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BEVEZETÉS
A jelen megalapozó tanulmány kereteit „A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szabályozza.
A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre:


Megalapozó vizsgálat: helyzetfelmérés, helyzetelemzés és helyzetértékelés



Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a középtávú,
operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan az ITS elkészítésekor a város
társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásaira koncentrál, hangsúlyosan azon
területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve EU szinten
meghatározott fő fejlesztési célokkal.
A helyzetelemzés tartalma kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az alábbiakat írja le:
Kiindulásképpen a jogszabály 3. § rögzíti, hogy


„(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, sajátosságainak
és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül.



(3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi tervekre
is figyelemmel kell meghatározni.”

Ezek alapján, a tartalmi követelmények tekintetében az alábbiakat határozza meg:


Az integrált településfejlesztési stratégia



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

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye, a stratégia fő vonalaiban akkor
tekinthető eredményesnek, ha


hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki
fejlődési potenciálját a 2021 – 27-es időszakban,



olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU
Strukturális és Beruházási (ESB) alapjai Források, így a város optimálisan képes kihasználni az EU
2021 – 27 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit,



a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2021. évet követő
időszakban,



az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai és
projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében,



hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól - egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak
meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását,



a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.
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Jelen tanulmány a fenti eredményességi kritériumokhoz illeszkedve az alábbi fő kérdésekre
összpontosít:


a korábbi stratégia megvalósításának tapasztalatai és a megváltozott társadalmi és gazdasági
környezet indokolta változások;



a szakpolitikai környezet és szabályozás indokolta változások, különös tekintettel az EU Kohéziós
Politika szabályainak –ezen belül elsődlegesen az ESB alapok felhasználását érintő szabályok –
megváltozására, valamint a 314/2012 (IX.8) Korm. rendelet (a Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről)
alkalmazásából fakadó követelményekre;



a stratégia érintettjeinek bevonása, partnerség szervezése.
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város
helye a településhálózatban
1.1.1 Encs térségi szerepe
1.1.1.1 A település megyei és térségi szerepköre
Encs Város Magyarország északi részén, az Észak - magyarországi régióban, Borsod–Abaúj–Zemplén
megyében, Budapesttől mintegy 210 km-re észak-keletre a magyar-szlovák határ közelében fekszik. A
történelem során kedvező pozícióban fekvő település volt, mivel itt haladt keresztül a Mező-dűlő
kereskedelmi útvonala, a borút, mely Kassán át Lengyelországba vezetett.
Történeti előzmény: Encs vidéke, a Hernád völgye az őskor óta lakott hely volt, amit gazdag, ezidáig csak
részben feltárt régészeti leletanyag bizonyít. A település területén végzett régészeti ásatások
bizonyítják, hogy már 6 évezreddel ezelőtt és azóta minden történelmi korban emberek laktak ezen a
vidéken. A honfoglaló magyarság Aba-nemzettsége birtokba vette, majd az államalapítás után a
létrehozott Ujvár (Abaújvár) vármegye része lett. A települések első ismert említése először 1219-ben
II. Endre király (1205-1235) uralkodásának idejében tűnik fel az Újvári ispán poroszlójának nevében,
,,Hensy” alakban. A XIII. században a település területe a mai Ó-encsi részre az úgynevezett „Szug”-ra
korlátozódott, amely a középkorban már kőtemplommal rendelkezett. A XVI. században gazdasági
fejlődése erősödik, hiszen az itt élő jobbágyok új területeket vesznek igénybe és 1564-ben malmot
létesítenek a Hernádon. A XIX. században társadalmi és gazdasági fejlődésnek indult, amelynek
következtében 1860-ban eléri a vasútiasítás, majd az 1880-as években postahivatal, távíró állomás, a
század utolsó éveiben takarékpénztára létesül. Jelentős állattenyésztő helynek számított a település,
amelyet jól példáz, hogy 1890-től Forróról áthelyezik ide az országos állatvásárok megrendezési jogát. A
Tanácsköztársaság (1919) ideje alatt a belügyi népbiztos rendeletére járási székhely lett, és ezzel
párhuzamosan 1920-tól Abaúj vármegye legdinamikusabban fejlődő települése. A trianoni békekötés
következtében terület elcsatolással Kassa városa, amely akkoriban az Abaúj-térség székhelye volt,
Csehszlovákia területére került, ennek következtében Encs szükségszerűen fejlődésnek indult. Az
abaújszántói, az encsi és a szikszói járásokat 1962-ben egyesítették és ezzel a település az ország egyik
legnagyobb járási székhelye lett, amely miatt 1970-ben nagyközségi rangot kapott. 1984. január 1.-én a
járások megszűnésével városi rangot kapott, ezzel egyidejűleg egyesült Abaújdevecser, Fügöd és Gibárt
településekkel. Gibárt azonban 2006.10.01-jétől ismét önálló község lett.
Meghatározó a szerepe a település fejlődésének életében a közlekedési kapcsolatai a városnak: a város
Encs és Abaújdevecser településrésze között fut a 3. sz főút (E71) és az M30-as autópálya is; valamint
innen indul a 39-es számú főút a Zemplén és Tokaj-Hegyalja irányába, közvetlen kapcsolattal
Nyíregyháza felé.
A 90-es számú vasútvonal Miskolc–Felsőzsolca–Hidasnémeti között a városon halad keresztül. A vonal
egyvágányú 25 kV 50 Hz-cel villamosított. Ez a vonal Hernád-folyó völgyében fut, ezáltal közvetlen
kapcsolattal rendelkezik Szlovákiába Kassa felé. Jelenlegi ütemes menetrendnek köszönhetően 7 pár
intercity járat közlekedik Kassa – Budapest Keleti pályaudvar viszonylatában, amely szerelvények Encsen
is megállnak.
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1. térkép: Encs közlekedési helyzete

Forrás: https://www.google.com/maps/@48.3341375,21.1060929,14.06z

A legközelebb fekvő járásszékhely város, Szikszó, mely 22 km-re található. Abaújszántó 11 km-re, Gönc
28 km-re, Szerencs 30 km-re fekszik Encstől. A megyeszékhely, Miskolc távolsága közúton 41 km.
Miskolc vasúton és autóbusszal átszállás nélkül érhető el; mindkét esetben napi 19 járatpár közlekedik.

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, elemzése
Encs település a Hernád völgy középső szakaszában, a Csereháti-dombság és a Zempléni hegység
hegylábfelszíne között helyezkedik el. Társadalmi-gazdasági pozícióját a fekvésből fakadó megyei
helyzet és a megyeközpont (Miskolc) határozza meg. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 27 város van, a
városok közül az 5000-9999 lélekszám közötti települések közé tartozik Encs, mely egyben járási központ
is, mely rangjában és méretében a városi funkciót biztosítja a térsége számára. A járás területe 379,09
km², népessége 21 562 fő, népsűrűsége 57 fő/km² volt a 2011. évi adatok szerint. A járás
vonzáskörzetébe 29 település tartozik, mindegyike község: Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte,
Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádpetri,
Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajidrány,
Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere.
Encs a térség legnagyobb települése. A település közigazgatási területét északról Fáj, Szalaszend,
keletről Méra és Abaújkér, délről Gibárt, Hernádbűd és Pere, nyugatról Forró és Fancsal települések
határolják.

1.1.2.1 Funkcionális vonzáskörzet
1.1.2.1.1 Vonzáskörzet a közlekedési elérhetőség alapján
2021. októberében került átadásra az M30-as autópálya, mely így közvetlen kapcsolatot jelent a
megyeszékhellyel, Budapesttel és többek között Kassával is. A közlekedési elérhetőség alapján Encs
vonzáskörzetét az abaúji térség települései jelentik, amely magában foglalja a teljes encsi járást és a
Szikszói és Gönci járás abaúji településeit.
A közösségi közlekedés szempontjából távolsági busz és vasúti közlekedés biztosított. Encsről az alábbi
települések érhetőek el helyközi buszjárattal: Szalaszend, Hernádvécse, Baktakék, Szikszó, Gönc,
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Hidasnémeti, Szemere, Abaújdevecser, Fügöd, Méra, Abaújkér, Hejce, Tállya, Szerencs, Tokaj, Arka,
Boldogkőváralja, Krasznokvajda, Pamlény, Kány, Csenyéte, Novajidrány, Pusztaradvány, Vizsoly, Korlát,
Regéc, Hernádpetri, Litka, Hernádszentandrás, Hernádbűd.
Vasúttal közvetlenül elérhető települések köre: Hidasnémeti, Hernádszurdok, Novajidrány, Méra,
Ináncs, Csobád, Halmaj, Aszaló, Szikszó, Onga és Miskolc.
A Miskolc-Hidasnémeti vonalon fekvő települések esetében 19 vonatpárral érhetőek el a települések; a
Miskolc – Encs távolsági busz vonalon is 19 járatpár közlekedik.
1. táblázat: Encs tömegközlekedési elérhetősége
Közösségi
közlekedési
forma

távolsági busz

Kategória

Kategória jellemzői

Települések

Legrövidebb
menetidő

Átlagos
járatsűrűség

Rövid menetidejű és
nagy
sűrűségű
összeköttetés

<0:20

>= 10 db/nap

Méra,
Szalaszend,
Baktakék, Abaújkér

Rövid menetidejű kis
sűrűségű
összeköttetés

0:20 <

<10 db/nap

Novajidrány,
Abaújdevecser, Fügöd,

Közepes menetidejű
és nagy sűrűségű
összeköttetés

0:21 – 0:40

> 10 db/nap

Szikszó, Szemere,
Boldogkőváralja,

Közepes menetidejű
kis
sűrűségű
összeköttetés

0:21 – 0:40

<10 db/nap

Hernádvécse,
Tállya,
Szerencs,
Tokaj,
Pusztaradvány,
Litka,
Hernádszentandrás,
Hernádbűd

Hosszú menetidejű

0:40 <

<10 db/nap

Vizsoly,
Hidasnémeti,
Regéc,
Gönc,
Hejce,
Krasznokvajda, Pamlény,
Kány,
Csenyéte,
Hernádpetri, Korlát

Rövid menetidejű és
nagy
sűrűségű
összeköttetés

<0:20

19 db/nap

Hidasnémeti,
Hernádszurdok,
Novajidrány Méra, Ináncs,
Csobád, Halmaj, Aszaló,
Szikszó

Közepes menetidejű
és nagy sűrűségű
vonat összeköttetés

0:21 – 0:40

19 db/nap

Onga, Miskolc

vasút

Arka,

Forrás: menetrendek.hu, 2021 novemberi szűrés

A fenti táblázatból jól látszik, hogy az Encstől való távolsággal egyenes arányosan nőnek a közösségi
közlekedési menetidők. A járatsűrűség az Encs – Miskolc vonalon lévő települések esetében viszonylag
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jó, a települések nagyobb csoportja esetében 10 járatpár/nap, a távolabbi kistelepülések esetében napi
2-5 járat érhető el. A járás minden települése busszal vagy vegyes közösségi közlekedési móddal
elérhető. Encs közösségi közlekedési vonzáskörzete a Hernád-völgy településeire terjed ki.

1.1.2.1.2 Oktatási vonzáskörzet
Encsen alap- és középfokú oktatás érhető el, ez rajzolja ki a város oktatási vonzáskörzetét.
Alapfokú oktatást elsősorban a helyi és a környékbeli települések gyermekei veszik igénybe. A bejáró
gyerekek nagyobb része azon településekről származik, amelyek tömegközlekedéssel könnyen
elérhetőek.
Középfokú oktatás tekintetében a vonzáskörzet az Encsi járás és a Gönci járás települései.
Összességében az oktatási vonzáskörzetet az encsi és a gönci járás települései alkotják.

1.1.2.1.3 Munkaerőpiaci vonzáskörzet
A munkaerőpiaci vonzáskörzet azt jelenti, hogy mely települések azok, ahonnan a munkavállalók Encsre
járnak be dolgozni. A munkaerőpiaci vonzáskörzet is jelentősen parallel viszonyban van a közösségi
közlekedési vonzáskörzettel. De Encs esetében nem jellemző a nagy foglalkoztatók jelenléte, így
valójában foglalkoztatási viszonyban maximum a környező településről járnak be dolgozni
munkavállalók nagyobb számban Encsre. Encs viszont Miskolc munkaerőpiaci vonzáskörzetéhez
tartozik, jelentős a bejáró lakosság száma.

1.1.2.1.4 Egyéb szempontok alapján kijelölhető vonzáskörzetek
Encs az Abaúji térség gazdasági, kereskedelmi és általános ellátó központja
Kereskedelmi és általános ellátó központi szerepéből adódóan ellátási vonzáskörzete az encsi és a gönci
járás települései.

1.1.2.2 Eseti együttműködések
Ebben a fejezetben az eseti együttműködések (kooperáció 2. szintje) jelennek meg, amelyek különböző
funkciók és szempontok szerint csoportosíthatók.
Ilyenek például a Közmű agglomerációk és társulások (víz- és szennyvízszolgáltatás, üzemeltetés,
szemétszállítás). Ezek részletes bemutatása a 2.16. fejezetben történik.
Funkcióhoz kapcsolódó eseti együttműködés:


egészségügyi ellátás tekintetében Encsen a járóbeteg szakellátási-, szakrendelési szolgáltatások – a
járás lakossága számára érhetőek el. Valamint itt biztosított a központi orvosi ügyelet is – a
szerződéses jogviszonyban lévő települések részére.



PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ esetében bizonyos szociális szolgáltatások vonzáskörzete
nagyobb, mint a város. Pl. az Idősek otthona esetében az ellátási körzet a teljes Borsod-AbaújZemplén megye.



Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., azzal a céllal
jött létre, hogy egy egységes, racionálisan, de nonprofit alapon működő szolgáltatást biztosítson a
megyében élők számára. A Nonprofit Kft. szolgáltatási területe a teljes megye, így az elérhető
szolgáltatási kör az encsi lakosság számára teljes mértékben biztosított.
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Borsodvíz Zrt. víziközmű szolgáltatást nyújt; Encs esetében ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést
is.



Abaúj Leader Egyesület célja a 2021-2027 között megvalósuló vidékfejlesztési program nyújtotta
lehetőségek kihasználása, a helyi fejlesztési stratégia megvalósítása.

1.1.2.3 A város és vonzáskörzetének együttműködése
A kapcsolatrendszer jól ábrázolja a város és a környező települések közötti szoros és részleteiben is
pontosan meghatározható egymásrautaltságot.
Az encsi térség, illetve vonzáskörzetének együtt járó fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség legyen
képes szükségleteit és problémáit egységben megfogalmazni, majd ezeket komplex projektekké,
integrált programokká alakítani. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és környéke
közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció, párhuzamos kapacitások) megelőzéséhez tehát
nemcsak a város, hanem a környező települések fejlesztési igényeit is pontosan kell ismerni. A
folyamatos kapcsolattartásnak, a közös gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell
terjednie.
Egyértelműen a város vonzáskörzetbe tartozik:
2. térkép: Encs vonzáskörzete

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A város vonzáskörzetét az encsi és gönci járás összes települése, de a szikszói és szerencsi járás néhány
települése is ide tartozik.
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2. táblázat: Munkamegosztás Encs és a vonzáskörzetébe tartozó települések között

Encs városa által nyújtott tényleges és A környező települések által nyújtott
lehetséges szolgáltatások
tényleges és lehetséges szolgáltatások
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Munkahely
Munkaerő
Lakóterület
Rekreációs tevékenység
Alap- és középfokú oktatás
Egészségügyi alap- és szakellátás
Szociális szolgáltatások
Kiskereskedelmi szolgáltatások
Üzleti és pénzügyi szolgáltatások
Közigazgatási szolgáltatások
Kulturális lehetőségek

●
●
●
●
●
●
●

Munkahely
Munkaerő
Alternatív ipari területek
Kiskereskedelmi szolgáltatások
Mezőgazdasági termékek
Turizmus
Lakóterület

Forrás: saját szerkesztés

1.1.2.4 Települési funkciók
Encs városi funkcióit meghatározó intézményrendszerek, közszolgáltatások és a város térszervező erejét
meghatározó tényezők alakítják.
Encs rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amelyek erősítik jelentőségét a térségben. Encs
városi funkciói a közigazgatás, a közoktatás, az egészségügy, a szociális szektor, a közművelődés terén a
legerősebbek, vagyis a város térszervező erejét meghatározó tényezők széleskörűek.
A foglalkoztatásban a következő jellemzők állapíthatóak meg a 2011. évi népszámlálás adataiból: a
vezető, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak és az egyéb szellemi foglalkozatottak száma arányait
tekintve magasnak mondható (434 és 489 fő), illetve jelentős az ipari, építőipari foglalkozásúak
foglalkoztatása (479 fő). A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásúak száma nevezhető még ezen kívül
jelentősnek (383 fő).
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1.2 Területfejlesztési
vizsgálata

dokumentumokkal

való

összefüggések

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK)
Az Országgyűlés 1/2014 (I.3.) OGY Határozata Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról (melynek elkészítéséről az 1996. évi XXI. törvény rendelkezik) alapján:
Átfogó fejlesztési célok:


Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés



Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom



Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeinek megőrzése és környezetünk védelme



Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet
3. térkép: Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek

Forrás: www.vati.hu

Területspecifikus célok elemzése:


Közvetlenül érinti a város fejlesztését
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Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés

Az OFTK a különleges táji értékekkel rendelkező kultúrtájak között nevesíti a közeli Tokaj-Hegyalját, ahol
a megőrzés és hasznosítás összhangjának megvalósítása érdekében területileg specifikált, integrált
beavatkozásokra van szükség. Az encsi térség népsűrűsége és a népességszámmal meghatározott
urbanizált települések előfordulása alapján a jellemzően vidékies (rurális) kistérségekhez tartozik.
4. térkép: Vidékies (rurális) és városias (urbánus) térségek

Forrás: www.vati.hu

Az OTK Encs szempontjából releváns pontjai az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból (a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján)
nem tartozik a kedvezményezett települések közé, azonban jelentős munkanélküliséggel sújtott
település. A megyeszékhelytől távol eső terület, 2021 azonban jelentős változást hozott, átadták a
közvetlenül Encs mellett haladó Miskolc – Kassa között megépített autópályát, közvetlen autópálya
csatlakozással rendelkező településsé vált így Encs városa, ami egész térségnek óriási potenciált
jelenthet.
Az M30-as autópálya átadásával lecsökkent Miskolc központjának elérhetősége: M30-as autópályán
(41,5 km) 18 perc forgalom nélkül, a 3. számú főközlekedési úton (39,8 km) 40 perc forgalom nélkül.
Közvetetten érinti a város fejlesztését:





Encs a Budapest-Ungvár nemzetközi tengely közelében fekszik, bár ennek a városra gyakorolt hatása
nem jelentős mértékű, mivel a fejlesztési pólusok közül - az Észak-Magyarországi régión belül inkább ez Miskolcra, a megyeszékhelyre gyakorol hatást,
valamint Miskolc gazdasági-társadalmi fejlődése,
Kreatív régió, Debrecen fejlesztése – BP-Kassa-Debrecen tengely,
Via Carpatia útvonal (Észak Lengyel – Bulgária).
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1.2.2 Kapcsolódás a Borsod-Abaúj-Zemplén
Koncepciójához és Programjához

Megye

Területfejlesztési

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról egy olyan komplex
mutatót (társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci,
valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám) alkalmaz a járások
besorolására, amely alapján 3 kategóriába sorolja azokat: kedvezményezett, fejlesztendő, komplex
programmal fejlesztendő.
Ez alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 járása közül 8 került a komplex programmal fejlesztendő
járások közé (Cigándi, Edelényi, Encsi, Gönci, Mezőcsáti, Ózdi, Putnoki, Szikszói járások) és kettő pedig a
fejlesztendő járások kategóriájába (Szerencsi, Tokaji járások). A többi járás kedvezményezett járásnak
minősül, ezek a következők: Kazincbarcikai, Mezőkövesdi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi.
A BAZ Megye ITP 2021-27 keretében 8 forrásfelhasználási mód került meghatározásra, az ITP
útmutatóban foglalt módszertan alapján.
Az alábbi forrásfelhasználási módok kerültek azonosításra:





fenntartható városfejlesztés (csak Miskolc MJV esetében releváns),
kiemelt kedvezményezett,
fejlesztési célterület.

