még akkor is, ha a saját erőt nem a beruházással egyidőben, hanem a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás által történő 
ütemezett hitelvisszafizetéshez igazodva kell megfizetni. A megyei elgondolás az, hogy a 
szemétszállítási díj összege az egész megyére kiterjedve, egységesen lenne meghatározva, 
azonban ennek összege a nálunk jelenleg alkalmazott szemétszállítási díj többszörösét is 
elérheti legkésőbb 2009. január 1-től. Jelenleg Ibrányban, a városok közül az egyik 
legalacsonyabb összegű szemétszállítási díjat fizeti a lakosság. A magas díjfizetésen a 
korszerű, igazságos mérési rendszer bevezetésével tudunk segíteni, amely sürgős feladat.   
 
4.1.7. Belvíz-program megvalósítása 

 
A település egész területére vonatkozóan komplex csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, 
valamint a hálózat üzemeltetéséhez szükséges gépek és berendezések beszerzése (hosszú 
gémes, hidraulikus forgó felsővázas kotrógép, nagy nyomású csőtisztító (WOMA) és 
iszapszállító, valamint rézsűkaszáló gép) szükséges. A beruházást Nagyhalásszal és 
Tiszaráddal közösen Ibrány gesztorságával kell megvalósítani. Tervezést lehetőleg minél 
hamarabb el kell végeztetni, hogy folyamatban lévő, más projekteket (út, járdaépítés, 
felújítás) ne zavarjon, ne rontsa annak eredményességét.  

 
4.1.8. Szennyvízhálózat kiépítése a Nagytanyán 
 
A gravitációs rendszer kiépítése válna szükségessé a Nagytanyán és az Oncsán, amelyből 
átemelők segítségével a Kossuth út végi végaknán érné el a jelenlegi hálózatot, és innen 
kerülne a szennyvíztisztító telepre. 
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4.2. Környezetbarát energetikai fejlesztések 

 
4.2.1. Alternatív és megújuló energiarendszerek alkalmazása az intézményekben 

 
Az általános iskola rekonstrukciója során törekednünk kell arra, hogy a fűtési rendszer 
átépítése során minél nagyobb arányban támaszkodjuk alternatív vagy megújuló 
energiaforrást alkalmazó megoldásokra. Ennek egyik módja lehet az uszodában már 
alkalmazott hőszivattyús fűtési rendszer kiterjesztése az iskolára is, illetve a napkollektoros 
rendszer kiépítése. A fűtési eredmények és rendszer kiépítési költsége megtérülésének 
függvényében ki kell terjeszteni ezen alternatív energiaforrások alkalmazását a többi 
közintézményre is. A másik módozat a termálvíz hasznosítás, amely a magas kiépítési költség 
miatt a termálfürdő megépítése során nyerne realitást.  

 
4.2.2. Szélenergia használatának elősegítése 

 
Törekedni kell arra, hogy a településen minél nagyobb arányban jelenjenek meg az alternatív 
energiaforrást biztosító beruházások, amelyek elősegítik a hagyományos energiahordozók 
kiváltását. Ilyen pl. az Ibrány-Buj határában tervezett szélerőmű megépítésének elősegítése is. 
Amennyiben ezt a szaktárca egyes kedvezőtlen intézkedések megtételével gátolja, akkor nem 
nagy esélye mutatkozik a megvalósításnak.  
 
 
 

5. PRIORITÁS: TURISZTIKAI POTENCIÁL JAVÍTÁSA 
 
 

5.1. Turisztikai beruházások elősegítése 
 

5.1.1. A Tisza-töltés és a fürdőhely közötti út megépítése 
 

A Tisza-töltés és a fürdőhely közötti út megépítése fontos feladat, ugyanis a part 
akadálymentes megközelíthetőségének a biztosítása növelné a partra látogató turisták számát.  