A fejlesztési célterületek – a vonatkozó útmutató alapján – olyan megyei térségeket, településegyütteseket takar, amelyek geomorfológiailag egybefüggő területet képeznek. A lehatárolt fejlesztési
célterületek önálló forrásallokációval rendelkeznek minden felhívás tekintetében.
A fentiek alapján a BAZ megyei ITP-ben a következő fejlesztési célterületek kerültek meghatározásra:







Miskolc fejlesztési agglomeráció
Tokaj kiemelt térség
Észak-borsodi ipari tengely
Dél-borsodi térség
Abaúj-Cserehát térsége
Délkelet-zempléni térség

Encs az Abaúj-Cserehát fejlesztési térséghez tartozó település.
Az ITP Forrásfelhasználási módjai és a Forrásfelhasználási módokra allokált források a következők:
3. táblázat: Az ITP Forrásfelhasználási módokra allokált forrásai

Forrásfelhasználási mód

Forrás

Komplex programmal érintett
járások tervezett
Forrásallokációs aránya (%)

I. Fenntartható városfejlesztés
(Miskolc Megyei Jogú Város)

31,35 mrd Ft

NR

II.
Miskolc
agglomeráció

11,972 mrd Ft

NR

fejlesztési

20

III. Tokaj kiemelt térség

8,296 mrd Ft

NR

IV. Észak-borsodi ipari tengely

21,913 mrd Ft

53%

V. Dél-borsodi térség

15,415 mrd Ft

14%

VI. Abaúj-Cserehát térsége

12,899 mrd Ft

100%

VII. Dél-kelet zempléni térség

6,465 mrd Ft

52%

VIII. Kiemelt kedvezményezett

28,8 mrd Ft

NR

Összesen

137,159 mrd Ft
Forrás: BAZ Megyei ITP

A projektkiválasztás az ITP 2021-27 alapján - településdifferenciálás
A források korlátozott rendelkezésre állása nem képes minden megyei település igényét valamennyi, az
OP által támogatható területen kielégíteni. Ezért van szükség mégis bizonyos fejlesztések vagy
települések / térségek priorizálására, előnyben részesítésére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei
területfejlesztési program jövőképe, átfogó és tematikus, horizontális, valamint stratégiai céljai mentén
a megye településeinek adottságait figyelembe véve alakította ki a differenciálást, amely elősegíti a
megyére allokált forrás teljes felhasználását.
A nevesített 1057/2021. (II.19.) Kormányhatározat alapján cél a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális
hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének
növelése. Ennek érdekében került elindításra ütemezetten a „Felzárkózó települések” hosszú távú
programja, mely 300 komplex foglalkoztatási, iskolázottsági, lakhatási, jövedelmi, közbiztonsági
viszonyokat és korszerkezetet figyelembe vevő szempontrendszer alapján kiválasztott magyarországi
településen valósul. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az I-III. ütemben 25 település érintett, valamint
46 település kapott egyéb besorolást.
Megyei településszerkezetben elfoglalt funkció, településméret szerint
A megye városai közül 7 város népessége haladja meg a 10 ezer főt, 8 város lakosságszáma 5 és 10 ezer
fő között van, míg a többi város népességszáma 5 ezer fő alatt van. A megyében a települések száma
358, melyből 29 városi rangú település. Jellemző a nagy településsűrűség, valamint az aprófalvak magas
aránya. A járások száma 16, melyek közül a legnagyobb népességszámú a Miskolci járás.
A megye 358 települése lakosságszám és megyén belül elfoglalt településszerkezeti funkció alapján
került differenciálásra:


Regionális centrum: Miskolc Megyei Jogú Város.



Megyei Centrumok: Ózd, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Tiszaújváros, Sátoraljaújhely, Szerencs.



Járásközpontok: Sárospatak, Edelény, Putnok, Encs, Mezőcsát, Szikszó, Tokaj, Cigánd, Gönc.



Kisebb települések: A miskolci fejlesztési agglomerációban maradt még 2 település, ami 5000 feletti:
Alsózsolca és Felsőzsolca és az Észak-borsodi ipari tengelyen belül 1 település: Sajószentpéter. Ezen
felül van 38 db 2000 feletti, 71 db 1.000 feletti és 230 olyan település, ami 1.000 fő alatti
lakosságszámmal rendelkezik. A megye településszerkezetét az aprófalvak erősen meghatározzák.
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A megye településeit gazdasági szempontok szerint a kettősség jellemzi: míg a megyében találhatók
prosperáló városok (Miskolc, Tiszaújváros, Kazincbarcika), addig a kistelepülések – részben a lakosság
elöregedése/elvándorlása miatt, részben a kistelepüléseken alacsony számban található vállalkozások
miatt - napi szinten küzdenek a fennmaradásért.

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás
Nem releváns.
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.3.1 Országos Területrendezési Terv (MáTrT)
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (MáTrT), amelynek területrendezési terveket
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak.
Az Ország Szerkezeti Terve
A tervezési területre az Ország Szerkezeti Terve erdő- és mezőgazdálkodási és települési térséget
határoz meg. Továbbá a közlekedési hálózat elemei láthatóak még a térképen: M30-as autópálya
Miskolc-Kassa közötti szakasza, 3-as és 39-es főközlekedési útvonal és a M90-es vasútvonal.
5. térkép: Encs az Országos Szerkezeti tervben

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek
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Az országos övezetek vizsgálata az OTrT szerint:
4. táblázat: Encs érintettsége az országos övezetekben

Országos Övezetek

Érinti?

Érintett terület

3.1

Ökológiai hálózat magterületének
övezete, a hálózat ökológiai
folyosójának övezete és a hálózat
pufferterületének övezete

Igen

A hálózat ökológiai folyosójának
övezete: a Bársonyos-csatorna

3.2

Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete

Igen

Encs Hernád felőli részének szántó
területei ebbe a kategóriába tartoznak.

3.3

Erdők övezete

Igen

Abaújdevecser feletti erdős terület.

3.4

Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete által
érintett települések

Nem

3.5

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

Nem

1.

Jó termőhelyi adottságú szántók
övezete

Igen

Méra felőli területeken és Fügöd DK-i
határában

2.

Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete

Igen

Encs Abaújdevecser településrész
külterületi részein

3.

Tájképvédelmi terület övezete

Igen

Abaújdevecser északi, Rózsás részén

4.

Vízminőség-védelmi terület övezete

Igen

Encs ÉK-i külterületi részén Mérával
határos területeken

5.

Nagyvízi meder övezete

Igen

A Hernád mederhez kapcsolódóan, Encs
déli külterületi részein

6.

VTT-tározók övezete

Nem

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep

A települést érintő műszaki infrastruktúra hálózatok és elemek:


Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet
meghatározó főutak:





M3-as autópálya:
Budapest– Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
3. sz. főút:
Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó
– Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
 39. sz. főút:
Mezőzombor (37. sz. főút) - Mád - Abaújszántó - Encs (3. sz. főút)
Országos törzshálózati vasúti pályák


90

Felsőzsolca - Hidasnémeti - (Szlovákia)
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1.3.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv települést érintő
elhatározásai
A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Közgyűlésének nevében eljáró B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnökének
4/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: MTrT.)
A megye Térségi Szerkezeti Terve (MTrT. 1. melléklete)
6. térkép: Részlet a B.-A.-Z. megye Térségi Szerkezeti Tervéből

Forrás: http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési tervének övezetei Encs érintettsége
5. táblázat: BAZ megye térségi övezetekkel való érintettsége és érintett területek nagysága Encs esetében
Megyei Térségi Övezetek
3.1

Érinti?

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és
pufferterületének övezete

Érintett terület
nagysága (ha)

Igen

-

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

314,99

-

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

483,23

3.2

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete

Igen

3.3

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Igen

577,35

-

Erdők övezete

180,05

-

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

509,20

3.4

Tájképvédelmi terület övezete

Igen

3.5

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

Nem

3.6

Vízminőség-védelmi terület övezete

Igen

239,52

3.7

Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete

Igen

500,90

3.8

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

Nem

3.9

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Nem

3.10

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Nem

3.11

Földtani veszélyforrás terület övezete

Nem

3.12

Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet

Igen

X

3.13

Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet

Igen

X

3.14

Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő
térség övezete

Nem

3.15

Közigazgatási határon
létesítmények övezete

tervezendő

Nem

3.16

Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési
eszközök társulásban történő készítésének övezete

Nem

3.17

Zártkerti övezet

Igen

X

3.18

Lakótelepi övezet

Igen

X

átnyúló,

együtt

369,64
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott megyei területfelhasználási
kategóriák:


területi korlát nélkül ábrázolt térségek:







erdőgazdálkodási térség,
mezőgazdasági térség,
vízgazdálkodási térség,
települési térség,

legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.

Encs területének a megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

6. táblázat: Encs területének a megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlása

Felhasználási kategóriák

ha

%

Település területe

2 579,6

100,00

Erdőgazdálkodási térség

677,69

26,27

Mezőgazdasági térség

1 213,74

47,05

Vízgazdálkodási térség

7

0,27

Települési térség

646,66

25,07

Sajátos területfelhasználású térség

34,51

1,34

Forrás: http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020

A műszaki infrastruktúra hálózatok Encs által érintett főbb építményei:
A KÖZÚTHÁLÓZAT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉT ÉRINTŐ ELEMEI


Gyorsforgalmi utak



 M3-as autópálya:
Főutak

Budapest– Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)





3. sz. főút:
Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó
– Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
 39. sz. főút:
Mezőzombor (37. sz. főút) - Mád - Abaújszántó - Encs (3. sz. főút)
 Főutak tervezett településelkerülő szakaszai: Encs elkerülő út
Egyéb mellékutak



 26149 Encs [Abaújdevecser] bekötő út
Országos törzshálózati vasúti pályák



 90
Felsőzsolca - Hidasnémeti - (Szlovákia)
Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózati távvezetékek



 Encs – Felsőzsolca [OVIT]
Térségi csatornák


Bársonyos-főcsatorna (Hernádszurdok – Bőcs)
27

1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Encs
település fejlesztését befolyásoló megállapításai


Fáj Község Településrendezési Terve:

A község helyi építési szabályzat és szabályozási tervét 2005-ben fogadta el a testület (7/2005. (VI.03.)
rendelet). Településszerkezeti tervét pedig a 61/2005 (IV.14.) határozattal fogadták el.
A település délen kapcsolódik Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa jellemzően fás
terület és közel a Csere-patak forrásától a Kapitány-oldalon át a Rókalyukig tart. Közvetlen közúti
kapcsolata nincs Encs településsel.


Szalaszend Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2005-ben fogadta el a testület. A település nyugaton kapcsolódik
Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa jellemzően fás terület és közel a Csere-patak
forrásától déli irányba haladva a Vitéz-dűlőig tart. Közvetlen közúti kapcsolatuk nincs.


Méra Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2004-ben fogadta el a testület (35/2004. (XI.09.) rendelet).
A település nyugaton érintkezik Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa az Ortványdűlőtől a Felső rétig tart. Kapcsolata Enccsel közúton a 3-as számú elsőrendűfőút, a 3706-os számú
összekötő út, valamint a Miskolc-Hidasnémeti vasútvonal.


Abaújkér Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2003-ban fogadta el a testület (11/2003. (XII. 29.) rendelet)
A település északnyugaton érintkezik Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa a Tuzsa
nevű legelő. Közvetlen kapcsolata vasúton nincs, közúton Gibárton keresztül.


Gibárt Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2005-ben fogadta el a testület. A település északnyugaton érintkezik
Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa a Felső-rét és Alsó-rét. Közvetlen kapcsolata
közúton a 39-es számú közúttal van.


Pere Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2001-ben fogadta el a testület (9/2001. (XI.30.) rendelet)
A település északnyugaton érintkezik Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa a Bélusonát-dűlő. Közvetlen kapcsolata közúton és vasúton nincs Encs településsel.


Hernádbűd Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2003-ban fogadta el a testület (10/2003. (XII.29.) rendelet)
A település nyugaton érintkezik Encs közigazgatási területéhez, melyeknek közös határa a Bélus-patak.
Közvetlen kapcsolata közúton és vasúton nincs a járási központtal.


Fancsal Község Településrendezési Terve:

A község településrendezési tervét 2006-ban fogadta el a testület (3/2006. (III.19.) rendelet) A település
keleten érintkezik Encs közigazgatási területéhez. Közvetlen kapcsolata közúton és vasúton nincs a járási
központtal.
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Forró Község Településrendezési Terve:

A község Település fejlesztési koncepcióját 2001-ben fogadta el a testület (25/2001. (XI. 7.) határozat).
A 15/2010 (IX.28) sz. határozattal fogadta el a képviselőtestület Forró településrendezési tervét.
A település keleten érintkezik Encs közigazgatási területéhez. Kapcsolata Enccsel közúton a 3-as számú
elsőrendű főút, valamint a Miskolc-Hidasnémeti vasútvonal. Forró Község Településrendezési
eszközeinek módosítása 2016. októberében lett jóváhagyva az M30 gyorsforgalmi út Miskolc –
Tornyosnémeti közötti szakaszának beillesztése céljából (külterület).
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1.5

Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia megállapításai
1.5.1.1 Településfejlesztési Koncepció
A hatályos településfejlesztési koncepció 2001-ben került elfogadásra. Az azóta eltelt évek alatt tartalma
és szerkezete elavult, komplex felülvizsgálata vált szükségessé. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) célrendszere a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jövőképhez és átfogó célokhoz
illeszkedik, kiegészíti azt. A koncepció alapvetően a városfejlesztés hosszútávú vízióját és értékrendjét
kell, hogy meghatározza, ill. a szándékolt fejlesztési irányokat szükséges kijelölnie. A Koncepcióban
megjelölt fejlesztési célok többsége már megvalósult, vagy okafogyottá vált.
A Stratégia középtávú, a következő 7 éves időtartamra szóló céljai illeszkednek a város jövőképéhez,
annak érdekében, hogy Encs vonzó arculattal rendelkező, gazdaságilag dinamikusan fejlődő,
társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható "lakható várossá", kistérségi idegenforgalmi- és
kultúrközponttá válhasson.
A 2001-ben elkészült koncepcióban megfogalmazott célok a stratégiában pontosításra és kiegészítésre
kerültek a jelenlegi állapot függvényében. A jövőben elkészülő koncepcióban már a kiegészített célok
kerültek megfogalmazásra, a megfogalmazott célok (2030) többféle módon érhetőek el.
A jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció meghatározza az elsődlegesen megvalósítandó célokat és
az ahhoz kapcsolódó fejlesztési, rendezési feladatokat. Az elsődleges prioritások az alábbiak:


gazdaságföldrajzi pozíció javítása



természeti erőforrások megőrzése



a települési együttműködés előnyeinek kihasználása



gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, humán erőforrás fejlesztése



a település lakó és települési környezeti körülmények javítása

1.5.1.2 Integrált Városfejlesztési Stratégia
Az integrált településfejlesztési stratégia 2020-ig elérendő középtávú stratégiai fejlesztési céljai egyrészt
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó, hosszú távú célok, másrészt az Európa
2020 stratégia (a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok – ERFA, ESZA – ezen
célokhoz illeszkedő beruházási prioritásai) alapján kerültek meghatározásra.
Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-ben készült el a 2014-2020. programozási
időszakra. A dokumentum felülvizsgálata folyamatban van.
Városi szintű célok:
 a település gazdaságfejlesztése, valamint a helyi termék népszerűsítése;


a település közszolgáltatási színvonalának emelése;



a település munkanélküliségének csökkentése, munkahelyteremtés;



a település közbiztonságának növelése, erősítése és komplex rendszerének kialakítása;



a település központi (közigazgatási-, gazdasági-, közlekedési) szerepének erősítése;
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alapinfrastruktúra hálózat teljes kiépítése.

1.5.2

Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Encs Városa rendelkezik hatályos településfejlesztési és –rendezési szerződésekkel:


Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára a szerződés 2021. június 30-án lépett
hatályba az EX-ACT Project Kft.-vel. A teljesítés ideje 2022. március 31. A szerződés tárgya a jelen
dokumentum elkészítése.



Rendezési Terv módosítások, melyek folyamatban vannak területhasználat változás miatt:







járási uszoda,
kerékpárút,
Abaúj Coop Zrt.,
Newergies Kft.,
Ipari Park tervezett bővítése,
lakóövezet kialakítása a városban.

31

1.6 Településrendezési Tervi előzmények
1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
Encs Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata és Településszerkezeti terve 2002-ben került
elfogadásra. Az ITS készítése a településszerkezeti terv készítését/felülvizsgálatát megelőzi, emiatt
várhatóan a rendezési terv átvezetéseire lesz szükség.
A terület-felhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a hozzá tartozó
Helyi Építési Szabályzat határozza meg. Jelenleg hatályos településrendezési szerződés nincs.
Encs az alábbi településrendezést szolgáló dokumentumokkal rendelkezik:
 23/2001. (II.19.) Kt. sz. határozat: Encs Város Településfejlesztési Koncepciójáról,


22/2002. (IX.24.) Kt. sz. rendelet: Encs Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
elfogadásáról és módosította a 19/2016 (X.26.) önk. rendelet és a 14/2020 (VII.22.) önk. rendelet,



135/2002. (IX.23.) Kt. határozat: Encs Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról,



40/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet: Településkép védelmi rendelet,



Településképi Arculati Kézikönyv.

A településképi rendelet tartalma:
1. A településképi követelmények meghatározása az építési tevékenységgel érintett építmények
(ideértve a sajátos építményfajtákat is); a településképhez való illeszkedését biztosító
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására.
2. Településképi követelmények meghatározása a zöldfelületek kialakításának módjára.
3. Településképi követelmények meghatározása a településszerkezet, táji környezet, településkarakter
vagy egyéb helyi adottság miatt településképi szempontból meghatározó területekre.
4. A helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség
megszüntetésére vonatkozó követelmények meghatározása (Helyi építészeti értékvédelmi rendelet
integrálása).
5. Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények meghatározása.
A Településképi Arculati Kézikönyv a város sajátos, egyedi arcát, valamint a védendő értékeket hivatott
bemutatni, amely tartalmában, felépítésében összhangban van a 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet
szabályozásával. A kézikönyv célja:
 Megismertetni a település építészeti karakterét – szépségeit, értékeit, egyedi jellegzetességeit.


Inspirálni az építtetőket, városi döntéshozókat, tervezőket.



A település karakteréhez illeszkedő példák felkutatásával, ajánlásokkal segíteni döntéseiket.



Védeni és erősíteni az egységes városképet.

Encs Város Önkormányzata 76/2016. (V. 25.) számú határozatában döntött településrendezési
eszközeinek módosításáról. A módosításra a NIF kezdeményezésére az M30 autópálya-szakasz
kiépítésével kapcsolatban, azok településrendezési tervekbe való átvezetése miatt kerül sor. A
településrendezési eljárás tárgyalásos eljárási rend szerint történik tekintettel arra, hogy
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.
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A jóváhagyott dokumentáció 2016. októberében készült el, a módosításra a Miskolc – Tornyosnémeti
közötti autópálya szakaszának beillesztése miatt volt szükség. Az M30 autópálya részét képezi a
transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T hálózatnak. Tornyosnémeti településnél található
határátkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített R4 Kassa–Miglécnémeti (’Kosice–
Milhost') autópályához. Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közti szakasza érinti Encs város
külterületét, ezért a nyomvonal által szükségszerűen igénybevett területeken a településrendezési
eszközök módosítása és kisajátítások végrehajtása szükséges volt.

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai


A Településszerkezeti terv szerinti módosítások nem érintik a város közigazgatási határát, azonban
a hatályos Településszerkezeti Terven még szerepel a 2006-ban önállóvá vált Gibárt.