 
 

5.1.2. Kishajó kikötő létesítése 
 
A kishajó kikötő megépítése növelné az Ibrányi Tisza-part vonzerejét a vízi sportot kedvelők 
körében, amely egyúttal a Tisza-parton működő vállalkozások által nyújtott szolgáltatások 
nagyobb arányú igénybevételét eredményezné.  

 
5.1.3. Ifjúsági tábor átépítésének, felújításának, szolgáltatási köre bővítésének 

elősegítése 
 
A Tisza-parton fekvő, magántulajdonban lévő ifjúsági tábor átépítését, felújítását, és a 
vállalkozó által nyújtandó szolgáltatások igényekhez igazodó bővítését kell szorgalmaznunk 
azért, hogy vonzó és megfelelő szolgáltatásokkal bíró turisztikai környezetet teremtsünk a 
turisták számára. 

 
5.1.4. Gyógy- és termálfürdő létesítése, gyógyszálló megépítése 

 
Ez az elképzelés a helyi egészségturizmus-program keretein belül valósulna meg, amelynek I. 
üteme a gyógy- és termálfürdő megépítése lenne, amely jelentős turisztikai vonzerőt 
gyakorolna nemcsak a településre, hanem a térségre vonatkozóan is. A II. ütem keretében 



 34

gyógyfürdőre épülve gyógyszálló megépítésére nyílna lehetőség, amely nemcsak az 
egészségfejlesztés szempontjából minősülne kiemelkedő jelentőségűnek, hanem a helyi 
vállalkozásfejlesztésre, és ezáltal a munkahelyteremtésre is kedvezően hatna. Ez a fejlesztés 
csak vállalkozási formában valósítható meg, idegenforgalmi és turisztikai pályázat keretében.  

 
5.1.5. Tiszaparti üdülőövezet közművesítése 

 
Az idegenforgalom fejlesztéséhez szükséges a Tiszaparti üdülőövezet közművesítése, amely a 
szennyvízhálózat korszerűsítését és szilárd burkolatú út megépítését jelenti az Önkormányzat 
és a telektulajdonosok szoros összefogásában.  

 
 

5.2. Turisztikai irányvonalak kijelölése 
 

5.2.1. Falusi turizmus alapjainak megteremtése 
 
Az Önkormányzatnak konkrét lépéseket kell tennie és vállalkozók bevonásával arra kell 
törekednie, hogy mindenekelőtt megteremtse a falusi turizmus alapjait. Ehhez azonban egy jól 
kidolgozott, kistérségi szintű turisztikai programra és a programot végrehajtó turisztikai 
irodára van szükség, amely program egymásra épülő rendezvények, és turisztikai 
látványosságok sorozatával kellemes és hasznos időtöltési lehetőséget kínál a térségbe 
látogató turisták számára. Továbbá célszerű lenne egy turisztikai kiadvány időszakonként 
történő rendszeres megjelentetése is. A testvérvárosi kapcsolatok erősítése is pozitívan hatna a 
turizmus fellendítésében.  
 
5.2.2. Kistérségi vadfőző verseny országos hírűvé tétele 
 
A kistérségben működő civil és közösségi szervezetek, önkormányzatok és a lakosság minél 
szélesebb körű bevonásával arra kell törekednünk, hogy a hagyománnyá váló kistérségi 
vadfőző versenyt olyan színvonalúvá tegyük, hogy országos hírnevűvé váljon. 

 
 
 

6. PRIORITÁS: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 
 
 

6.1. Közszolgáltatások körének bővítése  
 

6.1.1. Ún. kormányzati ügyfélszolgálatok létrehozása 
 

A közszolgáltatások körének bővítésével összhangban az okmányiroda tevékenységi körének 
szélesítésével olyan ügyfélszolgálatokat kívánunk létrehozni, amely a hagyományos 
okmányirodai tevékenységeken kívül (útlevél, lakcímigazolvány, személyi igazolvány 
készítés, vállalkozói igazolvány kiadása, forgalmi engedély kiadása, APEH ügyfélkapu 
regisztráció, ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos ügyiratok kezelése stb.) biztosítja a 
lakosok által történő közvetlen fölhivatali és APEH- ügyintézés lehetőségének a 
megteremtését. Ez azonban csak a kormányzati elképzelések megvalósításának a függvénye. 
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6.1.2. Lakáshozjutás feltételeinek ismertetésével kapcsolatos tájékoztatás biztosítása 

 
A Művelődési Ház munkatársainak és az Ibrányi Honlap felhasználásának segítségével 
szükséges egy olyan link létrehozása, amelynek célja a lakosság megfelelő tájékoztatása a 
lakáshoz jutás feltételeiről, az önkormányzati és állami támogatások, kedvezmények köréről, 
illetve az ibrányi ingatlankínálatról. 

 
6.1.3. Álláslehetőségek, és képzési lehetőségek elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatás 

feltételeinek kiépítése 
 

A jelenleg foglalkoztatási gondok enyhítésének egyik lehetséges módozata lehet a megfelelő 
tájékoztatás biztosítása. Először is fel kell mérni az igényeket és a Munkaügyi Központtal 
szorosan együttműködve törekedni kell arra, hogy egy komplett adatbázis alakuljon ki az 
álláskeresőkről, az álláskeresők adatairól, és álljon rendelkezésre egy olyan információs bázis, 
amely a térségi munkaerőpiaci keresletet tükrözi. Abban az esetben, ha nem lesz mód a 
Munkaügyi Központtal közösen fenntartott Foglalkoztatási Információs Pont működtetésére, 
akkor meg kell próbálni ezt a tevékenységet vagy az önkormányzati ügyfélszolgálat, vagy a 
Családsegítő Központ feladatai közé integrálni, vagy akár kistérségi szinten a kistérségi 
munkaszervezetbe integrálni.  

 
6.1.4. Kistérség központi szerepkör további növelése 

 
Ibrány kistérség központi szerepkörének további bővítése a térségi feladatok ellátásának 
további bővítésével, illetve a kistérségi szintű közös programok kistérségi munkaszervezeten 
belül szakértők általi kidolgozásával lehetséges. Mindehhez szükség van kistérségi szinten a 
jelenlegieken felül további ellátható feladatok körének feltérképezésére, illetve  mindezekhez 
megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítására. A szükséges tárgyi feltételek a kistérségi 
iroda bővítésével, illetve esetleges ingatlanvásárlással és felújítással lennének biztosítottak, 
amelyhez a forrást pályázati úton, illetve a kistérségi társulást megillető állami támogatás 
felhasználásával lehetne előteremteni.  
A rendészetért felelős tárca célul tűzte ki a rendszolgáltatás kistérségi szintű megszervezését, 
amelyre a kistérségközpontokba szervezett kiemelt őrsök létrehozásával, vagy a 
kistérségekben meglévő őrsök egyesítésével kerülhet sor. Ehhez kapcsolódóan a személyi és 
tárgyi feltételek valószínűleg 2009-2012-es időszakban fokozatosan biztosításra kerülnek. 

 
 
6.2. Közszolgáltatások korszerűsítése 

 
6.2.1. E-közigazgatás kiépítése 

 
Az e-közigazgatás kiépítésének segítségével a városban élők gyorsabban, kényelmesebben 
intézhetnék hivatali ügyeiket (formanyomtatványokat tölthetnének le, elektronikusan 
nyújthatnák be igénylőlapjaikat), a rendszer segítségével nyomon követhetnék hol tartanak az 
ügyintézésben. A hivatal dolgozói szintén a rendszer segítségével többet foglalkozhatnának 
egy-egy üggyel, illetve letisztultabb lenne az ügyintézés.  
Lehetővé válna a helyi adók online bevallása, valamint az ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok letöltése, valamint a vállalkozók minden ügytípust elektronikus úton 
intézhetnek, és az elkészült határozatokat elektronikusan aláírt dokumentum formájában is 
kézhez vehetnék. 
Az e-közigazgatás kiépítéséhez szükséges a tárgyi feltételek bővítése, - számítógéppark 4 
éven belüli cseréje, illetve a számítástechnikai hálózat fejlesztése is.  
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ÖSSZEGZÉS 
 