A tervezett fejlesztési területek a mezőgazdasági művelésre szánt területek csökkenését
eredményezi, a tervezett beépítési területek a belterületbe való bevonással együtt lettek kijelölve.



A Településszerkezeti Terv törekszik arra, hogy a város kertvárosias jellegét erősítse. A falusias
lakóterületek aránya minimális, leginkább Abaújdevecser és Fügöd településrészekre jellemző.



Encs környezetbarát munkahelyteremtés feltételeinek biztosításához kereskedelmi-, szolgáltató
gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése történt meg. A településrendezési
tervben kijelölésre kerültek a helyi vállalkozások kialakításához szükséges gazdasági területek.



A település közigazgatási intézményei modernek.



Sportterület vonatkozásában változtatás nem javasolt, viszont a szabadidős célú terület
vonatkozásában fejlesztés javasolt, a jelenlegi terület jobb, magasabb fokú kihasználásával, és új
terület kialakításával.



Magasabb rendű tervekben szereplő a települést érintő új közúti kapcsolatok:

Az M30-as autópálya szakasz Miskolctól az országhatárig kiépített szakasza átadásra került.
A 39. főút Encs és Mád között megvalósult: Encs külterületén kezdődik, a 3-as számú főúttól indul és
Mád határában a 37-es főútba torkollik. Az út érinti Gibártot, Abaújkért, Abaújszántót, Tállyát és Mádot.
Útja során Gibárt belterületén a Hernád fölött is áthalad egy hídon. A tervek szerint a 38-as főútig tovább
fog épülni, azonban ehhez egy új Tisza-híd építésére is szükség lenne.
Úttípus: Másodrendű főút, építkezés: 2014, Hossza: elkészült 37 km, épül 2 km, tervezett 5 km.
Tervezett (38-as) Tiszanagyfaluig: A főút Encsnél az M30-as autópálya, illetve a 3-as számú főúttól indul
majd, délről elkerüli Tokaj városát, és egy új Tisza-hídon át, Tiszanagyfalu határában csatlakozik a
mostani, Nyíregyháza-Bodrogkeresztúr közötti 38-as számú főúthoz.

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei
Önkormányzat által folyamatban lévő és végrehajtott fejlesztések:
Széchenyi 2020
● „Fejlesztő környezet biztosítása!” - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.216 (2021)
● "Egészséged Felelősség. Időt áldozz rá!" EFOP-1.8.19-17 - Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése (2020)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Előre a biztos úton! EFOP-1.4.2-16 - Integrált térségi gyermekprogramok (2022)
Encs város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (2018)
Szociális alapszolgáltatás-fejlesztés Encsen TOP-4.2.1-15-BO1 (2019)
Encs város gazdaságfejlesztése TOP-1.1.3-15-BO1 (2019)
Encs város gazdaságfejlesztése befejező ütem TOP-1.1.3-15-BO1 (2022)
Fenntartható közlekedésfejlesztési beruházások Encs és Méra településeken TOP-3.1.1-15-BO1
(2021)
Zöld város kialakítása Encsen TOP-2.1.2-15-BO1 (2020)
Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és a megújuló energiák
népszerűsítése jegyében Encs városában KEHOP-5.4.1-16 (2022)
A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal TOP-5.3.1-16-BO1 (2022)
Energetikai korszerűsítés Encsen TOP-3.2.1-16-BO1 - Önkormányzati épületek (2021)

Széchenyi 2020 VP
● Közkonyha fejlesztése Encsen VP-7.2.1-7413-17
● Erőgépek és munkagépek beszerzése önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához VP7.2.1-7412-16
● Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása - VP-19.2.1-17
Az Új Széchenyi Terv program keretében megvalósult pályázatok (2007-2013):
● Encs Város házi és közösségi komposztálásának megvalósítása és népszerűsítése KEOP6.2.0/A/11. (2015)
● Encs Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15. (2015)
● Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése (2015)
● Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Encs Város
Önkormányzat épületein. KEOP-4.10.0/F/14. (2015)
● Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen (2014)
● Gyermekorvosi rendelő fejlesztése Encsen (2014)
● Kerékpártároló kialakítása Encs Város Önkormányzatának fenntartásában működő
intézményeknél (2013)
● "Egy fecske is csinálhat nyarat"- avagy Encs Óvoda referencia intézménnyé válása TÁMOP-3.1.711/2. (2012)
● Az Ó-encsi és az északi lakórész csapadékcsatorna hálózatának kiépítése (2012)
● Encs város közigazgatási- és kereskedelmi központjának funkcionális rehabilitációja ÉMOP3.1.2/D-09. (2011)
● Encs Város Polgármesteri Hivatalának és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése
(2010)
● Encs város közigazgatási- és kereskedelmi központjának funkcionális rehabilitációja (2010)
Egyéb hazai Forrás, ill. nemzetközi pályázati Források igénybevételével megvalósított pályázatok, illetve
a jelenleg is folyamatban lévő önkormányzati projektek:
● Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (BM, 2018)
● Encsi központi köztemetőben lévő I. világháborús emlékmű felújítása, illetve közvetlen
környezetének rendbetétele (2017)
● Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása támogatása (NGM, 2016)
● Életfa állítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (2016)
● Együtt 1956 szellemiségéért (2016)
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Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – (BM, 2016)
Abaúj értékei – (Földművelésügyi Minisztérium, 2016)
Encsi I. világháborús emlékmű felújítása, környezetük helyreállítása (2014)
Meet the Local Needs (SKHU/1802/3.1/004; 2021)
Kékfestés-farmer monarchia (FMP-E/1901/4.1/072; 2021)

Szükséges lesz az övezetek módosítása a belterületi lakóövezet fejlesztésnél, módosulni fognak a
rendezési terveket (HÉSZ-módosítás), továbbá telekalakítás is szükséges az iparterület bővítése miatt,
valamint erdőkiváltások indultak el. Sportterület vonatkozásában javasolt a sportterület módosítása. A
sportközpont nem változna, azonban a focipálya a volt lőtér mögé kerülne.
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1.7 A település társadalma
1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1 Demográfia
A járás jellemzően aprófalvas terület, átlaglétszáma elég alacsonynak mondható, az elmúlt időszakban
ugyan nőtt, de a népsűrűség számottevően nem változott (a kisebb településeken nőtt, de a
nagyobbakon inkább csökkent). Népsűrűsége 51,6 fő/km2 (2017), ennek megfelelően jóval az országos
átlag alatt van. Csak 7 település lakosságszáma haladja meg az ezer főt.
7. táblázat: Demográfia és népesség

Lakónépesség száma az év végén
Terület

Változás
(2015/

Változás
(2020/

Változás
(2020/

2010) (%)

2015) (%)

2010)
(%)

2010. évi

2015. évi

2020. évi

Magyarország

9 985 722

9 830 485

9 730 772

-1,55%

+0,54%

-2,55%

ÉszakMagyarország

1 194 697

1 153 714

1 112 263

-3,43%

-0,16%

-6,90%

Borsod-AbaújZemplén
megye

684 793

660 549

632 722

-3,54%

-0,67%

-7,60%

Heves megye

307 985

299 219

291 967

-2,85%

+0,43%

-5,20%

Nógrád megye

201 919

193 946

187 574

-3,95%

+0,66%

-7,10%

Forrás: KSH

Az észak-magyarországi tendenciáknak megfelelően Borsod- Abaúj- Zemplén megyére is a népesség
számának fokozatos fogyása jellemző, de ennek az egyre gyorsuló tendenciája lelassult. Az országos
tendencia és a szomszédos megyékre (Heves és Nógrád) is az jellemző, hogy 2010 és 2015 között már
kisebb mértékű csökkenés volt csak (2-4%), míg 2015 és 2020 között már megállt ez a csökkenés és 0,5
% körüli népesség gyarapodás történt. A megye lakónépessége a KSH 2011-es népszámlálás adatai
szerint 684 793 fő volt, míg 2020-ban pedig már mindössze 632 722 fő, amely 7,6%-os csökkenést jelent.
Az országos tendencia annyiban jelent meg a megyében, hogy még jobban mérséklődött a csökkenő
tendencia: míg 2010-2015 között -3,5%, addig 2015 és 2020 között már csak 1% alatt marad a negatív
változás. Ez a tendencia alapján valószínűsíthető, hogy hamarosan a megyében is megáll a csökkenés és
átfordul a közeljövőben gyarapodássá. A népesség csökkenésének egyik oka a természetes fogyás, a
másik az országon belüli vándorlás.
Encs város népessége is 2010-2020 közötti években alapvetően csökkent. Az állandó népesség 2011.
évet megelőzően jelentős ütemben és mértékben csökkent, akkor 7 év alatt 12,8 %-os csökkenés
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történt. A 2011-et követő időszakban a csökkenés üteme mérséklődött: 2019-re 4,2 %-kal csökkent az
állandó népesség.
1. ábra: Állandó népesség száma

Forrás: Teir

A korábbi csökkenő tendenciát követően 2011-ben a lakónépesség ugrásszerű növekedése következett
be. A 2010-ben a város lakónépessége 6 197 fő, amely 2011-ben 6 516 főre növekedett. Azóta azonban
folyamatos csökkenés tapasztalható és nagyjából a vizsgált időszak elejével megegyező lett újra a
lakónépesség száma.
2. ábra: Lakónépesség száma

Forrás: Teir

A korcsoportonkénti megoszlás vizsgálatakor megállapítható, hogy a 0-17 évesek aránya kismértékű
folyamatos csökkenést mutat: a 2010-es 22,1 %-os arány 21,5 %-ra csökkent (szinte stagnál). 2010-ben
az állandó népesség 19,4 %-a 60 év feletti, 2020-ban pedig ez az arány 23,8 %-ra nőtt, míg a 18-59
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évesek aránya ezzel fordítottan arányos változást mutat évente, míg 2010-ben 58,5 % volt, addig 2020ra 54,7 %-ra csökkent. Az elöregedő tendencia így előreláthatóan problémákat fog okozni a városnak.
3. ábra: Az állandó népesség megosztása korcsoportonként

Forrás: KSH, saját szerkesztés

Encs város lakossága esetében leginkább a természetes fogyás jellemző az utóbbi években, mely
megegyezik az országos tendenciával. Megfigyelhető, hogy amíg az Encsi járás területén ez a mutató
többnyire pozitív (2013-tól), azaz a természetes szaporodás jellemző, addig mind az országos, mind a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járásközpontok, mind pedig Encs város lakossága folyamatosan csökken.
A város esetében kiugróan magas a népesség fogyását bemutató érték 2019-ben (-12,8), valamint 2012és 2015-ben (-10 és -10,3).
4. ábra: Természetes szaporodás / fogyás

Forrás: Teir
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A népességfogyás elsődleges oka az alacsony születésszám, a termékenység csökkenése, és a
halálozások számának tartósan magas szintje. Jelentősen befolyásolja továbbá az, hogy a tartós
bevándorlási többlet nem elég ahhoz, hogy az alacsony születésszámot és a magas halálozási szintet
ellensúlyozza.
5. ábra: Természetes szaporodás

Forrás: Teir

Területileg összehasonlítva a járás településeit jól látható, hogy mely településekre jellemző a
szaporodás és melyekre a fogyás. Encsre a vizsgált időszakban a fogyás jellemző, míg a kisebb
települések között van néhány, melyekre a szaporodás jellemző (Szalaszend, Hernádszentandrás, Forró,
Fáj stb.)
6. ábra: Vándorlási egyenleg

Forrás: Teir
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A vándorlási egyenleg a népesség változása és a természetes népességváltozás közötti különbség.
Amennyiben mindkettő pozitív, ezeket demográfiai szempontból fejlődőnek, azokat, amelyben
mindkettő negatív, demográfiai tekintetben erodálónak nevezhetjük. Ahol a természetes szaporodás
negatív, de a vándorlási különbözet pozitív, befogadó térségeknek, ahol a természetes szaporodás
pozitív, de a vándorlási különbözet negatív, kibocsátó területeknek nevezhetjük.
A vándorlási egyenleg és a természetes szaporodás viszonya szerint az Encsi járás demográfiai
szempontból 2006 előtt fejlődő térségnek számított, azonban utána 2010-ig jellemzően inkább
kibocsátó térségnek nevezhető, hiszen a természetes szaporodás pozitív, de a vándorlási különbözet
2007-től negatívba fordult.
Encs város 2010-ben (és azt megelőzően is) erodáló térség volt, mind a természetes szaporodás, mind
pedig a vándorlási egyenleg negatív, 2011-től pedig jellemzően inkább befogadó térség, mivel 2011 és
2019 között több évben volt pozitív, mint negatív a vándorlási egyenleg (5>4) és nagyobb számban
költöztek oda, mint költöztek el.
Az elvándorlás a lakosság kor és képzettség szerinti összetételének kedvezőtlenné válását vonja maga
után. A települési adatszolgáltatás alapján a képzett, főként diplomás 25 év feletti fiatalok hagyják el a
települést. Az elvándorlás iránya a nagyobb városok, megyeszékhelyek, illetve a főváros felé irányul, a
kedvezőbb életminőség reményében. A lakóhely hátra hagyását főleg a település kedvezőtlen
munkaerő-piaci helyzete generálja. A népességvonzó képesség javítása érdekében alkalmazandó
eszközök helyes megválasztásával a város népességmegtartó potenciálját erősíteni szükséges.
A népesség struktúrája
Az öregedési mutató mind az országos, mind a megyei járásközpontok esetében követi a trendeket. A
városban a mutató folyamatos növekedést mutat. Míg 2010-ben a mutató értéke 109,5 volt, azaz száz
0-14 évesre 109 fő 60 év feletti lakos jutott, addig 2019-ben 135,5.
A 0-14 évesek aránya 17,7 %-ról 2020-ra 18,1 %-ra enyhén emelkedett, ennek ellenére a 60 feletti
lakosság aránya sokkal nagyobb mértékben nőtt (+4,4%), így az öregségi mutató is nőtt.
7. ábra: Öregedési mutató alakulása

Forrás: Teir
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Némi javulás tapasztalható: az országos és a megye járásközpontjainak mutatója folyamatosan
emelkedett a vizsgált tíz éves időszakban, ezzel ellentétben 2017-től az utolsó 3 évben az encsi járás és
Encs városának öregségi mutatója azonban enyhe csökkenést mutat.

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel
2011-es népszámlálás óta nincs frissebb adat – ITS 2014 1.7.1.1 Demográfia, népesség fejezetében
leírtak szerint.
A 2011-es népszámlálás során a lakosok 93%-a magyarnak, 17,8% cigánynak, 0,2% németnek mondta
magát (6,9% nem nyilatkozott; a kettős identitások miatt a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál).

1.7.1.3 Képzettség
2011-es népszámlálás óta nincs frissebb adat – ITS 2014 1.7.1.1 Demográfia, népesség fejezetében
leírtak szerint.
8. ábra: Legmagasabb iskolai végzettségek változása (a 7 éves és idősebbek arányában) 2001-2011 között

Forrás: KSH népszámlálási adatok, Encs ITS (2014)

A képzettségi adatok vizsgálata során a 2001. és 2011. évi népszámlálási adatokra alapozva
megállapítható, hogy Encs népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása jelentősen javult a 20012011 közötti időszakot figyelembe véve.
2001-2011 között a 2 népszámláláskori adatok közötti változást vizsgáljuk területileg összehasonlítva az
encsi adatokat a megyei és országos változás adatokkal a következő táblázatban:
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8. táblázat: A népesség képzettsége népszámláláskor

Változás %
Adattípus

2011

2011 / 2001
viszonylatában

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya Encsen

24%

+0,8 %

15-X éves korosztályban legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya Encsen

20,3 %

+2 %

18-X éves korosztályban legalább középiskolai
érettségivel rendelkezők aránya Encsen

24,9 %

+4,1%

24-x éves korosztályban egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya Encsen

12,2 %

+4,4%

Forrás: KSH, saját szerkesztés

Encs városban élő 7 éves és idősebb éves korosztály tagjai közül általánosságban elmondható, hogy a
lakosság egyre nagyobb része szerez iskolai végzettséget. 2001-ben a lakosság mindössze 7,8 %-a
rendelkezett egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, ez az arány 2011-ben már 12,2 %-ra emelkedett.
2011-ben a lakosság 24,9%-a rendelkezett érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel. A
legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a lakosság összesen 24%-át tették ki 2011-ben, érettségi
nélkül középfokú végzettséggel pedig a lakosság 20,3 %-a rendelkezett.
A népszámlálás éve óta (2011) nincsenek részletes adatok a népesség iskolázottságát illetően, egyedül
a munkanélküliek arányában történő változás alapján lehet következtetéseket levonni a képzettséget
illetően.
Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a
településen az országos átlagnál (15,5 %) és a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei járásközpontok
statisztikáinál (15,6 %) több, mint 3 százalékponttal alacsonyabb értékeket mutatott 2011-ben.
Az iskolai végzettségre nincs frissebb adat, de érdemes megvizsgálni a legfeljebb 8 általános iskolát
végzett regisztrált munkanélküliek arányának alakulását az elmúlt évek alatt. A statisztikai adatok alapján
megállapítható, hogy Encsen a megyei és országos átlagot meghaladó a legfeljebb 8 általános iskolát
végzett regisztrált munkanélküliek aránya, viszont a járáson belül még magasabb ez az arány. A 20172018 évben volt ez a mutató a legmagasabb, akkor 61 % felett volt, azóta pedig csökkenő tendenciát
mutat (2020-ban 53,7%), ami még mindig magasabb, mint a 2010-es évek elején.

1.7.1.4 Foglalkoztatottság
Észak-Magyarország foglalkoztatási rátája (3.negyedévében) 68,1 %, amely az előző két negyedévhez
viszonyítva és az előző év azonos időszakához képest is növekedett.
Ahogy az alábbi ábrán látszik, a megyében tapasztalható gazdasági aktivitás együtt mozog a környező
megyékkel, illetve az országossal (emelkedik), ám folyamatosan alacsonyabb szinten van.
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9. ábra: 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása negyedévenként a szomszédos megyékben (%)

Forrás: KSH, STADAT táblák - Idősoros éves adatok – Munkaerőpiac

Az aktivitási arány javulása mellett a foglalkoztatási ráta is folyamatosan javult; e tekintetben a megyék
sorrendjében a középmezőnyben helyezkedik el B.-A.-Z. megye.
A munkanélküliségi ráta a vizsgált 5 évben folyamatosan csökkent országosan és a környező megyékben
is; ha nem következik be a világjárvány, vélhetően alacsony szinten stagnált volna 2020-ban is, mivel
már 2019-ben is ez volt jellemző. A megye legjobb adata éppen a járvány előtti utolsó negyedévben
látható, amikor 4% alá csökkent a munkanélküliek aránya.
10. ábra: Munkanélküliségi ráta a közeli megyékben és országosan (%)

Forrás: KSH - STADAT táblák; Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási Stratégiája 2016 – 2021
Éves szakmai gyorsjelentés (2021)

A foglalkoztatottsági arány a foglalkoztatottak népességen belüli aránya. Jelen esetben a
foglalkoztatottak arányát a 15-64 éves népességen belül vizsgáljuk. A foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül 2001 évben 44,8% volt, amely alacsonyabb az országos értéknél (53%) és a
Borsod- Abaúj- Zemplén megyei járásközpontok értékénél (46,8%), azonban jóval meghaladja az Encsi
járás foglalkoztatotti arányszámát, amely mindössze 31,5%. Ugyanez a mutató 2011-ben növekvő
tendenciát mutat: Magyarországon 57,9%, a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei járásközpontok esetében
53,8%, Encs foglalkoztatotti aránya 50,6% lett, amely 5,8%-kal javult az előző népszámláláshoz képest.