 
A Programban foglalt elképzelések jelentős része csak pályázati forrásból valósítható meg, s 
amennyiben nem lesz lehetőség pályázati forrás igénybevételére a város további fejlődését 
szolgáló jelentős fejlesztésektől eshetünk el. A tervezett fejlesztések megvalósításához szigorú 
takarékossági intézkedések bevezetésére és a képviselő-testület együttgondolkodására és 
együttes cselekvésére lesz szükség. Ésszerű létszámgazdálkodásra, anyagtakarékosságra, a 
város tulajdonában álló, de különösebb hasznot nem termelő ingatlanok értékesítésére. Pl. I-
II. ütemű halastavak értékesítése. Felül kell vizsgálni a nem kötelező önkormányzati 
feladatokat, és ha népszerűtlenül is, és a szükséges intézkedéseket meg kell hozni. Amennyiben 
ezt nem tesszük meg, jelentős beruházást saját erő hiánya, illetve hitelképtelenség miatt nem 
fogunk tudni megvalósítani.  
Pályázati pénzeszközök elnyerése, külső források bevonása, közös vállalkozások 
lehetőségének kihasználása, az önkormányzat vagyonának gyarapítását célzó – de az 
önkormányzatot hosszú távra nem eladósító – kedvező kamatozású fejlesztési hitelek 
igénybevétele, új vállalkozások betelepítésének ösztönzése és a meglévő vállalkozások 
fejlesztésének támogatása szolgálhatják az Önkormányzat hosszú távú stabilitásának 
megteremtését. A programban tervezett beruházások saját ereje egy részének megteremtése 
érdekében a polgármesternek erős lobbi tevékenységet kell folytatnia.  

 
 
 

B) Adópolitika célkitűzései 
 
A képviselő-testületnek a helyi adómértékek meghatározása során azt az elvet kell 
érvényesítenie, hogy kormányzati megszorító intézkedések mellett nem szabad a lakosságot, 
illetve vállalkozókat tovább terhelni, s 2006. évre megállapított adómértékeket kell továbbra 
is alkalmazni, legalább a 2007-2008-as esztendőkre vonatkozóan. A 2006-os adómértéket 
annál is célszerűbb változatlanul hagyni, mert változtatni kell ugyan nem az adójellegű 
bevételek, de jelenleg azokhoz hasonló bevétel, a szemétszállítási díj megállapításának, illetve 
megfizetésének módján, s a díj összegének fokozott emelésével törekedni kell arra, hogy az 
állampolgárokat ne érje váratlanul a megyei szilárdhulladék program megvalósítása után 
jelentkező, lakóingatlanonként akár a 12-15 ezer Ft/év összegű szolgáltatási díj megfizetése.  
A 2006-os szintű adómértékek változatlansága mellett kell törekedni a helyi adókból 
származó bevételek növelésére. Ennek eszközeként az adómértékek emelése helyett, 
népszerűtlenül ugyan, de foganatosítani kell a következetes adóbehajtást, és az ahhoz 
kapcsolódó végrehajtási intézkedéseket, amely alapja lehetne az önkormányzat szigorú és 
következetes adópolitikai célkitűzései megvalósításának, s mindazonáltal a fizetési 
hajlandóság, s ezáltal az adóbevételek növeléséhez járulna hozzá. A környező településeken is 
gondot jelent az adóbehajtás, ugyanis kisebb települések lévén, az emberi kapcsolatoknak 
köszönhetően nagyon nehéz, s nem egy humánus feladat a végrehajtás. Ennek következtében 
sok helyen nem fordítanak elég gondot a behajtásra, s így az adóbevételeik is jelentősen 
elmaradnak az elvárható szinttől. Ebből kiindulva, már többször merült fel az igény, hogy a 
behajtással kapcsolatos hatáskört, mint hatósági jogkört a kistérség központi település 
jegyzőjéhez kellene telepíteni. A közigazgatási reform végrehajtása során valószínű, hogy ez 
az elképzelés érvényre fog jutni (2008. január 1-től a Ket. bevezetésével „Végrehajtó 
Szolgálatok” kerülnek kialakításra. A mulasztási bírság eszközének alkalmazása lehet az 
egyik kulcsa az iparűzési adóbevételek növelésének, amely az esetlegesen az adófizetést 
kikerülő vállalkozások kiszűrésére, és adómegfizetésre kényszerítene. Célszerű lenne az 
önkormányzati saját bevételek növelése, valamint a mezőőri tevékenység önkormányzatot 
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terhelő költségeinek fedezése érdekében a mezőőri járulék bevezetése, amelyet a föld 
tényleges használója fizetne meg az önkormányzat részére.  