43

A munkahelyi lehetőségek helyben korlátozottak, a kereskedelmi egységek és az önkormányzat a
legnagyobb foglalkoztatók. Az ipari szférában nehéz helyben munkát találni.
Nyilvántartott álláskeresők vizsgálata Encsen
11. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma

Forrás: TEIR

Encsen a regisztrált munkanélküliek száma 2019-ben 463 fő volt, melynek 56,6%-a 180 napnál hosszabb
ideje regisztrált munkanélküli, amely magasnak mondható arány (a járási, megyei és országos arányhoz
viszonyítva is).
12. ábra: A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlása 2015-2019 között

Forrás: Teir, saját szerkesztés

A legtöbb nyilvántartott álláskereső 2019-ben a 21-25 éves korosztályban van, majd pedig a 26-30
évesek között. 2015-hoz képest a legtöbb korosztálynál csökkent az álláskeresők száma, kivéve a 20 év
alattiaknál, ahol stagnál, illetve az 56-60 éves és a 61 feletti korosztályt, ahol jellemzően nőtt.
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Encs városban 2021 szeptemberében a munkaképes korúak száma 3 831 fő volt.
2021.szeptemberében a nyilvántartott álláskeresők száma 448 fő, így a relatív munkanélküliségi mutató
11,69 % volt, amely a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában. Ez a mutató
javuló tendenciát mutat, hiszen 2021. januárban még 12,79 % volt a relatív mutató. Encs
munkanélküliségi arányszáma 3,09, mely a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított
aránya.
13. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában – területi összehasonlítás

Forrás: TEIR

Az ábra a területi összehasonlítás és a tendencia alakulása miatt fontos – látszik, hogy az országos és
megyei szinten csökken a munkanélküliségi ráta, különösen 2012-t követően, míg az encsi járás és Encs
városának rátája változó képet mutat – 2016-tól újra növekedett.
7. térkép: Nyilvántartott álláskeresők száma száz 15-64 éves állandó lakosra

Forrás: Teir
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Települési összehasonlításban látható, hogy a járáson belül a munkanélküliségi ráta Encsen 2019-ben
még mindig magas – vannak azonban jobb és rosszabb mutatóval rendelkező települések is a járásban
(rosszabb: Hernádvécse, Baktatkék, Forró, Hernádszentandrás, Szalaszend, Beret, Fáj, Fulókércs stb.)
14. ábra: Női munkanélküliségi ráta (%)

Forrás: Teir, 2010-2019

Az ábrán a regisztrált munkanélküli nők száma száz 15-59 éves állandó női lakosra vetítve látható,
mellyel területileg is összehasonlítható. Látható a csökkenő tendencia, de az is, hogy Encsen a régiós,
megyei és országos aránytól is magasabb az arány, míg a járási adatok rosszabb arányt mutatnak.
Leginkább a megyei mutatóval mutat hasonló értéket.
15. ábra: 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya

Forrás: TEIR

A tartós munkanélküliek aránya Encsen magasnak mondható, a vizsgált időszakban végig 50% feletti és
minden más területi szinthez viszonyítva nagyobb arányt jelent (országos, járási, más járásközpontok).
46

A naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak arányának vizsgálatából kitűnik, hogy Encs település adatai
az országos adatokhoz hasonlóak. 2011-ben a naponta ingázó foglalkoztatottak aránya 33,6%, volt,
amely magasabb a 2001-es 27%-os értéknél.
16. ábra: Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya

Forrás: TeIR adatok, Encs ITS ábrája, 2015

2011-ben a naponta ingázó foglalkoztatottak száma 706 fő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
járásszékhelyeire 280 fő ingázik. Legtöbben Miskolcra járnak, de vannak olyanok, akik akár Budapestre
vagy Tiszaújvárosba is eljárnak.
A népszámláláskor megjelölt napi szintű ingázás helyszínei:
●
●
●
●
●
●
●
●

Miskolc (207 fő)
Szikszó (37 fő)
Tiszaújváros (21 fő)
Budapest (17 fő)
Gönc (3 fő)
Kazincbarcika (3 fő)
Sárospatak (4 fő)
Szerencs (5 fő)

Az ITS helyzetfeltárásának folyamata során 2021 őszén elvégzett lakossági kérdőíves felmérés során az
alábbi válaszokat adták a munkavégzés földrajzi helyére a válaszadók:
A válaszadók (443 fő) az alábbi településeken dolgoznak:
●

47%-a Encsen (209 fő)

●

14%-a a járáshoz tartozó településen (62 fő)

●

12,6 % a megyeszékhelyen, Miskolcon (56 fő)

●

12,1%-a egyéb településen a megyében (54 fő)

●

10,3%-a Egyéb településen (46 fő)
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17. ábra: Munkavégzés földrajzi helye

Forrás: ITS lakossági kérdőív saját szerkesztés

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei jövedelmi viszonyok összességében a legkedvezőtlenebbek közé
tartoznak. Az alacsonyabb értékeket több tényező (alacsony foglalkoztatási arány, keresetszínvonal;
mérsékelt ellátási összegben részesülő munkanélküliek, rokkantsági nyugdíjasok magas aránya; az
alacsonyabb keresetekből adódó kisebb összegű nyugellátás; a segélyből élők magas aránya; az
átlagosnál nagyobb fokú eltartási kötelezettség) együttesen magyarázza, bár hatásuk külön-külön sem
elhanyagolható. Encsen 2010-ben a 100 lakosra jutó adófizetők száma 41 fő, 2019-ben már 49,9 főre
emelkedett.
9. táblázat: Az adófizetők száma és aránya Encsen 2010/2019

Adófizetők aránya

2010

2019

45,95 % (2015)

49,89 %

41

49,9

100 lakosra jutó
adófizetők száma

Forrás: KSH, saját szerkesztés
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18. ábra: Száz lakosra jutó adófizetők számának alakulása 2010-2019

Forrás: KSH, saját szerkesztés

Az SZJA adófizetők számát tekintve látható, hogy 2010 óta emelkedett 890 fővel 2019-re, területi
összehasonlításban jól látszik, hogy megegyező a tendencia minden területi szinten: 2014-2016 között
jelentősen növekedett, majd azóta nagyjából stagnál a mutató.
19. ábra: SZJA adófizetők közül a 0-1 millió Ft-os jövedelemsávba tartozók aránya (%)

Forrás: Teir, saját szerkesztés

A fenti ábrán jól látszik, hogy az adófizetők száma 2016-tól alig csökkent (a 100 lakosra jutó 50,6-ról
49,9), addig az SZJA adófizetők közül a legkisebb jövedelemsávba tartozók aránya jelentősebb
mértékben csökkent: 40,62 %-ról 32,06 % lett az arányuk 2019-re, ami több mint 8 %-kal kisebb arányt
jelent.
Ez ugyan a jövedelemszint javulását jelzi, sajnos azonban megvizsgálva a városban a foglalkoztatottak
mely foglalkoztatási csoportokban helyezkednek el, akkor láthatjuk 2015-től ismét magas az alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya (31 % feletti).
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20. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak
arányában

Forrás: Teir

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem az országos, járási és a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei
járásközponti tendenciáknak megfelelően az évek során emelkedést mutat.

21. ábra: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem

Forrás: Teir
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1.7.1.6 Életminőség
A lakóingatlanok száma a 2011-es népszámlálás során 2260 volt, amely megegyezett a családok
számával, így az egy lakásra jutó családok száma 1 volt. A lakáshelyzet a járási központban lényegesen
kedvezőbb, mint a járás bármely más településén. Az Encsen lévő lakások szinte mindegyikében volt
vezetékes víz, gáz, rá van kötve a csatornahálózatra; a komfort nélküli lakások aránya 11,1 % volt ekkor
és az önkormányzati bérlakások száma 49 volt.
Azóta a lakásépítés stagnál, főképpen mivel az Önkormányzatnak nem volt területe lakóövezet
bővítésre. 2010-2013 között az éves lakásállomány százalékában meghatározott épített lakások aránya
0 volt, majd 2014 és 2019. évben 3-3 db-bal nőtt a lakóingatlanok száma.
22. ábra: 1000 lakosra jutó lakások száma

Forrás: Teir

A képzett mutató alapján összehasonlíthatóvá válik a területi szintek adatai, mely szerint a megyei és
országos mutató értéke alatti Encs és a járás értéke.
23. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya

Forrás: Teir
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A személygépkocsik számát tekintve Encs országos viszonylatban vagy más járásközpontokhoz
viszonyítva a megyében alacsonyabb mutatóval rendelkezik, 31,9 a 100 lakosra vetített mutató, de a
folyamatosan emelkedő tendencia megegyezik a különböző területi szinteken.
24. ábra: Száz lakosra jutó személygépkocsik száma

Forrás: Teir

Az ITS helyzetfeltárásához lefolytatott lakossági kérdőíves felmérés válaszaiból kiderült, hogy az ábrán
felsorolt tényezők játszanak nagyon jelentős szerepet a lakosság helyi életminőséggel való
elégedettségének növelésében: a legtöbben – a válaszadók 66 %-a mondta, hogy a jobb közbiztonság
lenne nagyon fontos tényező számukra. Ezen kívül a lakosság nagyon fontosnak tartotta még a
magasabb jövedelmet biztosító munkalehetőségeket, illetve változatosabb munkahelyeket és a
jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások biztosítását.

25. ábra: A lakosság életminőséggel való elégedettségében szerepet játszó tényezők

Forrás: Lakossági kérdőív, saját szerkesztés (2021)
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Digitális kompetenciák
A helyzetfeltárás során a lakossági kérdőívből nyert adatok szerint a lakosság digitális készségeire és
internetes szokásaira az alábbi megállapításokat tehetjük:
A lakosság legnagyobb arányban az elektronikus eszközök közül az okostelefont használja, a következő
a sorban a laptop, személyi számítógép és a smart TV, majd a táblagép és végül néhányan említik az
okosórát is. Ehhez igazodóan a legtöbben kommunikációs, kapcsolattartási céllal használják az
internetet, illetve információszerzés és tájékozódás céljából. A következő a sorban a közösségi oldalak
látogatása, valamint a szórakozás (videó, film, zene). Viszonylag sokan (218-an) említik, hogy rendelkezik
ügyfélkapuval és rendszeresen használja azt, ügyintézés céljából (226 fő- pl. nyomtatványok letöltése és
benyújtása), valamint nagyon sokan szolgáltatásokat is igénybe vesznek (263 fő; pl. elektronikus
vásárlás, foglalások intézése). A napi munkavégzés részeként is nagy arányban használják a válaszadók
(211 fő), tanulási céllal és játékokra arányaiban kevesebben használják.
A helyi lakosság digitális kompetenciáinak/készségeinek jellemzőit a következő ábrák alapján
mutathatjuk be (digitális eszközök használati szokások, képességek, igénybe vett szolgáltatások):

26. ábra: A lakosság használati szokásai, képességei, igénybe vett szolgáltatások

Forrás: ITS készítéséhez lefolytatott lakossági kérdőív, LimeSurvey eredmények (2021)

A legtöbben hetente vagy naponta látogatnak városi zöldterületeket, melynek célja leginkább a
szabadidő eltöltése vagy rekreációs séta, a kültéri közösségi /kulturális programokat is sokan említették,
a testedzést pedig csupán a választ adók 5 %-a választotta.
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Az előre megadott válaszok közül arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a belváros
zöldfelületeit, az alábbi sorrendben és százalékban válaszoltak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

több szolgáltatás a környéken pl. büfé, fagyizó, nyilvános WC
kültéri programok, amiért érdemes a parkba látogatni
közvilágítás további javítása
játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a parkokhoz kapcsolódóan
sétautak fejlesztése
csoportok szabadtéri összejöveteleit lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése
zenepavilon létesítése - térzene befogadására

62,61%
58,36%
51,37%
48,02%
46,81%
33,43%
31 %

27. ábra: Zöldfelületek használati szokásai és fejlesztési igények

Forrás: ITS készítéséhez lefolytatott lakossági kérdőív, LimeSurvey eredmények (2021)

Környezettudatosság jellemzői a városban
A lakosság jellemzően az otthonában az alábbi környezettudatos eszközökkel, megoldásokkal
rendelkezik:
●

házi komposztáló

47,11%

●

okos fogyasztásmérő

15,20%

●

tudatos otthon – tájolás, klímatudatos növénytelepítés

13,37%

●

okos lakás irányító rendszer

9,73%

●

megújuló energia használata

9,12%

Az okos locsoló és a hibrid vagy elektromos hajtású autó még kevésbé elterjedt, a válaszadók 2,7% és
5,4%-a jelölte.
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28. ábra: A lakosság által használt környezettudatos eszközök Encsen

Forrás: saját szerkesztés az ITS készítéséhez lefolytatott lakossági kérdőív eredményeiből (2021)

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
„A településeken élők társadalmi-etnikai összetétele a hetvenes évek óta folyamatosan
homogenizálódik. Az évtizedek óta tartó szelektív elvándorlás mérséklődött, de fennmaradt etnikailag
szelektív jellege, amely a romák arányának fokozatos növekedését eredményezte.” 1
A helyi társadalom fő konfliktusforrásai a szegregátumokkal kapcsolatosak.
A cigány lakosság aránya igen magas (2011- 17,8%), és a kisebbségi és többségi lakosság közötti viszony
kiélezett. Emelkedett a cigány népesség és a fiatalkorúak aránya, a munkanélküliség és az inaktivitás, a
városban tapasztalható etnikai feszültségek valószínűleg ebből a tényből táplálkoznak.
Encsen belül differenciáltság mutatható ki az egyes településrészeken élők jövedelmi viszonyaiban, az
ott élők életminőségében, amely szoros analógiát mutat a város társadalmának térbeli rétegződésével.
A legrosszabb helyzetben lévő településrészek a Béke út, az egykori régi Encs falu egy része, a Gibárt
irányában található telep, valamint Fügöd, amelyek a város szegregátumainak minősülnek. A
legsúlyosabb társadalmi problémák ezekben a településrészekben koncentrálódnak.
A társadalmi rétegződésnek egy magasabb fokát a belvárosi rész jelenti, erre a településrészre már
magasabb jövedelmi szint és életminőség jellemző, de itt is megfigyelhetőek végletek a társadalmi
rétegződésben. Az önkormányzati bérlakásokban lakók többségét rossz társadalmi, gazdasági helyzet

1

Forrás: Encsi Kistérségi Tükör
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jellemzi. Magas körükben a hátrányos helyzetűek aránya. Ezen társadalmi csoportok körében a rossz
jövedelmi helyzet miatt gyakran kezelhetetlen méretűre duzzad a lakbértartozás, amit az önkormányzati
támogatások ellenére sem tudnak kezelni.
Encs városában a különböző gazdasági-társadalmi szereplők egyaránt részt vesznek a helyi
döntéshozatalban, és szervezeti sajátosságaikból adódóan más-más szinteken és témákban képviselik a
helyi érdekeket. A civil és egyházi szervezetek, különösen a helyi kezdeményezések a helyben adódó
problémák minőségi színvonalú megoldása irányába mutatnak.
A településen öt szegregált lakókörnyezet van, de az önkormányzat nem tervezi azok lebontását, mert
nem tudja biztosítani az ott élő lakosság integrált környezetben való elhelyezését.
A társadalmi konfliktusok kialakulását a műszaki/infrastrukturális elmaradottság egyértelműen mélyíti.
A szemléletformálás lassan halad (illegális hulladék, bűncselekmények, antiszociális jellemzők).
Ebben a tárgyban készült legfrissebb tanulmány a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023).
A település Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 2018-ban került kidolgozásra és elfogadásra. Encs
város Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az
esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés
elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az
egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok
Nincs változás – a korábbi ITS 1.7.3 fejezével megegyezik.

1.7.3.2 Civil szerveződések
Encsen 28 civil szervezet működik, tevékenység és feladatkörüket tekintve az érdekvédelem, a
kultúraközvetítés, az oktatás színvonalának emelése, a szociális szolgáltatások biztosítása, a
környezetvédelem, a közbiztonság, a szabadidő hasznos eltöltése tekinthető a legnépszerűbb
területeknek.
A nonprofit és civil szervezetek száma sajnos folyamatos csökkenést mutat az elmúlt 10 évben.
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29. ábra: Nonprofit és civil szervezetek száma

Forrás: KSH

10. táblázat: Civil szervezetek Encsen

ABAÚJ LEADER EGYESÜLET

3860 ENCS, PETŐFI U. 62

ABAÚJ TŰZVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS, SZENT FLÓRIÁN ÚT 1

ABAÚJI GYERMEKFOCI ENCSI ALAPÍTVÁNY

3860, ENCS, TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 4

ABAÚJI SZAKMUNKÁSTANULÓK
ALAPÍTVÁNY

TANMŰHELYÉÉRT 3860 ENCS, RÁKÓCZI U. 59

ABAÚJI
TERÜLETFEJLESZTÉSI
SZÖVETSÉG

ÖNKORMÁNYZATI 3860 ENCS, BEM J. ÚT 3.

ARANY ALKONY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS, ADY ENDRE ÚT 1.

AZ ABAÚJI EGÉSZSÉGÜGYÉRT ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS GAGARIN U. 3.

AZ ENCSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GYERMEKEIÉRT 3860 ENCS, GAGARIN U. 1.
ALAPÍTVÁNY
AZ ENCSI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM DIÁKJAIÉRT 3860 ENCS, PETŐFI U.60
ALAPÍTVÁNY
ENCSI BÚTORGYÁRTÓ DOLGOZÓK ÉS NYUGDÍJASOK 3860 ENCS, IPARTELEP
JÓLÉTI ES KULTÚRÁLIS ALAPÍTVÁNYA
ENCSI GONDOZÁSI KÖZPONTÉRT ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS, TÁNCSICS U.2

ENCSI VÁROSVÉDÖ ÉS SZÉPITÖ EGYESÜLET

3860 ENCS, SZELES UT 2.

FORRÓI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS RADNÓTI U 13.

GONDVISELÉS KEKED 25 ALAPÍTVÁNY

3860 ENCS, JÓKAI ÚT 18.

KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TEHETSÉGES 3860 ENCS, TÁNCSICS ÚT 4.
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Minden Nap Ajándék Alapítvány
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete "VA"

3860 ENCS, AKÁCOS ÚT 29.

Abaújtérségi

Encs

Városi 3860 ENCS, PETŐFI ÚT 20-22.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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A város civil életében egyre erősödő tendenciák, változások az elmúlt években:
 Nőtt a városi civil szervezetek pályázati aktivitása és sikere, egyre több civil szervezet pályázik hazai
és Európai Uniós civil forrásokra.


Erős partnerségi kapcsolat alakult ki a civil szervezetek és az Önkormányzat között.



Az egészségmegőrzés területén megerősödött az együttműködés a civil szervezetek és az
Önkormányzat, illetve intézményei vonatkozásban, számos jelentős programot valósítottak meg
ezen a területen.



A nyugdíjas szervezetek aktivitása erős.



A nemzetiségi civil szervezetekkel szintén sokat erősödtek a partneri kapcsolatok az elmúlt évek
során.



Határozottan megerősödtek az iskolai, óvodai civil szervezetek, jelentősen nőtt a közösségi
aktivitásuk.
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1.8 A település humán infrastruktúrája
A város intézményi ellátottsága jónak mondható:
A megyei, vagy országos közigazgatási intézményekhez kötődő hivatalok, intézmények a járás
központjában, Encsen vannak. Bíróság, Ügyészség, Rendőrkapitányság mellett megtalálható itt a B.-A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége is, amely a
tűzvédelem, polgári védelem és iparbiztonsági feladatokat egyesítve magába olvasztotta a Tűzoltóságot
és a Polgárvédelmi Kirendeltséget, továbbá a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala keretein
belül a korábbi szakigazgatási szervek feladatát átvéve működik az okmányirodai osztály, hatósági és
gyámügyi osztály, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály, foglalkoztatási osztály,
földhivatali osztály és népegészségügyi osztály.

1.8.1 Humán közszolgáltatások
Az alábbi táblázat célja a humán közszolgáltatások területén összefoglalja a HR jellemzőket, hogy mely
funkciókban dolgoznak 55 év felettiek / nyugdíj mellett és hol találhatóak betöltetlen álláshelyek. Hosszú
távon gondolkodva az idősebbek pótlására gondolni kell, amely probléma leginkább az általános
iskolában jelentkezik
11. táblázat: Humán funkciókban foglalkoztatottak száma és adataik

Képesítéssel
rendelkező
dolgozók száma
(technikai
személyzet nélkül)

Nyugdíj mellett
foglalkoztatottak
száma

55 év feletti
foglalkoztatottak
száma

Betöltetlen
álláshelyek
száma

bölcsőde

12

0

0

0

óvoda

38

1

15

4

általános iskola

98

7

33

12

középiskola

39

2

10

1

szakképzési
centrum

14

0

2

0

és 37

0

4

1

Humán alfunkciók

szociális
gyermekjóléti
szolgáltatások
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Praxisok száma
(háziorvosi
körzetek)

Egészségügy:

Betöltetlen
praxisok száma

60 év feletti
háziorvosok
száma

Háziorvosok
átlag
életkora

háziorvosok
(alapellátás)

4

2

4

67

házi
gyermekorvosok
(alapellátás)

2

0

1
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Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

1.8.1.1 Oktatás
A város oktatási intézmények tekintetében kiemelkedő a térségben, egészségügyi és szociális
szolgáltatásai kiépültek, sokszínűnek mondhatók.
12. táblázat: Oktatási intézmények - feladatellátási helyek és fenntartók

Forrás: 2021. decemberi köznevelési statisztika
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1.8.1.1.1 Bölcsődei és óvodai feladatellátás
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsődében működő bölcsődei férőhelyek száma összesen 12 fő, a 2019es évben bölcsődébe beírt gyermekek száma 13 fő.
30. ábra: Bölcsődébe beírt gyermekek száma (2010-2019)

Forrás: Teir

31. ábra: Egy bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma és egy férőhelyre jutó bölcsődések száma

Forrás: Teir

Látható, hogy Encs a járáshoz képest jobb helyzetben van a bölcsődei férőhelyek számában, míg megyei
és országos viszonylatban vizsgálva rosszabb a helyzete.
„Óv-Lak” Mini Bölcsődék (Szivárvány, Pillangó, Katica)
A családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 2015-től 15 fő. 2015/2016-os tanévtől az
önkormányzat működtetésében a 3 működési engedéllyel rendelkező Családi Napköziből kettő
megkezdte működését 5-5 gyermek ellátását biztosítva szakemberek foglalkoztatásával. Működtetése
jelentős anyagi terhet rótt az önkormányzatra, így 2017-ben a 3 családi napközi átalakult és mini
bölcsődeként kezdte meg tevékenységét. Jelenleg 4 csoport működik, teljes kapacitásban. A
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gyermekjóléti alapellátás részeként családias környezetben biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.
A gyermekek létszáma csoportonként max. 7 fő.
Encsen Biztos Kezdet Ház Pillangó Gyerekház is működik.
Az óvodai nevelés több feladatellátási helyen történik a városban az alábbi férőhelyekkel:
●
●
●

a Gagarin központi óvoda módszertani mintaintézmény (8 óvodai csoportszoba): 200
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 1. sz. tagóvodája (1 óvodai csoportszoba):
25
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. sz. tagóvodája (2+1 óvodai csoportszoba): 75
32. ábra: Óvodai férőhelyek száma

Forrás: Teir

33. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma

Forrás: Teir

Az előbbi 2 ábrán is látszik, hogy az óvoda legtöbb évben a 100% kapacitás-kihasználtsággal működik.
A 2020/2021-es nevelési évben 12 óvodai csoportban került sor a gyermekek ellátására. A nyitó
gyermeklétszám 315 fő volt, a más településről bejáró 47 fő volt. Az óvodában teljes munkaidős
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foglalkoztatottak száma 22 fő volt. Az előírások szerinti feltételek teljesüléséhez 1 fő szakképzett
óvodapedagógus hiányzik. A tagintézmények is szakember hiánnyal küzdenek. Fügödön 3 fő hiányzik,
továbbá a tagóvoda vezető felmentési idejét tölti, Abaújdevecserben pedig a tartósan távollévő
dolgozót nem sikerült pótolni.
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda -Gyermeksziget Református Óvoda fenntartója a
Tiszáninneni Református Egyházkerület, 2020-ban csak óvodai nevelést szolgáltat 2 óvodai
csoportszobában.
Területi szinten vizsgálva a városi szintű óvodai kapacitások szűkösek és a megyei vagy az országos
szinttől, sőt még az encsi járáshoz viszonyítva is kicsit magasabb az 1 férőhelyre jutó óvodások száma
mutatója.
34. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma

Forrás: Teir

Fontos tudni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek aránya hogyan alakul a járási, megyei, régiós és
országos arányszámmal összehasonlítva.
35. ábra: Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya

Forrás: Teir
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A fenti ábrán jól látható, hogy sajnos Encsen ez az arány magasabb, mint a járási/megyei/országos
arányszám – sőt az általános csökkenő tendencia ellenére Encsen egyre magasabb az arány 2017-ig.
Encsen is megfigyelhető azonban egy jelentős csökkenés: míg 2017-ben 75% volt a hátrányos helyzetű
óvodások aránya, addig 2018-ban már csak 57% (a 2019-es adat az ábrán nem tekinthető véglegesnek).
A 2019-es létszámból már ismét emelkedett a számuk - 67 hátrányos helyzetű gyermek (20,7%), 20202021-ben szintén ekörül mozog (62-65 fő).
Digitális kompetencia:
Az IKT eszközök az alábbi alaptevékenységeket segítik: Gazdasági és szakmai tevékenységek
adminisztratív feladatai (KYRA, ASP, KIR, KENYSZI,) nyilvántartások, levelezés. Az alaptevékenység során
keletkezett digitális adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja, a saját adatbázisban (szerver)
kerülnek tárolásra. Az okos eszközök és rendszerek használatához az alábbi akadályokat említették: az
alkalmazottak egyéni kompetenciáinak hiánya és az eszközök beszerzését akadályozó forráshiány. Az 57
fő foglalkoztatottból 23 felsőfokú végzettségű, 34 középfokú végzettségű, IKT-val kapcsolatos szakirányú
végzettséggel rendelkező kollégák száma 6 fő – emellett 1 fő rendszergazda, aki az informatikai hálózat
karbantartását, felügyeletét ellátó személy (szerződött egyéni vállalkozó). Az elmúlt 5 évben IKT
kompetenciák erősítését célzó tanfolyamot/képzést saját alkalmazottjai számára 5 alkalommal
szervezett, további igényt is jeleztek a képzésen résztvevők kollégák ilyen témájú ismeretszerzésre.
Történt igényfelmérés vagy elégedettség vizsgálat a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a
szolgáltatást használók körében.
Az intézmény az alábbi területeken rendelkezik digitális adatvagyonnal:
●

Adminisztratív és pénzügyi adatok

●

Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok

Rendelkezik saját honlappal (encsi-csodaovi.hu), 2019. évben az "Okosóvoda" programnak
köszönhetően készítették el, melyet 2021. évben szolgáltatási szerződéssel hosszabbítottak meg. A
közösségi médiában nincs elérhetősége (facebook), mert az adatvédelem miatt szívesebben
alkalmaznak zárt chat felületeket. A legjellemzőbb kommunikációs forma a telefon, e-mail és a chat.
Tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerrel minden tagintézményben rendelkeznek, használnak
beléptető rendszert.
13. táblázat: Megvalósult projektek

Projekt neve

ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉS
ENCSEN

Támogatás
összege
55 798 229 Ft

Konstrukció
Megvalósítás
/projektazonosító
ideje
TOP-3.2.1-16-BO12018-00130

2021

Rövid tartalom

Az óvoda felújításának célja a
hatékonyabb energiahasználat és
a
racionálisabb
energiagazdálkodás elősegítése.
 külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése;
 fosszilis energiahordozó alapú
hőtermelő
berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy
a kapcsolódó fűtési és HMV
rendszerek korszerűsítése;
 maximum háztartási méretű
kiserőmű (HMKE) fotovillamos
rendszer
kialakítása
saját
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villamosenergiaigény kielégítése
céljából;
 hőszivattyú
rendszerek
telepítése és hőközlő rendszerre
kötése

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, pályázat.gov.hu - saját szerkesztés

Rendelkeznek intézményi szintű fejlesztési tervvel: 2019 évben a Tanfelügyeleti ellenőrzés követően
készítették el Intézkedési terv formájában.
Az intézmény középtávú jövőképében az alábbiak szerepelnek:
● minőségi nevelés oktatás,
● esélyegyenlőség biztosítása, hatékony hátránykompenzáció,
● Bázis intézményi szerepkör megőrzése,
● Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése.
Fentiek érdekében szervezeti átalakítás szükséges, illetve a feladatellátás átszervezése, finanszírozási
lehetőségeken belül a dolgozók anyagi elismerésének kidolgozása is. A korábbiakhoz képest áttörő,
újszerű fejlesztési elképzelései az intézményével kapcsolatban:
● Humánerőforrás képzésének elősegítése, az utánpótlás biztosítása, ezáltal az ellátás
folyamatosságának megőrzése.
● Pályaorientációs munkába való bekapcsolódás (helyi középiskolával együttműködve).
● Óvodások úszásoktatásának megszervezése.
Jövőbeni fejlesztési igények:
●

a nevelést-oktatást szolgáló épületek fejlesztése, bővítése,

●

Fügödi tagóvodában bővítés: 2 csoporttal és szükséges helyiségekkel, eszközökkel, megújuló
energia felhasználásával,

●

eszköz park folyamatos pótlása, korszerűsítése.

1.8.1.1.2 Általános Iskolai feladatellátás
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola fenntartója a Szerencsi Tankerületi Központ.
A feladatellátási helyek (telephelyek) megnevezése:
●
●
●
●

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola - iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Bem József Utcai Telephelye
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Csobádi Tagintézménye
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Fügödi Tagintézménye

A 4 feladatellátási hely közül 1 intézményben van alapfokú művészetoktatás. 2020. október 1-jei
állapotnak (KIR-STAT2020) megfelelően 607 fő, amelyből 101 gyermek a művészeti oktatásban vesz
részt, 32 osztály– 41 tanteremben. Az 50 foglalkoztatott pedagógusból 38 nő, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya 27 fő.
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14. táblázat: Általános iskolások statisztikai adatai a 2020/2021 tanévről

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetőoktatható
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek, tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
ebből halmozottan hátrányos helyzetű
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
más településről bejáró hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló
más településről bejáró halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló

25
35
75
340
354
21
63

Forrás: KIR-STAT2020

A járás legmagasabb gyerekszámmal működő iskolái, az encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola, melynek
működtetője a Klebelsberg Központ, valamint az egyházi fenntartású Szent László Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskolákban nincs gyerekhiány, a kihasználtsági mutató közel a 100%-os. A
gyermekek nagy része a járás többi településéről jár be. Az általános iskolák, azért válhattak a térség
legnagyobb létszámú befogadó iskolájává, mert a szülők úgy gondolták, hogy gyermekük
továbbtanulásra esélyt adó oktatásban részesül.
A Zrínyi Ilona Általános Iskola fügödi tagiskolájában jóval alacsonyabb a bejárós tanulók létszáma és
aránya is. Ebben az iskolában a hátrányos helyzetű tanulók aránya magas, mivel Fügöd egy lezüllő
településrésze a városnak.
Sem az encsi iskolában, sem annak fügödi tagintézményében nincs integrációs oktatás, az encsi
iskolában szervezett művészeti, sport, nyelvi és tehetséggondozó oktatásban a roma tanulók
számarányukhoz képest alulreprezentáltak.
36. ábra: Hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek aránya

Forrás: Teir
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Egyéb intézmények:
●
●

Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az Egri
Főegyházmegye, amelyben általános iskola és alapfokú művészetoktatás folyik. Térségi Alapfokú
művészeti Iskolában csak alapfokú művészetoktatást nyújt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézményben pedagógiai
szakszolgáltatás működik, melynek fenntartója a Miskolci Tankerületi Központ.

1.8.1.1.3 Középiskolai feladatellátás
Encsen két középiskola működik, a gimnázium fentartója a Szerencsi Tankerületi Központ, a
szakközépiskola fentartója Szerencsi Szakképzési Centrum.
37. ábra: Más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban

Forrás: Teir

A Váci Mihály Gimnázium és Kollégium számít a magasabb státuszú középiskolának, ahol hat és négy
évfolyamos, különböző nyelvi, humán és reál tagozatokon folyó gimnáziumi oktatás és 13. évfolyamon
gazdasági szakképzés folyik. A gimnázium nappali tagozatos tanulóinak létszáma 329 fő, az elmúlt
években magasabb kihasználtsággal működött, hiszen közelített az 500 főhöz a létszám – az 520 fős
férőhely. A középiskolának 110 fős kollégiuma van, de 2020-ban csak 18-an voltak kollégisták,
jellemzően más településről bejárók 236, azaz a középiskola alapvetően a térségben élő fiataloknak kínál
továbbtanulási lehetőséget. A tanulók között alig van lemorzsolódás, a végzősök kétharmada
felsőoktatásban tanul tovább.
●
●
●
●

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók:
ebből halmozottan hátrányos helyzetű:
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:

17
64
12
54

Ezzel ellentétben a Szerencsi Szakképzési Centrum Aba Sámuel Szakközépiskola tipikus „gyűjtőiskola”.
Az itt tanuló 2-300 tanuló közül sok a HHH-s, és sok az évismétlő, legtöbbje bejáró: a tanulók közül 27 %
encsi gyerek van, a vonzáskörzet 48 településéről jár be a több mint 70 %.
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Az általános felvételi eljárás során az intézményben az elballagott két végzős osztály helyett 2020/2021.
tanévben négy új osztály indítására került sor. A négy kilencedik osztály összlétszáma 85 fő. Az első
félévben 9 nappali tagozatos, 3 esti tagozatos, 1 dobbantó évfolyam indult, illetve tervezték a
kereskedelmi értékesítő osztály indulását is.
●
●
●
●

nappali létszám:
155 fő
esti létszám:
47 fő
dobbantó évfolyam: 11 fő
összesen:
223 fő

Az alábbi szakmákban folyik képzés az iskolában:
15. táblázat: Elérhető szakmai képzések

Forrás: http://www.abasamuel-encs.hu/nyolcadikosoknak.html

Jelenleg egy új fajta és új rendszerű képzésre is lehet jelentkezni digitális oktatás keretében:
„Homlokzatépítő-és szerelő” képzés, mely ingyenes, 6 hónapos.
Humánerőforrás: A tényleges főállású oktatói létszám az intézményben 10 fő, a technikai dolgozók
száma 3 fő, továbbra is 1 fő iskolatitkár és 1 fő gazdasági ügyintézőnk van állományban.2

2

http://www.abasamuel-encs.hu/dokumentumok/2020/munkaterv2020.pdf

68

Megvalósult projektek
16. táblázat: Megvalósult fejlesztések az oktatási intézményekben
Pályázó

Projekt neve

Konstrukció

Támogatás
összege

Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás

Encsi kistérség 5
mikrotérségében
a minőségi
nevelés és
oktatás
feltételeinek
megteremtése a
modern digitális
és interaktív
táblák
beszerzésével.

TIOP-1.2.5-09/1.
Infrastrukturális
fejlesztések a
minőségi oktatás, az
egész életen át tartó
tanulásnak a kultúra
eszközeivel történő
elősegítése
érdekében az LHH
kistérségek
esélyegyenlőségéért

149 089 350 Megítélt összeg
- 100%

2011.04.30

Szent László Katolikus
Általános
Iskola
és
Alapfokú Művészeti Iskola

Innovatív oktatás
az encsi Szent
László Katolikus
Általános
Iskolában

TÁMOP-3.1.4.C-14.
Innovatív
iskolák
fejlesztése 2. ütem

11 999 525
Megítélt
támogatás
100%

2015.10.31

Szent László Katolikus
Általános
Iskola
és
Alapfokú Művészeti Iskola

Egészségfejlesztő
programok
az
encsi Szent László
Katolikus
Általános
Iskolában.

TÁMOP-6.1.2.A-14/2.
Komplex intézményi
mozgásprogramok és
kapcsolódó
egészségfejlesztési
alprogramok
megvalósítása
az
általános iskolákban,
többcélú
intézményekben,
valamint szabadidős
közösségi
mozgásprogramok és
kapcsolódó
egészségfejlesztési
alprogramok
megvalósítása

13 782 880 Megítélt összeg
- 100%

2015.09.30

Szent László Katolikus
Általános
Iskola
és
Alapfokú Művészeti Iskola

Épületenergetikai
felújítás az encsi
Szent
László
Katolikus
Általános
Iskolában

KEOP-4.10.0/E/12.
Egyházi
jogi
személyek
épületenergetikai
fejlesztése megújuló
energiaforrás
hasznosításával
kombinálva
a
konvergencia
régiókban

149 498 345 Megítélt összeg
- 100%

2015.02.28

KLEBELSBERG
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
KÖZPONT

Nemzetközi
testvériskolai
kapcsolatok
kialakítása

TÁMOP-3.3.14.B12/1.
Hazai
és
nemzetközi
testvériskolai

14 182 385
Megítélt összeg
- 100%

2015.07.03

az

Megvalósítás ideje

-
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Encsi Aba Sámuel
Szakiskola
vezetésével

kapcsolatok
kialakítása

KLEBELSBERG
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
KÖZPONT

Innovatív iskola
fejlesztése
az
Encsi Váci Mihály
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégiumban

TÁMOP-3.1.4.C-14.
Innovatív
iskolák
fejlesztése 2. ütem

11 984 442 Megítélt összeg
- 100%

2015.11.30

KLEBELSBERG
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
KÖZPONT

Innovatív iskola
fejlesztése
az
Encsi Zrínyi Ilona
Általános
Iskolában

TÁMOP-3.1.4.C-14.
Innovatív
iskolák
fejlesztése 2. ütem

19 993 540 Megítélt
támogatás 100%

2015.11.30

KLEBELSBERG
Encsért
és ÉMOP-4.3.1/2/2F262 653 678 INTÉZMÉNYFENNTARTÓ Abaújért, együtt 2f.
Közoktatás Megítélt
KÖZPONT
a megyéért! Az térségi
összeg - 100%
encsi
Váci sajátosságokhoz
Mihály
igazodó szervezése
Gimnázium,
és
Szakközépiskola infrastruktúrájának
és
Kollégium fejlesztése
és
közoktatási
infrastruktúratérségi
fejlesztése
sajátosságokhoz
igazodó szervez

2011.11.26

Forrás: palyazat.gov.hu

Aba Sámuel Szakközépiskola


20 db, a diákok számára használható új számítógép került az intézményben, 1 db informatikai
szaktanterem rendelkezésre áll, a másik szaktanterem 2020. szeptember végéig átadásra kerül.
Mind a főépületben, mind a telephelyen van/lesz informatikai terem. A főépület informatika
termébe kaptak 1 db érintőképernyős interaktív táblát.

●

Encs, Rákóczi u. 59. sz. alatti főépületben egy új épületszárny létesült, amelyben a tanulók részére
építettek mellékhelyiségeket, a korábbi vizesblokkokat a felnőttek számára felújították, a beruházás
30 millió forintba került, minden pedagógus laptopot kapott a digitális oktatás sikeres lebonyolítása
érdekében. Az Encs, Rákóczi u. 59. sz. alatti udvaron sportpályák létesültek (kosárlabda, kézilabda,
labdarúgás) az Encs, Szabadság u. 10. sz. alatti telephelyen a vizesblokkok felújításra kerültek, a
használt épületben 1 db tanári szoba, 2 db iskolai tanműhely és 3 db oktató terem szolgálja a
szakképzési célokat. Ezen beruházás értéke 12 millió forint. A testnevelési és sportolási célokra
mindkét épület udvarán sportpályák kialakítása történt meg, a főépületben létesült egy
tornaszoba/konditerem és egy ún. klubhelyiség (a beruházás értéke 2 millió forint).

●

A 4 szaktanterem is felújításra került, valamennyi tanteremben teljesen új padok és székek várják a
diákokat, az oktatók számára új bútorokat és számítástechnikai eszközöket vásárolt a fenntartó, a
beruházás 2 millió forintba került.