 
 

C) Közszolgáltatások színvonalának növelésére vonatkozó megoldások 
 
A közszolgáltatások színvonalának növelése terén fontos szerepet tulajdonítunk a lakosság 
megfelelő tájékoztatásának. Célunk, hogy az OPERATÍV program 6.1 és 6.2 
intézkedéscsoportjában megfogalmazottak segítségével ún. Szolgáltató Önkormányzatot 
hozzunk létre, illetve ezt a szerepkört tovább erősítsük, amely az elektronika és 
számítástechnika eszközeinek segítségével igyekszik az ügyfelek gyors és hatékony 
kiszolgálására. Törekszünk saját honlapunk használatával a lakosság még széleskörű 
tájékoztatására az önkormányzat döntéseiről, s továbbra is figyelmet szentelünk a lakosság 
széles körét érintő intézkedésekről szóló tájékoztatásra, amelyet az Ibrányi Hírlap, mint helyi 
sajtó segítségével érhetünk el.  
 
 
D) Befektetés-támogatási politika célkitűzései 

A befektetői és vállalkozói igények változásának pontos ismeretében az Önkormányzat 
befektetésösztönzési és vállalkozásfejlesztési politikája kiemelt célként került meghatározásra 
a vállalkozói telephelybiztosítás feltételeinek megteremtése, amely a meglévő vállalkozások 
gazdasági erejének további növeléséhez és esetleg újabb vállalkozások létrejöttéhez, 
betelepüléséhez vezethet. Azonban a 2005-2006-os években elkezdődött telephelyek 
kialakítása csak 1. lépése lehet az optimális, vállalkozáscsalogató környezet 
megteremtésének. Az településen belüli iparfejlesztésnek két egymással párhuzamosan is 
kivitelezhető változata lehetséges. Az egyik módozat a közép- és nagyvállalatok letelepedését 
segíti elő . Ennek első lépése olyan terület kialakítása, amely a későbbiekben méltán 
indulhatna az ipari park cím elnyeréséért. 
Az ipari park területének kialakítását számos tényező befolyásolhatja. A terület kialakításának 
költségigénye nagyon magas (közműtervek, egyéb tanulmányok, szakvélemények elkészítése, 
közművek, infrastruktúra kiépítése, megfelelő humán és tárgyi infrastruktúra biztosítása), 
amely pályázati forrás nélkül jelentős anyagi terhet róhat az Önkormányzatra. Pályázati forrás 
elnyerésének bizonytalansága mellett elgondolkodtató, hogy a nagyobb vállalkozások 
betelepedésének ösztönzése céljából a foglalkoztatottság helyzetének javítása, és az 
önkormányzati bevételek növelésének érdekében, akár saját erős beruházásként valósítsuk 
meg a vállalkozók letelepedésére alkalmas iparterület infrastrukturális hátterének kialakítását. 
Az ipari park cím elnyerése mindenképpen kedvező hatást fejtene ki a betelepülési szándékra, 
ugyanis az ipari parkban létesülő cégek kedvezőbb feltételek mellett pályázhatnának állami és 
európai uniós források elnyerésére.  
A másik irány, az újonnan létrejövő cégek, illetve a már meglévő, azonban a magas működési 
költségek miatt tőkeszegény vállalkozások számára kínálna kitörési lehetőséget. Ezen 
alternatíva szerint technológiai inkubátorházat kellene létrehoznunk, ahol a létrejövő 
vállalkozások számára kedvező feltételek mellett biztosítanánk irodahelyiséget, s 
lehetőséghez mérten ipari helyiséget is, illetve minimális díj fejében vehetnék igénybe az 
inkubátorház által nyújtott egyéb szakmai szolgáltatásokat is (pénzügyi, jogi tanácsadás, 
hitelügyintézés, pályázati tanácsadás). 
A fentieken felül, vagy a két fejlesztéssel egyidejűleg szükséges lenne létrehozni egy 
vállalkozási információs szolgálatot, amelynek célja, hogy folyamatosan új és hasznos 
információval lássa el a helyi vállalkozókat, térképezze fel a térségi fejlesztési elképzeléseket, 
és elősegítse ezen elképzelések minél nagyobb arányú megvalósítását.  
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E) Városüzemeltetési politika célkitűzései 
 