●

A gazdasági iroda is felújításra került, közel 700.000 Ft értékben.

●

A divatszabó tanműhely gépekkel bővült, 5.041.312 ft értékben, a kőműves tanműhely 2.105.900
Ft értékben, az ipari gépész tanműhely 1.965.769 Ft értékben kapott új felszerelést.
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Fejlesztési igények:
Az önkormányzat állami, illetve egyházi működtetésbe adta az iskoláit. Az épületek tulajdonjoga
azonban az önkormányzatot illeti és a jó gazda gondosságával kell őket kezelni. A felújítások,
állagmegóvások elvégzéséhez jelentős segítséget nyújthatnak a pályázaton elnyerhető támogatások.
Ezzel is csökkentve önkormányzat terhét, ezért megfogalmazták az alábbi fejlesztési elképzeléseket:
épületkarbantartás, eszközbeszerzések (bútorok cseréje, informatikai eszközök stb.), udvarfejlesztés,
digitalizáció.

1.8.1.2 Egészségügy
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a
védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. Jelenleg 4 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2
fogorvosi körzet, valamint 5 védőnői szolgálat működik. Az orvosi, illetve fogorvosi ügyeleti ellátás a
térségi önkormányzatok összefogásával, a kistérségi társulás keretében került megszervezésre.
17. táblázat: Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatók

Szolgáltató neve

Háziorvosi
rendelő címe

Ellátandó települések
KSH kódjai

Háziorvos neve

Orbán és Társa BT

Gagarin u.3.

33048 Encs

Dr. Orbán Enikő

INTERPED Kft.

Gagarin u. 3/B.

33048 Encs

Dr. Farkas Márta

Jobb Egészségért Kft.

Gagarin u. 3/D.

20969 Gibárt, 33048
Encs

Vidákovics Kft.

Radnóti u. 32.

33048 Encs

INTERPED Kft.

Gagarin u. 3/A.

20969
Encs

MINIMED 2000 BT.

Kossuth u. 29.

33048 Encs

Dr. Kantár István
Dr. Pusztai Beáta

Gibárt,33048 Dr. Antal Magdolna gyermek h.orvos
Dr. Kóbor Eleonóra
Anna - gyermek h.orvos

Forrás: https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html

Jellemző a településen is az az országos tendencia, hogy a háziorvosok átlagéletkora emelkedik és főleg
60 év felettiek a háziorvosok, amely a közeljövőben orvoshiányhoz és betöltetlen praxis-helyekhez fog
vezetni. A háziorvosi ellátás a városban jelenleg még megfelelő. A négy háziorvosi körzetből egy azonban
már tartósan betöltetlennek minősül. Ebben a körzetben a nyugalmazott orvos látja el önmaga
helyettesítését. Az ellátás bizonytalanságát előre vetíti az, hogy a háziorvosok nyugdíjazás előtt állnak,
illetve már megállapított nyugdíj mellett végzik tevékenységüket.
A 2021. év első félévben 2 betöltetlen felnőtt háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszáma és a
betöltetlenség kezdete, melyből 1 betöltött lett a 2. félévben:
●

1 413 fő;

2021.01.01-től
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●

1 327 fő;

2018.08.01-től

A KSH adatai alapján 2020.12.31-én a településen 3 fő háziorvos, 2 fő gyermekorvos végzett
szolgáltatást. Összesen 70 632 esetben jelentek meg, vagy látogattak meg a háziorvosok pacienst, házi
gyermekorvosi ellátásban ugyanez az esetszám 19 081 db.
38. ábra: Házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és meglátogatottak száma összesen

Forrás: Teir

39. ábra: Háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen

Forrás: Teir

40. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma
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Forrás: Teir

A lakosság száma a házi és házi gyermekorvosok együttes számára vetítve Encsen a megyei
viszonyszámhoz képest jelentősen alacsony.
Encsi Területi Egészségügyi Központ
Az önkormányzat az egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatait az Encsi Területi Egészségügyi Központ
keretében látja el. A működtetés a TEK által, normatíva alapú NEAK finanszírozással történik. Mind az
alap-, mind a szakellátások vállalkozási formában működnek.
Az Intézmény működési területe: Encs város, és vonzáskörzete.
Az Intézmény fenntartója: Encs Város Önkormányzata
A járóbeteg szakellátásban ellátott esetek száma a 2021-es évben 30 361 db, ezek 146 748 db
beavatkozással jártak. A 2013-as adatokhoz képest alacsonyabbak ezen adatok.
Szakmai szervezeti egységek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Belgyógyászat és angiológia
Endokrinológia,
anyagcsere
diabetológia
Nőgyógyászat
Endokrinológia, dietetika
Kardiológia
Addiktológia
Psychiátria
Sebészet
Ideggyógyászat
Szemészet
Fizioterápia
Ortopédia

és

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reumatológia
Gyógytorna, gyógymasszázs
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Ideggondozás
Onkológia gondozás
Ultrahang diagnosztika
Röntgen diagnosztika/teleradiológia
Klinikai
és
mentálhigiénés
szakpszichológia
Fizikoterápia
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás

Az egészségügyi szakellátások széles palettája érhető el az ellátási területhez tartozó települések lakosai
számára. A rendelőépületek megújulása révén a színvonalas gyógyítást segíti a korszerű diagnosztikai és
terápiás eljárásokat biztosító új, modern orvosi műszerpark és műszerezettség, a barátságos és
betegcentrikus környezet.
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Az Encsi Egészségfejlesztési Iroda 2018. 06.01. jött létre Encs Város Önkormányzata által benyújtott
EFOP-1.8.19-17-2017-00005 kódszámú támogatási kérelem keretében.
Az egészségfejlesztés iroda tevékenységi körei az alábbi fő területekre vonatkoznak:
●
●
●
●
●

Életmódváltó programok és közösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
megvalósítása különböző színtereken (települési, munkahelyi és iskolai színterek);
egyéb szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák,) által tartott rendezvényeken
történő részvétel egy programelem megtartásával;
helyi hálózati aktivitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók partnerhálózatba
szervezése és a partnerhálózat működtetése;
helyi tanácsadás, „szószólás” az egészségért;
mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok
megvalósítása.

Célok
●
●
●
●

A szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása,
a korai és elkerülhető halálozás csökkentése,
az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök
javítása,
a lakosság egészségtudatosságának növelése.

Az EFI keretein belül ingyenes dietetikai tanácsadást nyújtanak. Az EFI pályázati keretek között működik
2020. május végéig, melyet követően az 5 éves fenntartási időszak alatt állami támogatás terhére kerül
további működtetésre.
Az iskola és ifjúság-egészségügyi szolgálat ellátási kötelezettségének adatai (2022.januártól hatályos)
Ellátandók száma nevelési-oktatási intézményenként:






Encsi Váci Mihály Gimnázium -és Kollégium – 300 fő
Szent László Katolikus Általános Iskola – 369 fő
Encsi Csodavár Óvoda és Bölcsőde – 320 fő
Encsi Zrínyi Ilona Gimnázium 3 tagintézménnyel – 623 fő
Encsi Aba Sámuel Szakképző – 208 fő

A Védőnő Szolgálat keretében 5 védőnői körzet működik.
Az ügyeleti és a fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében az önkormányzatok összefogtak, és az Encsi
Többcélú Kistérségi Társulás keretében együttműködve veszik igénybe a szolgáltatásokat.
●

Fogászati ellátás 2 szolgáltató által működik a településen: Adamantin Kft. és Vladent Bt.

●

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás területén, így Encsen az Encs-Med Kft. látja el az orvosi
ügyeletet.

Megvalósult projektek:
A 2010-es években jelentős fejlesztések valósultak meg a városi egészségügyi ellátás korszerűsítése
érdekében.
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18. táblázat: Megvalósult fejlesztések az egészségügy területén

A projekt címe

gyermekorvosi
felújítása

Szerződött
támogatás
összege

Támogatási
konstrukció
(azonosítósz.)

A
megvalósítás
időszaka

A projekt tartalma

rendelő elnyert
támogatás:
59 985 100
Ft

ÉMOP
2013-2015
4.1.1/A-12
Egészségügyi
alapellátás,
egészségházak
és járóbeteg
szakellátás
fejlesztése

gyermekorvosi
rendelő felújítása

Encsi területi Egészségügyi elnyert
Központ
járóbeteg támogatás:
szakellátás fejlesztése
299 971 296
Ft

ÉMOP 4.1.1/B- 2013-2015
12
Egészségügyi
alapellátás,
egészségházak
és járóbeteg
szakellátás
fejlesztése

Radiológiai eszközök
és adattároló szerver
beszerzése.

„Egészséged
Felelősség. elnyert
EFOP-1.8.19Időt áldozz rá!”
támogatás: 17-201787 672 111 00005
Ft

2018-2020

Egészségfejlesztési
Irodák
(EFI)
létrehozása,
amelyek
koordinálják a járás
egészségfejlesztési
programjait,
összekötő
kapocsként
működnek
az
egészségügyi
alapellátás, a járó
beteg szakellátás és
az
egészségfejlesztési
programokat
megvalósító
szervezetek között.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés

Digitális kompetencia:
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ szeretné önállóságát megtartani. Legalább a jelenleg is működő
szakrendeléseket megtartani és tovább működtetni. A városban az egészségügyi infrastrukturális
feltételek megfelelnek a mai kor követelményeinek, de ennek ellenére szeretnék az infrastruktúrát és
az alapfelszerelések minőségét javítani.
Csak bizonyos eszközök a - betegellátáshoz kapcsolódó szakrendelői számítógépek vannak hálózatba
kapcsolva. Az alaptevékenység során keletkezett digitális adatfeldolgozás a napi szintű működést
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támogatja (betegellátás, adatrögzítés, adatküldés), a saját adatbázisban (szerver) kerülnek tárolásra. Az
okos eszközök és rendszerek használatához az alábbi akadályokat említették az eszközök beszerzését
akadályozó forráshiány.
A 18 fő foglalkoztatottból 15 felsőfokú végzettségű, 8 középfokú végzettségű, alapfokú végzettségű 3
fő, IKT-val kapcsolatos szakirányú végzettséggel rendelkező kolléga 1 fő gazdasági ügyintéző– emellett
1 fő szerződött cég útján igény szerinti gyakorisággal látja el informatikai hálózat karbantartását,
felügyeletét (szerződött cég).
Az intézmény nem rendelkezik digitális adatvagyonnal.
Rendelkezik saját honlappal (etek.hu), ahol egyoldalú információközlés történik és 2020-ban készült el.
A közösségi médiában is van elérhetősége (Facebook, facebook.com/EncsiTEK). A legjellemzőbb
kommunikációs forma a személyes kommunikáció, a telefon, de használnak e-mailt és postai levelet is.
Jelenleg az informatikai hálózatuk nem teszi lehetővé ezeknek a felületeknek a medikai rendszerrel való
együttműködését. Nem történt igényfelmérés vagy elégedettség vizsgálat a nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban a szolgáltatást használók körében.
Nem használnak semmilyen a működést/fenntartást/karbantartást segítő okos megoldást az
intézményben, nincsenek érzékelő szenzorok.
Fejlesztési igények:
A legfontosabb megoldásra váró feladat az orvosi utánpótlás biztosítása, betöltetlen állások feltöltése
és nyugdíjba vonuló orvosok pótlása, illetve az egészségterv újra gondolása, újra alkotása.
Encsi Területi Egészségügyi Központ:


Ingatlanbővítés ráépítéssel: Tervezett bővítés az oldalszárny (tornaterem) fölötti tető beépítésével.
A közel 100 m2 területen irodák, oktatóhelyiség kerülne kialakításra, így felszabadulnának a jelenleg
irodának és oktatóteremnek használt helyiségek, ahol legalább 2 szakorvosi rendelőt lehetne
kialakítani. A rendelők számának növelését indokolja, hogy az Encsi Területi Egészségügyi Központ
17 szakorvosi szakrendelést lát el, viszont ilyen célra az épületben jelenleg csak 5 rendelőhelyiség
áll rendelkezésre

●

Épületkarbantartás légkondicionáló-szellőző rendszer kialakításával: Szükség van az épület hűtését
biztosító légkondicionáló és szellőztető berendezés kiépítésére elsősorban a váróterem
szellőzésére, hűtésére. Ennek, illetve a bővítés eredményeképpen kialakított helyiségek
energiaigényét megújuló energiaforrás: napelemes kiserőmű biztosítaná.

●

Eszközbeszerzések








Az alapfeladathoz kapcsolódó elavult eszközök cseréje, hiányzó eszközök pótlása.
Szükséges továbbá a fizioterápia és gyógytorna nem szakorvosi szakellátás biztosításához
szükséges elhasználódott, elavult eszközeinek pótlása is, csakúgy, mint a többi szakrendelés
elhasználódott, tönkrement eszközeinek és bútorainak cseréje is, a sebész ellátáshoz szükséges
eszközök hiányoznak.
Teljes informatikai eszközpark cseréje indokolt.
A rendelőintézet informatikai rendszere, számítógépei, operációs rendszerei elavultak. Az
operációs rendszer is sebezhető, amely adatvédelmi problémákat okozhat. Az elavult, lassú
számítógépek nehezítik a betegellátás során szükséges adatrögzítést, a kötelező jelentések
elkészítését. Ezek, illetve a kapcsolódó perifériák és irodai berendezések cseréje indokolt.
Egy olyan központi adattároló rendszert kialakítása szükséges, amelyre a jelenlegi hálózattól
fizikailag elkülönülten menthetők a keletkezett adatok, amely így az elsődleges központi szerver
meghibásodása vagy kibertámadás esetén is biztosítja az adtok biztonságos tárolását és
visszanyerhetőségét.
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●

Közreműködés a Járási Alapellátási Központok kialakításában.

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások
Encs Város területén minden alapszolgáltatás biztosított – Encs a szolgáltatásokat tömörítő Gondozási
Központ útján vállalta a társult feladatok biztosítását. Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások az
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés, a támogató
szolgálat, az idősek nappali ellátása. Szakosított ellátásként ápolást-gondozást nyújtó intézményi
szolgáltatást 28 férőhelyen nyújt az intézmény.
„A komplex, teljes kistérségi településhálózatra kiterjedő szociális ellátórendszer ugyan megszűnt, de a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek otthona térségi feladatokat lát el továbbra is,
illetve a támogató szolgálat szolgáltatásait Forró község is igénybe veszi. Az idősek otthona 28 férőhelye
a járás 36 településéről fogad bentlakókat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 34 település
bevonásával 55 készülék kihelyezésével működik, a támogató szolgálat szolgáltatásait 18 fogyatékkal élő
veszi igénybe a két érintett településről.”3
41. ábra: Gondozási Központ szervezeti diagram

Forrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-e

A fenti ábrán látható, hogy mely alapszolgáltatások és szakosított ellátások találhatóak meg a Gondozási
Központ által ellátott feladatok között.
A következő ábrán pedig az is szerepel, hogy az egyes szervezeti egységekhez hány fő foglalkoztatott
tartozik: a szociális szakképesítéssel rendelkezők és a kisegítő munkakörök megnevezésével (pl. az
idősek Otthonában 8 fő ápoló, 2 takarítónő, 1 karbantartó, 1 gépkocsivezető; stb.)

3

Encs Város Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA (2019 – 2024)
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42. ábra: Gondozási Központ szervezeti egységekhez tartozó foglalkoztatottak

Forrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-e

A családsegítő és gyermekjóléti munka egymástól nem, illetve nehezen elválasztható komplex feladat.
A szolgáltatás ingyenes, önkéntes alapon bárki igénybe veheti. A családsegítés az életvezetési
problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. A
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Encs város fenntartásában működik a Gondozási Központ
keretein belül, ellátási területe kiterjed Encs város és közigazgatási területein élő személyekre és 2016tól más környező településekre is (28 település, köztük Fancsal, Forró, Fulókércs, Hernádszentandrás,
Méra, Szalaszend stb.).
A Biztos Kezdet Esélyteremtő Preventív Program 2006 októberében indult Encs Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának e célra kialakított klubhelyiségében. Majd az ETKT Gyerekesély
pályázatában 2013. 01.01-től lett újraindítva és a pályázat lezárását 2016.06.01-től követően hazai
finanszírozással működik.
43. ábra: Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma

Forrás: Teir
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Encsen kívül 13 településen működik: Szászfa, Hernádvécse, Fáj,
Forró. Fancsal, Fulókércs, Garadna, Hernádpetri, Litka, Novajidrány, Pusztaradvány, Szalaszend,
Szemere.
2019-ben a vállalt készülékszám 53 db. A szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújt ellátást.
44. ábra: Szociális étkeztetésben részesülők száma

Forrás: Teir

Megvalósult fejlesztések
Az elmúlt években a fenntartó irányításával közösen részt vett az intézmény pályázatokban, pl: konyha
fejlesztés, szociális alapszolgáltatások fejlesztése, szakellátás infrastrukturális fejlesztése.
●

Szociális alapszolgáltatás-fejlesztés Encsen (TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017)

A fejlesztéssel érintett szolgáltatás: házi segítségnyújtás. Encs településen elengedhetetlenné vált a
szociális alapszolgáltatások hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak, ellátotti
szükségleteknek megfelelő továbbfejlesztése, a megfelelő színvonalú ellátást, a munkahelyi
körülményeket javító berendezési gondozói és irodai eszközökkel történő felszerelése.
A szociális alapszolgáltatást igénybevevők kivétel nélkül mindannyian hátrányos helyzetűek,
nagyarányban munkanélküliek, segélyekben és egyéb szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból,
illetve a minimálbér szintjét nem vagy alig elérő juttatásokból élnek. Elengedhetetlen egy megfelelő
infrastrukturális feltételekkel rendelkező szociális szolgáltatói egység, szolgáltatási iroda működtetése,
amely révén biztosítani tudja a szolgáltatásokat. Az ellátottak számára nyitva álló helyiség kerül
kialakításra a régi orvosi rendelő helyiségéből. Megvalósul az épületrész belső felújítása, valamint
kialakításra kerül egy vizesblokk is. A projekt fizikai befejezése: 2019. A beruházás összköltsége
30.000.000, - Forint (100% támogatási intenzitással).
●

Közkonyha fejlesztése Encsen (1860307597)

A fejlesztés keretében a főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségek elavult eszközeinek
cseréjét, valamint a főzőkonyha épületgépészeti felújítását, illetve burkolatok cseréjét valósította a meg
a pályázó, valamint az eszközpark bővítését új, korszerű eszközökkel. A beruházás keretében a
főzőkonyhában motorikus alapgép tartozékokkal, burgonya koptatógép, gáz főzőüst, gázzsámoly,
munkaasztal, tároló állvány, szervírozó kocsi, melegen tartó pult, hűtőszekrény, mélyhűtő és badellák
kerültek beszerzésre. Az épület rekonstrukciós munkái során a fűtési rendszer, gázvezeték hálózat,
illetve légtechnikai rendszer került felújításra. A raktár, hűtőkamra és étkező burkolatainak cseréje is
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megvalósult. A beruházás összköltsége 17.839.224,- Forint (100% támogatás). A projekt fizikai
befejezése: 2019.
Segélyezés
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 2015-2016 években volt a legmagasabb (273295), azóta az utóbbi években folyamatosan csökkent és 2020-ban már csak 178 fő volt. Területi
összehasonlításban látható, hogy a járás települései között még így is a 2. legmagasabb a
közfoglalkoztatottak száma 2020-ban, egyedül Forrón magasabb a havi átlagos létszám (185).
45. ábra: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma, évi összesen számtani átlag 2013-2020

Forrás: Teir

8. térkép: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszámadatainak területi összehasonlítása (2020)

Forrás: Teir

A térképen látható, hogy Encs mellett Forrón hasonló mértékű a közfoglalkoztatás, illetve a járást
tekintve még Novajidrány és Hernádvécsén magas a közfoglalkoztatottak száma.
A közfoglalkoztatás csökkenésével a közfoglalkoztatásra fordított összeg is csökkent – 2016-ról 2020-ra
több mint felére csökkent:
●