A városüzemeltetés céljait tekintve fontos lenne egy közterület felügyelő szolgálat 
létrehozása, amely a Polgármesteri Hivatal szervezetébe beépülve az önkormányzati 
rendeletekben (pl: köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló stb.) foglaltak 
betartását segítené elő. A közterület felügyelet munkatársai a jelenleg mezőőri tevékenységet 
ellátó dolgozók közül kerülnének ki.  
A jövőben is törekedni kell a közcélú és közhasznú munkavégzés adta lehetőségek hatékony 
kihasználására, amelynek fő irányvonala a közterület karbantartása és a közterületek 
parlagfűmentesítése kell, hogy legyen. A település esztétikai megjelenésére továbbra is 
gondot kell fordítani. A városüzemeltetés során ésszerű anyag- és létszámgazdálkodást kell 
folytatni.  
Mindemellett a városlakók biztonságának megteremtése is kiemelt figyelmet érdemel, amely 
hatékony rendőri és polgárőri együttműködéssel érhető el.  
A városközpontban megjelent késő esti randalírozók visszaszorítása, és a köztéri értékeink 
védelme érdekében térfigyelő rendszer kiépítése lenne indokolt, amelynek lényege, hogy 
digitális felvételek segítségével az elkövetők személye könnyen megállapítható.  
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Ibrány Város Önkormányzata Városfejlesztési Programjában 
meghatározott intézkedések időbeli ütemezése, prioritásának, és költségigényének  

(csak a beruházással járó fejlesztések esetében) meghatározása 
 
 

Intézkedés, 
tevékenység megnevezése 

Intézkedés, 
tevékenység 

időbeli 
ütemezése 

Intézkedés, 
tevékenység 

prioritásának 
meghatározása* 

Intézkedés, 
tevékenység 

költségigényének 
meghatározása (csak 

a beruházásokkal járó 
fejlesztések esetében)

1. Gazdaságfejlesztés    
1.1.  Helyi kkv-k jövedelemtermelő képessége 
javításának, illetve új vállalkozások 
létrejöttének az elősegítése 

   

1.1.1. Kis- és középvállalkozói telephely 
kialakítás folytatása 

2006-2007 1  

1.1.2. Inkubátorház létesítése 2008-2009 2 80 mFt 
ebből SF: 20 mFt 

1.1.3. Vállalkozói információs szolgálat 
létrehozása 

2007 1 3 mFt 
ebből SF: 3mFt 

1.2. Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztése 

   