2016-ban: 251.078 e Ft
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●

2020-ban: 108.346 e Ft

Részletesebben az 1.10.4. fejezetben – az Önkormányzat foglalkoztatáspolitikájában kerül bemutatásra.
A lakásfenntartási támogatásban részesültek száma jelentősen csökkent: a 2011-es 400 feletti számról
2020-ra 106 főre csökkent a támogatásban részesülők száma.
Legjellemzőbb probléma a hátrányos helyzetű gyermekek száma a településen, így a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma viszonylag magas – 2010 óta csökkenő
tendenciát mutat ugyan, de még 2020-ban is 600 felett van az átlagos szám.
46. ábra: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma

Forrás: Teir

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2017-ben ugrásszerű növekedést mutat, több mint
duplájára emelkedett és jelenleg is 800 feletti a létszám.
47. ábra: Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Forrás: Teir
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19. táblázat: Segélyezési adatok 2011-2020

2011

2012

2013

2014

2015

Rendszeres szociális segélyben
részesítettek száma [db]

49

26

28

26

26

Rendelkezésre
állási
támogatásban/bérpótló
juttatásban
(11.08.31-ig)/
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
(11.09.01-től)
részesítettek átlagos száma [fő]

375

390

507

530

607

19.858 e Ft

87.908 e Ft

100.367
e Ft

13.917
e Ft

838

766

417

396

Rendelkezésre
állási
támogatásra/bérpótló
juttatásra
(11.08.31ig)/foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra
(11.09.01-től)
felhasznált összeg [eFt]
Időskorúak
járadékában
részesítettek száma [fő]

6

Rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban/kedvezményben
részesítettek száma [fő]

850

847

Ápolási díjban
száma [fő]

részesítettek

29

0

Tárgyévben lakásfenntartási
támogatást kérő személyek

537

521

2016

2017

2018

2019

2020

766

744

681

643

636

604

330

223

184

311

136

112

82

száma
(pénzbeli
természetbeni) [fő]

és

Aktív korúak ellátásában
részesítettek száma [fő]

424

416

535

556

633

Közfoglalkoztatásban
vettek száma [fő]

276

141

254

326

244

Közfoglalkoztatásra
összeg [eFt]

részt
fordított

204

130

120

107

86

251.078
e Ft

153.755
e Ft

129.968
e Ft

111.974
e Ft

108.346
e Ft

Lakásfenntartási
támogatásban
részesültek
száma
(pénzbeli
és
természetbeni) [fő]

438

449

398

355

327

212

175

147

129

106

Átmeneti
segélyezésben
részesült személyek száma
(pénzbeli és természetbeni)
[fő]

165

155

183

162

240

1233

533

306

343

464

748

515

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesültek
száma [db]
Gyermekétkeztetési térítés díj,
beiskolázási kedvezményben
részesült személyek száma [fő]

1

83

Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma [fő]

407

409

382

351

396

Egyéb
önkormányzati
támogatásokban
részesült
személyek száma [fő]

387

741

845

843

90

80

1290

1276

1137

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, Teir (2021)
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Digitális kompetenciák:
Az alaptevékenység során keletkezett digitális adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja
(adattárolás, küldés és fogadás, valamint fotódokumentumok készítése), a saját adatbázisban (szerver)
kerülnek tárolásra. Az okos eszközök és rendszerek használatához az alábbi akadályokat említették: az
alkalmazottak egyéni kompetenciáinak hiánya és az eszközök beszerzését akadályozó forráshiány.
Az 70 fő foglalkoztatottból 16 felsőfokú végzettségű, 26 középfokú végzettségű, alapfokú végzettségű
28 fő, IKT-val kapcsolatos szakirányú végzettséggel rendelkező kolléga nincs – emellett 1-2 fő szerződött
cég útján igény szerinti gyakorisággal látja el informatikai hálózat karbantartását, felügyeletét
(szerződött egyéni vállalkozó). Az elmúlt 5 évben IKT kompetenciák erősítését célzó tanfolyamot /
képzést saját alkalmazottjai számára nem szerveztek, de igényt jeleztek a kollégák ilyen témájú
ismeretszerzésre.
Az intézmény az alábbi területeken rendelkezik digitális adatvagyonnal:
●

Adminisztratív és pénzügyi adatok (részben),

●

Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok.

Nem rendelkezik saját honlappal, melynek oka a hiányzó szakértelem. A közösségi médiában sincs
elérhetősége (facebook), eddig a fenntartó által működtetett közösségi médiai felületeken megjelentek
az intézményre vonatkozó információk, hírek, anyagok. A legjellemzőbb kommunikációs forma a telefon.
Nem történt igényfelmérés vagy elégedettség vizsgálat a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a
szolgáltatást használók körében.
Érzékelő szenzorok az intézményben: Riasztórendszerrel, illetve a székhelyen kamerarendszerrel
rendelkeznek, külső hőmérséklet mérő (fűtésnél), család és gyermekjóléti szolgálatnál napkollektor. A
székhely épületében külső hőmérsékletet érzékelő gáz fűtési rendszer működik.
Fejlesztési igények:
A szociális intézménynél a szakellátás területén az épületet már kinőtték, ezért új épület kialakítása,
bővítés lenne indokolt (jelenleg a várakozók száma meghaladja 85 főt). Ezen belül profil bővítés (demens
részleg kialakítása, beugrós apartmanok kialakítása). Az épületek kialakításánál a környezettudatos
energiafelhasználás lehetőségeit alkalmazva kell eljárni (napelemek, napkollektorok stb.). Az intézmény
számos telephellyel rendelkezik, melynek karbantartása óriási terhet és feladatot ró az intézményre.
Humánerőforrás-bővítés:
●
●
●

A minőségi feladat ellátások tekintetében feltétlenül szükséges az alapellátásnál 1 fő gazdasági
ügyintéző felvétele.
A gyermekétkeztetésnél konyhai kisegítők és karbantartó felvétele, mivel 8 tálalókonyhával
rendelkeznek és gyermekek létszáma folyamatosan növekszik.
Csapaépítés, belső tréningek szervezése.

Infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések:
●
●
●
●
●
●
●

A főző és tálaló konyháink tekintetében elengedhetetlen a festés, burkolás.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ épületének festése. Esetlegesen bővítése és annak
berendezése.
A gesztor épületnél raktár bővítés és irattár kialakítása.
A gesztor épületnél a nyílászárók cseréje és energia takarékos napkollektorok felszerelése,
környezet tudatos intézmény kialakítása.
Szociális étkeztetésnél a helyben fogyasztásnál az ebédlő asztalok cseréje.
Az összes épület klimatizálása.
Az idősek otthonánál a kórházi ágyak korszerűsítése.
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●
●
●
●
●

A Táncsics 4. szám alatti főző konyha villamos vezetékének teljes cseréje, kapacitás növelése. Új
korszerű eszközök beszerzése.
Táncsics 2 szám alatti főző konyha gázkazánjának cseréje és kapacitás bővítése. Korszerű mosogató
gépek, sütők stb. beszerzése.
Házi segítség nyújtásnál és a Támogató Szolgálatnál az összes dolgozónak elektromos kerékpár
beszerzése.
Az intézmény számítógép parkjának teljes körű korszerűsítése. Modern nyomtatok beszerzése,
törvényi előírásoknak megfelelő programok beszerzése, pl. gyermekétkeztetés.
Szakellátásnál, új videó kamera, fényképezőgép beszerzése, projektor.

1.8.1.4

Közösségi művelődés, kultúra, sport

Az encsi kulturális élet központja a Rákóczi utcában álló Városi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár.
A 2018-19-es években az intézmény tárgyi és technikai feltételei jelentősen javultak, megfelelő
esztétikai állapotban várja az érdeklődő közönséget.
Az intézményen belül egyesül a városi könyvtár, a kultúrház, a mozi és a város 180 fős színházterme is
itt található. Emellett egy 60 fős befogadó képességű klubterem is rendelkezésre áll családi vagy
intézményi programok helyszínéül. A Központ a városi nagyrendezvények mellett számos saját
programot, kiállításokat, színházi előadásokat, kreatív és interaktív programokat valósít meg.
Bár nem az épületben működik, de a város galériája is a művelődési ház irányítása alá tartozik. A Városi
Galéria 30-35 alkotás bemutatására alkalmas, felújítás követően újra megnyitott.
A Művelődési Központ szolgáltatásai közül igénybevehető a sokszorosítás, terembérlés, szakmai,
módszertani segítségkérés, internet (e-Magyarország Pont), mozgókönyvtári szolgáltatás kérése.
20. táblázat: Művelődési Központ látogatóinak száma
Encsi Városi Művelődési
Központ és Könyvtár
Encsi Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár

2011
1200

2012
1300

2013
2100

2014
1800

2015
1800

2016
2100

2017
2300

2018
1600

2019 2020
1950 0
1500
fő

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A hagyományosan megszervezett beltéri rendezvények (Magyar Kultúra Napja, Wass Albert
felolvasóest, nyugdíjas farsang, megyei nyugdíjas versmondó gála, Abaúji szavalóverseny, Útravaló a
léleknek rendezvénysorozat) mellett nagy sikere van a szabadtéri programoknak is (gyereknap, Bográcscsata, Encsi és Abaúji Pálinkamustra, nyári színházak előadásai, Szent István napi ünnepi
programsorozat).
Állandó klubok, körök:
●
●
●
●

Diótörő Rejtvényfejtő Klub
Évgyűrűk Nyugdíjas Klub
Abaúji Pedagógus Vegyeskar
Fügöd és Abaújdevecser településrészek kulturális csoportjai
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21. táblázat: Kulturális rendezvények látogatóinak száma
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Magyar Kultúra Napja

130

125

141

115

123

148

96

120

91

0

Encsi Gyermeknap

350

230

360

384

260

390

380

260

370

90

Nyári színházak

1100

1250

980

1000

1300

1600

1500

1500

950

400

Bogrács_csata

220

230

150

140

200

320

220

120

150

60

Encsi Napok

1500

2300

2500

1800

1600

1500

1400

1600

1600

300

Családi Nap

0

0

0

0

0

0

0

320

430

520

Magyar Dal Napja

0

0

0

0

250

200

150

300

0

0

Adventi Napok

0

0

0

0

0

230

120

230

350

0

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A rendezvénysorozatok sikere érdekében együtt kell működni a civil szervezetekkel, a környező
településekkel, a kulturális és idegenforgalmi gazdasággal a megvalósítást segítő külső források
megszerzése, a látogatottság és a színvonal növelése érdekében.
Az intézményben történik a helyi lap, az Encsi Hírek szerkesztése, szedése-tördelése és nyomdai
előkészítése is.
Az intézmény emellett sok egyéb, kevésbé látványos szolgáltatást, kiegészítő tevékenységet végez
segítségnyújtásként ingyenesen a társintézmények felé pl. hangtechnikai szolgáltatást, termet biztosít,
eszközt kölcsönöz részükre.
Az Encsi Városi Könyvtár mintegy negyvenezer kötetes állománnyal büszkélkedhet, amelyen belül
felnőtt-, gyermekkönyvtár, folyóiratolvasó, kézikönyvtár könyvtári egységek látogathatók. A könyvtári
intézményegység célja olvasóbarát, minden korosztály számára vonzó szolgáltatás nyújtása, a
gyermekek olvasásra nevelése, a könyv és könyvtárhasználat népszerűsítése. A könyvbeszerzést a
lehetőségek függvényében és az olvasók igényeihez igazítva végzik.
A megyei könyvtárral kötött szolgáltatás-megosztási szerződés révén továbbra is lehetőség biztosított
az encsi ellátási körzetbe tartozó települések könyvtári ellátása.
22. táblázat: A humán közszolgáltatások terén 2010-2020-as időszakban történt egyéb fejlesztései
Projekt címe

Támogatási
összeg (eFt)

Encsi Városi Művelődési
Központ és Könyvtár a
kulturális programkínálat
fejlesztéséért
köznevelésben

a

24.993.113

Támogatás
Forrása
EFOP-3.3.2-16201600140

Megvalósítás
éve (befejezés)
2020

Rövid összefoglaló

A pályázat keretében
megvalósultak:
- táborok, versenyek,
vetélkedők:
sport,
környezetvédelmi,
- szakkörök: életmód és
háztartásvezetés,
művészeti,
honismereti, komplex
életvitel,
tehetséggondozó-,
fejlesztő kiscsoport
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- foglalkozássorozatok:
művészeti
témahetek:
környezetvédelmi,
művészeti, ünnepekhez
kapcsolódó, egészséges
életmód
témanapok:
önismereti,
- kulturális órák
Az egész életen át tartó
tanuláshoz
hozzáférés
biztosítása Encs lakossága
számára

59 999 840

EFOP 3.7.3.162017-00073

2020

az egész életen át tartó
tanulást támogató és
biztosító
tevékenységek,
új
tanulási
alkalmak
megvalósítása,
valamint az ezekhez
szükséges
feltételek
megteremtése és a
meglévő szolgáltatások
továbbfejlesztése:
informatikai
és
hangtechnika fejlesztés
A megvalósuló tanulási
formák és tematikáik:
tánctanfolyam, angol
nyelvi készségfejlesztő
klubfoglalkozások,
Angol
nyelvi
kompetenciafejlesztő
tanfolyam;
„Informatikai,
infokommunikációs
ismeretek kezdőknek”foglalkozás-sorozatra
az aktív korú lakosság
felzárkóztatása,
két
különböző
típusú
kompetenciafejlesztő
alkotótáborra:
zenei
alkotótábor,
„Generációk
együtt,
egymásért”-komplex,
közösségépítő,
kreativitás-fejlesztő,
ismeretterjesztő
és
személyiségformáló
tábor; havi kézműves
szakkörök, stb.
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Könyvtár online katalógus
rendszerének kiépítése
Zöld
város
keretében

projekt

Művelődési
Központ
kistermének
és
vizesblokkjának
felújítása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Sport
Encs Város Önkormányzata az éves költségvetési lehetőségeihez mérten támogatja a kiemelt
sportágakkal foglalkozó sportegyesületek létesítményhasználatát, működését, a diáksportot, a
köznevelési intézmények létesítmény használatát.
Az Encs Városi Sportközpont a sportélet színtere. Helyet ad a városi sportegyesületnek és
szolgáltatásaival várja az érdeklődőket. Az EVSC keretein belül a labdarúgás és sakk rajongók
hódolhatnak szenvedélyüknek. Már az óvoda és az általános iskolák keretein belül megkezdődik az
utánpótlás nevelés, a tehetségek kutatása.
2015. októberétől a sportközpont részét képező uszoda rossz statikai állapota miatt sajnos nem
látogatható, de az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy járási székhelyként
kormányzati támogatással ezt a lehetőséget újra biztosítani tudja a lakosság számára.
Az új tanuszoda építése bekerült a Nemzeti Tanuszoda kormányzati programba mintegy 400 millió Ftos költségvetéssel. 2020-ban felgyorsult Encs új uszodájának építése. A város ingyenesen adta az állam
tulajdonában az uszoda elhelyezésére szolgáló telket. 2020. július 15-én megszületett a
kormányhatározat, hogy az állam közel egymilliárd forintot fordít az új uszoda megépítésére, 2020-ban
el is indul az építése és várhatóan 2022 tavaszára elkészül. A tervezéstől eltelt időszakban folyamatosan
drágultak az építőanyagok, így a szükséges ráemelést, plusz forrás biztosítását is megkapta a város. Az
elkészült tanuszoda állami működtetésű lesz.
48. ábra: Új uszoda látványterve

Forrás: https://www.encs.hu/?module=news&action=show&nid=256178
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Digitális kompetenciák
Az alaptevékenység során keletkezett digitális adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja
(intézményi programok szórólapjainak és plakátjainak készítése, fotódokumentációk tárolása), a saját
adatbázisban (szerver) kerülnek tárolásra. Az okos eszközök és rendszerek használatához az alábbi
akadályokat említették az eszközök beszerzését akadályozó forráshiány.
Az intézménynek az utóbbi 10 évben IKT fejlesztést, ill. azt is célzó projektje volt (EFOP 3.7.3.16- 201700073), amelynek keretében informatikai eszközök beszerzése történt, valamint energetikai célú projekt
is volt: a Zöld Város projekt keretében az intézmény egy harmadának tetőszigetelése valósult meg.
A 15 fő foglalkoztatottból 6 felsőfokú végzettségű, 9 középfokú végzettségű, IKT-val kapcsolatos
szakirányú végzettséggel rendelkező kolléga 1 fő könyvtáros – nincs az informatikai hálózat
karbantartását, felügyeletét ellátó személy.
Az intézmény az alábbi területeken rendelkezik digitális adatvagyonnal:
●

Adminisztratív és pénzügyi adatok

●

Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok

Rendelkezik saját honlappal 2020 óta (EMSK.hu), ahol egyoldalú információközlés történik. A közösségi
médiában is van elérhetősége (Facebook, facebook.com/ Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár).
A legjellemzőbb kommunikációs forma az e-mail, a telefon, de használnak postai levelet is. Nem történt
korábban igényfelmérés vagy elégedettség vizsgálat a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a
szolgáltatást használók körében.
Az alábbi érzékelő szenzorok vannak az intézményben: Művelődési Központ, Könyvtár, Sportközpont
riasztórendszer és a Sportközpontban megfigyelő kamera rendszer.
Fejlesztési igények:
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár a középtávú szakmai tervében célul tűzték ki az
intézmény minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és a „Minősített közművelődési intézvény” cím
elnyerését. Elindultak azok a szakmai munkák a háttérben, amelyek majdan lehetővé teszik az erre
vonatkozó pályázat előkészítését és a minőségbiztosítási rendszer létrehozását.
Az alábbi változtatásokat tervezik a működésben az elkövetkező években:
● művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
● a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
● az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
● a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
● az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
● a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
● a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Kiemelt cél a még színvonalasabb kulturális programok biztosítása minden korosztály számára. Ez
azonban elképzelhetetlen a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása nélkül.
Konkrét fejlesztési elképzelések:
●
●

Művelődési Központ energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése.
Szabadtéri fedett színpad kiszolgáló egységekkel együtt (vizesblokkal felszerelt öltözők). Pályázati
forrásból egy 20m2 - es faház vásárlása több évre megoldást jelentene.
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●
●
●

Eszközbeszerzések: fénymásoló cseréje, professzionális hangtechnika vásárlása.
Régi uszoda hasznosítása – közösségi funkcióval.
Sportközpont energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése.

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot Encs Város Önkormányzata 2015-ben fogadta el a 115/2015. sz.
határozatával. A program tartalmazza a cél- és feladat meghatározások, valamint a megvalósítás
ütemezését, a felmerült problémákra reagál és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére.
Az Önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célok az alábbiakban kerültek meghatározásra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szolidáris, összetartó társadalom megteremtése az esélyegyenlőség biztosításával, a
hátrányos megkülönböztetés visszaszorításával, a társadalmi szakadék megszüntetésével.
Összehangolni az oktatási, a szociális, az egészségügyi és foglalkoztatási célokat.
Elősegíteni az önálló életvitel folytatását, a társadalmi beilleszkedést, az aktív részvételt a
társadalmi folyamatokba, a város életébe.
Biztosítani a különböző juttatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Egységes rendszer kialakítása, amely a társadalom valamennyi csoportja számára egyenlő
eséllyel elérhető.
A munkanélküliség javítása, életszínvonal javítása.

Encs városában nincs roma nemzetiségi önkormányzat.
Encs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 2018-ban megtörtént, a
született észrevételeket az Intézkedési Tervbe beépítették. A Programot 2018-2023 évre fogadták el a
107/2018. (X.19.) számú határozattal, 2020-ban pedig felülvizsgálatot tartottak és elfogadták. (95/2020
(X.19.) sz. határozat).
Folyamatban lévő kapcsolódó projekt - Gyerekesély program:
Encs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, mint
konzorciumi partner az Integrált térségi gyerekprogramok című EFOP-1.4.2-16-2017-00017 kódszámú
„Előre a biztos úton!” című pályázatának a megvalósítását 2017.szeptember 1-jén elindította. A
pályázatunkban megfogalmazott tevékenységek, kitűzött célok elérésére 5 év állt rendelkezésünkre,
melyek megvalósításához 499 040 000 Ft támogatásban részesültünk. A támogatás mértéke 100%, a
projekt várható befejezésének dátuma 2022. november 29.
A pályázat kötelező melléklete az elődprojektben elkészült Kistérségi Tükör, valamint a Gyerekesély
Stratégia és Cselekvési Terv, amelyeket aktualizálni és felülvizsgálni kellett. A két dokumentumot a
Gyerekesély Bizottság és a Társulási Tanács elé terjesztettük elfogadásra, melyet mindkét testület
egyhangúlag fogadott el. Terveztek többek között olyan résztevékenységeket, melyeket a járás
valamennyi településén terveztek megvalósítani, ilyen például a „Zöldség, Fűszer, Gyümölcs Szigetek az
Encsi Járásban”, a „Segíthetünk?” címmel a gyermekek szem, gerinc és lábboltozat egészségügyi
vizsgálata, mely szükség szerint gyógyászati segédeszközök megvásárlásának támogatását is
tartalmazza. A „Segítő kezek!”, valamint a „Beszéljünk róla!” interaktív foglalkozásokat is több mint 20
településre tervezték, ehhez társul az ingyenes jogi tanácsadás, családterápia, valamint a „Nehéz okosan
szeretni!” címmel szülői kompetenciafejlesztés az érdeklődők számára.
A nyári napközis táborok szervezésével a szabadidő hasznos eltöltését kívánják elősegíteni a „Lógjunk
együtt hasznosan!” programelemmel; a „Tervezd tudatosan a jövődet!” elnevezésű adatlapban négy
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altéma van, melyekkel elsősorban a korai iskolaelhagyók számát szeretnék csökkenteni. „Lássuk, halljuk
mit tudsz?” versenyek és fesztiválok szervezésével lehetőséget biztosítanak különböző előadások,
produkciók bemutatására; tehetségek felismerésére. A Közösségi Szolgáltató Házak, Közösségi Színterek
további működtetése 4 helyszínen (Fáj, Hernádvécse, Méra, Krasznokvajda) kap támogatást ebből a
pályázatból, ezeken a településeken lehet az alacsony küszöbű szolgáltatásokat is biztosítani.
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1.9 A település gazdasága
1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról egy olyan komplex
mutatót (társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci,
valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám) alkalmaz a járások
besorolására, amely alapján 3 kategóriába sorolja azokat: kedvezményezett, fejlesztendő, komplex
programmal fejlesztendő. Ez alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 járása közül 8 került a komplex
programmal fejlesztendő járások közé – amelyek között szerepel az encsi járás.
Encs település gazdasági helyzetét olyan objektív mutatószámok is jelzik, mint a 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet, amelynek értelmében Encs jelentős munkanélküliséggel sújtott település, de
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település. Encs város
gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre a megyei területfejlesztési programban.
Encs két nagyváros – Miskolc és Kassa - közé ékelődik be, mely városok a térség életére mindig is jelentős
hatást gyakoroltak. Encs ebben a tekintetben jó közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkezik, mivel
meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3-as számú főútvonal jelenléte, mely az ún. Helsinki-folyosó
része. Ennek köszönhetően a térség kulturális, gazdasági, közigazgatási központja. Alapvetően
mezőgazdasági jellegű a terület, magas színvonalú gyümölcstermesztése országos hírű. A város
gazdasági növekedését, versenyképességét nagymértékben befolyásolhatja a település elérhetősége,
az infrastrukturális állapota.
2021-ben létrejött Miskolc és Kassa autópálya kapcsolata, teljessé vált a magyarországi Via Carpathia: a
közel 57 kilométeres új út három szakaszban épült ki az M30-ason. A megvalósult beruházás több
szempontból is jelentős. Egyrészt meghosszabbította Miskolctól az országhatárig az M30-as
gyorsforgalmi utat, amely eddig az M3-as autópálya és Miskolc között biztosított kapcsolatot. Másrészt
a már meglévő szlovákiai autópályának köszönhetően mostantól Miskolc és Kassa között végig
autópályán lehet közlekedni. Harmadrészt a Via Carpathia közlekedési folyosó fontos láncszemét hozták
létre. Mától ugyanis teljessé vált észak-déli irányban a Kassa-Miskolc-Debrecen-Nagyvárad
gyorsforgalmi útvonal az M30-as, M3-as, M35-ös által, valamint a tavaly átadott nagykereki M4-es
szakasz által. A 2021 őszén átadott útszakaszt tizenhárom új híd keresztezi, emellett hat csomópontot,
három pihenőhelyet, illetve több vadátjárót alakítottak ki. A nettó 180 milliárd forintból, uniós és hazai
Forrás segítségével, három szakaszban megépült autópályaszakaszt a személygépkocsival közlekedők
ingyenesen használhatják 2021. év végéig.
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9. térkép: Miskolc és Kassa autópálya kapcsolata

Forrás: https://magyarepitok.hu/utepites/2021/10/letrejott-miskolc-es-kassa-autopalya-kapcsolata

A társas vállalkozások aránya nagyobb népességű és mezőgazdaságilag kevésbé frekventált térségekben
a magasabb: a miskolci, kazincbarcikai, ózdi és tiszaújvárosi járásokban. Az egyéni vállalkozások aránya
a megyében viszonylag magas (50,65), Encsen is 40% feletti. Encs értéke 93,5 a működő
vállalkozás/1000 lakos, azaz a vállalkozói aktivitás viszonylag alacsony. A város e tekintetben
kedvezőtlenebb helyzetben van a megye / járás egészéhez képest.
A vállalkozási tevékenységet végzők összetétele
A térség vállalkozásintenzitása rendkívül alacsony, a vállalkozások száma az országosnál lényegesen
alacsonyabb, de a megyeinél is gyengébb aktivitást mutat. A klasszikus kisvállalkozások elsősorban a
lakossági szolgáltatás területén tevékenykednek, alacsony a termelővállalatok aránya.
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Encsen az alábbi termelő egységek találhatóak meg: élelmiszeripari cégek, üdítőitalok és szeszesitalok
gyártása, bútorgyártó vállalkozások, építőipari cégek és az arra épülő egyéb vállalkozások (fa-, fémipar).
49. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (eFt)

Forrás: Teir

A magasabb presztízsű foglalkoztatási ágakban dolgozók aránya a városban sokkal alacsonyabb, bruttó
hozzáadott érték tekintetében jóval a megyei és országos érték alatt marad, az ezer lakosra jutó
regisztrált gazdasági vállalkozások számában viszont a megyei mutató feletti. Ez alapján elmondható,
hogy hozzáadott érték tekintetében a megyei érték alatti a városban lévő gazdasági vállalkozások
mutatói, de számuk jóval a megyei átlag felett van, tehát a város vállalkozásokkal jól ellátott.
50. ábra: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (eFt)

Forrás: Teir

Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték tekintetében Encs jóval a megyei érték alatt marad, mint ahogy
az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem nagyságában is. Ez alapján elmondható, hogy mind
jövedelmezőségben, mind hozzáadott érték tekintetében a megyei érték alatti a városban lévő
gazdasági vállalkozások mutatói.
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A kereskedelmi kapacitások és a turizmus is fejletlen, de megvannak azok a turisztikai potenciálok,
amelyek fejleszthetők.
A városban valószínűleg működnek digitális technológiákat, mint szolgáltatást fejlesztő és nyújtó
vállalkozások, de arról az Önkormányzatnak nincs adatbázisa.
A helyi gazdaság menedzseléséhez a város digitális megoldásokat nem alkalmaz (vállalkozói adatbázisok,
kapcsolattartás, befektetői marketing).
Nem működnek a városban társadalmi vállalkozások.

1.9.1.1 Mezőgazdaság
Alapvetően mezőgazdasági jellegű a terület, a termőföldek aranykorona értéke viszonylag jónak
mondható, a termőterületek talajadottságai átlagosak. Az utóbbi években csökkent a mezőgazdaság
foglalkoztatási szerepvállalása.
A térség adottságai kifejezetten alkalmasak gyümölcstermesztésre.
A 90-es évektől kezdve nagyobb gyümölcsös ültetvénytelepítések történtek (kajszibarack, málna, alma),
ezen kívül nagyobb területek találhatók meggy, cseresznye, szilva, egres, fekete ribizli, bodza
gyümölcsösből is. A régebbi telepítéseket az akkori termelőszövetkezetek, míg az újabbakat részben
magánszemélyek, részben pedig mezőgazdasági vállalkozások végezték. Az intenzív ültetvények nagy
része egyéni magángazdálkodók kezében van.
A termelők kiszolgáltatottságát fokozza a feldolgozó kapacitás igen szűk keresztmetszete. A
gyümölcskertészeti kultúra térhódítása különösen indokolttá tenné ennek fejlesztését. A jól prosperáló
farmergazdaságok létrejöttének financiális háttere hiányzik, a volt mezőgazdasági szövetkezetek szinte
csak vegetálnak. Foglalkoztatási szempontból az ágazatnak egyre kisebb szerepe van, holott a gazdaságföldrajzi adottságainál fogva a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységnek igen komoly
létjogosultsága lehetne. A takarmánynövények termesztése az állattenyésztés visszafejlesztésével
drasztikusan csökkent.
Az egyéni gazdaságokra az elaprózott birtokszerkezet a jellemző.
Az erdőgazdálkodás feltételei kedvezőek, míg a vadgazdálkodásban kifejezetten jó lehetőségei vannak
a térségnek. A faipar fejlesztésében jelentős tartalékok állnak rendelkezésre.
Regisztrált őstermelők száma 206 db volt 2020-ban, az elmúlt években nem történt jelentősebb változás
számukban.
Állattenyésztés
Az árutermelő kisüzemi sertés- és szarvasmarhatartás a korábbi évtizedekkel ellentétben nem jellemző,
de sok család, őstermelő foglalkozik sertéstartással. Az állatok értékesítése egyénileg,
magánfelvásárlókon keresztül történik. Az egyéni gazdaságok sertésállománya 2010-ben 425 db, 2020ban csak 44 db volt. Encsen működik az ABA-HÚS Kft. húsfeldolgozó üzeme.
Az Abaújtej Közös Vállalat 1991. január 1-étől működik. Az Abaújtej Közös Vállalat tulajdonosa az
Agrárcenter Zrt. (Encs, Bem J. u. 5.) és az Abaúj-Agro Kft. (Encs, Bem J. u. 5.). A tejfeldolgozásra
szakosodott Abaújtej Közös Vállalat stabil gazdasági helyzetben van, azonban a tejtermékek gyártása
során nem csekély konkurenciával kell megküzdeniük. Termelési kapacitásuk lehetővé tenné a nagyobb
mennyiségű gyártást, csupán a belföldi kereslet hiánya nem teszi lehetővé a magasabb kapacitáskihasználtságot.
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A kisállat-, különösen a nyúltartásnak is hagyományai vannak, de szinte kizárólag csak családok
foglalkoznak kis tételben. A háztartások többsége eltérő arányban kiegészíti jövedelmét a
mezőgazdasági tevékenységből, az utóbbi években csökkenő mértékben.
Encsen a 2020-as agrárcenzus alapján az adatokkal írható le a település mezőgazdasága:


113 a gazdaságok száma, mely gazdaságok használatában lévő mezőgazdasági terület nagysága
2941 ha, ebből szántó 2684 ha, konyhakert 2 ha, gyümölcsös 82 ha, szőlő 3 ha, gyep 170 ha.



állatállomány: szarvasmarha – 274 db, sertés – 44 db, juh – 155 db, tyúk – 1000 db.

1.9.1.2 Ipar
Az ipar szinte alig van jelen a területen. Az ipar képviseletében az elmúlt időszakban nem jelent meg
jelentősebb új munkáltató a térségben. A város feldolgozóiparát továbbra is alapvetően a bútorgyártás
reprezentálja. Az ipar (szolgáltatások) koncentráltsága, komplexitása és egymásra építhetősége
érdekében megszületett az ipari parkok koncepciója, amelynek keretében Encsen létrejött az Encsi Ipari
Park.
23. táblázat: Ipari Park területi adatai
Nagysága (ha)
Összterület

50,4

Hasznosítható terület

40,2

Betelepített terület

34,3

Hasznosítható szabad terület

5,9

(hasznosítható terület – betelepített terület)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Jellemzői:
Üzemeltetője:
Betelepült cégek száma
Árbevétele (millió Ft)
Exportaránya (%)

4

Encs Város Önkormányzata
33 db
87.299
24

A betelepült vállalkozások összesített adatai
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10. térkép: Az Ipari Park térképe

Forrás: Google Earth, önkormányzati adatszolgáltatás

Kezdetben 16 cég települt be az ipari parkba, 2018-ban még csak 19 volt, majd 2019-től emelkedett a
számuk és számuk 33-ra nőtt.
24. táblázat: IP vállalkozásai - típusa szerint (db)
Kis- és középvállalkozás (KKV)

12

Nagyvállalkozás (250 fő felett)

1

Egyéb

20

Összesen
33
Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium - Ipari park beszámoló (Encs, 2020)

A betelepülők között leginkább mezőgazdasági és élelmiszeripari (hús, szeszesital stb), bútorgyártók és
egyéb gyártó (építőipari - betongyártó, fémmunka stb.) és hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó cégek
szerepelnek. Az útépítéshez kapcsolódó cégek főként az épülő M30 autópálya miatt választották az encsi
ipari parkot, de ezek leginkább átmeneti jelleggel települtek be, ilyen a Colas Hungária Zrt., a Hódút
Freeway Kft., HE-DO Útépítő Kft., UNI-CITY Betonelemgyártó Kft., illetve az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. is ide sorolható, amelyeknek teljes árbevétele torzítja a képet az éves
árbevételt és foglalkoztatotti létszámot tekintve. A teljes M30-as munkálatai 2021 ősszel értek véget.
Szikszó és Encs között az autópálya mérnökség irodaépületet kapott, illetve az autópályarendőrségnek
is új tömböt építettek.
51. ábra: A betelepült cégek éves nettó árbevételének alakulása 2018-2020 (Ft)

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés
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Az Agrárcenter Kft. volt az elmúlt években a legnagyobb foglalkoztató, a cég főtevékenysége olajos
magvak és gabonafélék kombinált termesztése. A vállalat 1979-ben alakult. Az alkalmazottak száma
jelenleg: 23 (2021), de 2018-2019-ben még 52-63 fő volt. A főbb pénzügyi adatai alapján az értékesítés
nettó árbevétele mintegy 51,25%- csökkenést -t mutat (2019-2020).
Foglalkoztatotti létszámot tekintve jelentős a cégek közül az Észak Hús Kft. és a Varkoly Fiai Bútoripari
Kft., mindkettőnek 37 fő a létszáma 2020-ban, de előtte mindkét cég esetében 2019-re egy csökkenés
volt jellemző és 2018-ban még jóval magasabb létszámmal működtek: az Észak Hús Kft. 2018-ban 45
fővel, míg a bútorgyártó cég 57 fővel működött. A visszaesés a nettó árbevétel tekintetében csak az
Észak Húst érintette (több mint 50%-kal csökkent a nettó árbevétele 2020-ban).
25. táblázat: Betelepült cégek és nettó árbevételük 2020-ban

Nettó árbevétel 2020 (Ft)

Fő

n.a

1

Agrárcenter Zrt.

378 564 000

23

Eudóra Kft.

887 550 980

14

RE-AT Bt.

60 830 000

2

Micskó és Társai Kft.

4 191 000

3

Johi Bau Kft.

19 384 000

1

EAST-FRUCT Kft.

195 262 000

5

Paul és Társa Kft.

273 176 992

10

Balla és Társa Kft.

203 968 000

7

Varkoly Fiai Bútoripari Kft.

578 630 980

37

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

2 252 236 030

173

KM Építő Kft.

3 971 980 030

51

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

11 202 823 200

3 327

Kopándi Méh Kft.

13 496 000

2

Észak Hús Kft.

504 416 000

37

Danpet Kft.

47 525 000

1

Cserat Kft.

38 889 000

2

HE-DO Kft.

15 822 312 400

249

Hódút Freeway Kft.

25 068 896 300

88

3 600 000

n.a

600 000

n.a

Depona Port Kft.

7 878 000

1

Észak-magyarországi MÉH Zrt.

52 099 000

1

Uni-City Kft.

3 970 459 900

44

Colas Hungária Zrt.

21 317 818 400

182

Abaúj Bútorgyár Kft.

Szezám Back Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Poliéder Kft.

99

Kloknis Kft

973 000

1

Agrobubu Mezőgazdasági Kft.

33 168 000

1

AQUA-VIN Bor és Üditőital Kft.

65 196 000

8

Rhino Linings Hungary Kft.

5 211 000

0

Fa-Bau Trans Kft.

80 445 000

9

Alfafém Ipari, gyártó és Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt.

92 829 000

11

Diapolo Média Kft.

145 572 000

2

Keleti Pont Kft.

n.a

n.a

Encsi Vetőmag Mezőgazdasági Kft.

n.a

n.a

ÖSSZESEN

87 299 981 212
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés

4 293

Az Encsi Ipari Park stratégiájában 2000 óta egy agro-ipari park megteremtése szerepelt célkitűzésként.
Probléma, hogy a megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozása, csomagolása, tárolása nem
megoldott. Ezen kívül a gazdasági ágazat általános árbevétel csökkenést mutatott 2020-ban.
52. ábra: Mezőgazdasági cégek árbevételének alakulása 2018-2020 (Ft)

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés

Árbevétel növekedés leginkább az építőipari cégekre jellemző – pl. Eudóra Tüzép, Alfafém Ipari, gyártó
és Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Cserat Kft.
Az ipari park a szántó művelési ágú zöldmezős területekre kíván olyan betelepülőket fogadni, akik az
említett termékek tovább feldolgozásában és exportjában érdekeltek. Az infrastruktúra a parkon belül
kiépített, a zöldmezős területek viszonylag kis költséggel beköthetők a hálózatba. Az ipari parkban a
szolgáltatások kiépítése folyamatban van. A területet jó fekvése, Kassához, illetve a kassai nemzetközi
repülőt való közelsége teszi értékessé. A tervekben megfogalmazódott egy logisztikai központ
kialakítása is, amely szintén a helyi termékek raktározását, hűtését, csomagolását lenne hivatott
szolgálni.
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1.9.1.3 Kereskedelem
Encsen a KSH 2013-as adatai alapján 113 kiskereskedelmi üzletet tartanak nyilván. A kiskereskedelmi
üzletek száma 2010-től csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb aktivitás 2009-ben volt
megfigyelhető, akkor a működő üzletek száma 143 db volt.
53. ábra: Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma

Forrás: Teir

Az üzleteken belül az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 15 db. Ezeknek a zöme kisebb abc,
garázsüzlet, tehát alapvetően kényszervállalkozás. Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozások között
több jelentősebb hazai üzletlánc is működik: a SPAR és a PENNY mellett jelen lévő Coop üzletek nemcsak
a városban, de számos környékbeli kistelepülésen biztosítja a lakosság ellátását élelmiszerrel és
háztartási árucikkekkel.
Ruházati szaküzlet 16 db, vasáru-, festék-, üveg-szaküzlet 12 db, festékek, vasáruk, barkács- és építési
anyagok szaküzlet 12 db található Encsen.
Kiskereskedelmi üzletek: Kincskereső, PENNY Encs, Gazdabolt Encs, Best Shop, Eudora Tüzép, Eudora
Kft., ABAÚJ COOP Zrt., Unió Coop Zrt., Lutherm Kft. - Fürdőszoba és Csempe Szaküzlet, Dzsungárium
Kisállatkereskedés, Eprint Papír-Írószer Bolt, Husqvarna Szakkereskedés és Szerviz, Sulis-Könyves-MeseKuckó, Lutherm Kft., Agrárcenter