1.2.1. Iparterület kialakítása 2007-2008 1 45 m Ft 
ebből SF: 15 m Ft 

1.2.2. Ipari Park  cím elnyerése 2008 2 2 mFt 
    
2. Közlekedésfejlesztés    
2.1. Úthálózat fejlesztése    
2.1.1. Sallai út megépítése 2006-2007 1 20 m Ft 

      ebből SF: 6MFt 
2.1.2. Útburkolat-felújítási program 
folytatása 

2007-2009 2 120 mFt 
ebből SF: 20 mFt 

2.1.3. Ibrány-Kótaj összekötő út megépítése 2007-2008 2 150 mFt 
ebből SF: 10 mFt 

2.1.4. Tiszához vezető út megépítése 2010-2013 3 300 mFt 
ebből SF: 90 mFt 

2.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése    
2.2.1. Belterületi kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

2010-2013 3 160 m Ft 
ebből SF: 40 mFt 

2.2.2. Külterületi kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

2010-2013 3 200 mFt 
ebből SF: 20 mFt 

2.3. Járda-program megvalósítása    
2.3.1. Főút- menti aszfaltjárda cseréje 2008-2009 1 20 mFt 

ebből SF: 4 mFt 
2.3.2. Járdaépítés 2007-2009 1 35 mFt  

ebből SF: 7 mFt 
2.3.3. Járdafelújítás 2007-2009 2 15 mFt  

ebből SF: 3 mFt 
    
3. Társadalmi megújítás    
3.1. Foglalkoztathatóság javítása    
3.1.1. Alacsony képzettségűek arányának 
csökkentése 

2007-2010 1  

3.1.2. Piacképes szakképzés beindítása 2007-2010 1  
3.1.3. Kisgyermekes családanyák 2007-2008 1  
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elhelyezkedésének elősegítése 
3.1.4. Megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató vállalkozások támogatása 

2007-2010 1  

3.1.5. Segélyezési politika átalakítása 2007-2008 1  
3.2. Oktatási rendszer eredményességének 
és hatékonyságának növelése 

   

3.2.1. Integrációs oktatás fejlesztése, 
folytatása 

2007 1  

3.2.2. Pedagógiai szakszolgálat 
feladatkörének bővítése 

2007-2008 2  

3.2.3. Úszásoktatás tantervbe történő 
beépítése 

2007 1  

3.2.4. IKT eszközök használatával 
kapcsolatos követelmények tantervbe 
történő beépítése 

2007 1  

3.2.5. Művészeti oktatás térségi jellegének 
kiterjesztése 

2007-2008 2  

3.2.6. 12 évfolyamos iskola megvalósítása 
ebből gimnázium rekonstrukciója, bővítése 

2009-2010 3 450 mFt 
ebből SF: 50 mFt 

3.3. Humán infrastruktúra fejlesztése    
3.3.1. Iskola-program III. ütemének 
megvalósítása 

2008-2009 1 700 mFt 
ebből SF: 100 mFt 

3.3.2. Tanuszoda parkosítása 2007 1 2 mFt 
3.3.3. 2. számú óvoda felújítása 2008-2009 2 80 mFt 

ebből SF: 15 mFt 
3.3.4. Új orvosi rendelő megépítésének 
elősegítése 

2007 1 1 mFt 
ebből SF: 1 mFt 

3.3.5. Központi orvosi ügyelet működési 
rendszerének módosítása 

2007-2008 3  

3.3.6. Esetkocsi beállítása az ibrányi 
mentőállomásra 

2007-2008 1  

3.3.7. Kistérségi járóbeteg szakellátó 
intézet kialakítása 

2008-2009 1 1,5 Mrd Ft 
ebből SF: 50 mFt 

3.3.8. Idősek otthona fejlesztésének 
támogatása 

2007 1  

3.3.9. Nagytanyasi Művelődési Ház 
rendbetétele 

2008-2009 2 20 mFt 
ebből SF: 2 mFt 

    
4. Környezeti és energetikai fejlesztés    
4.1. Egészséges és tiszta település, 
települési környezet fejlesztése 

   

4.1.1. Városrehabilitációs-program 
megvalósítása 

2009 1 500 mFt 
ebből SF: 50 mFt 

4.1.2. Kistérségi sport- és 
szabadidőcentrum kialakítása 

2009 1 300 mFt 
ebből SF: 30 mFt 

4.1.3. Központi tér további fejlesztése 2008-2009 1 4 mFt 
4.1.4. Nagytanya kertvárosi jellegének 
megteremtése 

2009-2010 2 10 mFt 
ebből SF: 10 mFt 

4.1.5. Új építési telkek kialakítása 2007-2009 1 8 mFt 
ebből SF: 8 mFt 

4.1.6. Szilárdhulladék-programban való 
részvétel elősegítése 

2007-2009 1  

4.1.7. Belvíz-program megvalósítása 2009 1 1,5 Mrd Ft 
ebből SF: 150 mFt 

4.1.8. Szennyvízhálózat kiépítése a 2010-2013 3 90 mFt 
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Nagytanyán ebből SF: 10 mFt 
4.2. Környezetbarát energetikai 
fejlesztések 

   

4.2.1. Alternatív és megújuló 
energiarendszerek alkalmazása az 
intézményekben 

2010-2013 3 50 mFt 
ebből SF: 5 mFt 

4.2.2. Szélenergia használatának az 
elősegítése 

2007 3  

    
5. Turisztikai potenciál javítása    
5.1. Turisztikai beruházások elősegítése    
5.1.1. A Tisza-töltés és a fürdőhely közötti 
út megépítése 

2007-2008 1 5 mFt 
ebből SF: 5 mFt 

5.1.2. Kishajó kikötő létesítése 2010-2013 3 20 mFt 
ebből SF: 5 mFt 

5.1.3. Ifjúsági tábor átépítésének, 
felújításának, szolgáltatási köre bővítésének 
elősegítése 

2007-2009 1  

5.1.4. Gyógy- és termálfürdő létesítése, 
gyógyszálló megépítése 

2010-2013 3 2 Mrd Ft 
ebből SF: 20 mFt 

5.1.5. Tiszaparti üdülőövezet 
közművesítése 

2009-2010 3 70 mFt 
ebből SF: 20 mFt 

5.2. Turisztikai irányvonalak kijelölése    
5.2.1. Falusi turizmus alapjainak 
megteremtése 

2007-2008 1 3 mFt 
ebből SF: 3 mFt 

5.2.2. Kistérségi vadfőző verseny országos 
hírűvé tétele 

2007-2008 1  

    

6. Közszolgáltatások fejlesztése    
6.1. Közszolgáltatások körének bővítése    
6.1.1. ún. kormányzati ügyfélszolgálatok 
létrehozása 

2007-2008 2  

6.1.2. Lakáshoz való jutás feltételeinek 
ismertetésével kapcsolatos tájékoztatás 
biztosítása 

2007 1  

6.1.3. Álláslehetőségek, és képzési 
lehetőségek elérhetőségével kapcsolatos 
tájékoztatás feltételeinek kiépítése 

2007 1  

6.1.4. Kistérség központi szerepkör további 
növelése 

2007-2008 1  

6.2. Közszolgáltatások korszerűsítése    
6.2.2. E-közigazgatás kiépítése 2010-2013 3 200 mFt 

ebből SF: 30 mFt 
 
Prioritások meghatározása:  
- 1- nagyon fontos 
- 2- fontos 
- 3- kevésbé fontos 

 
SF: saját forrás 




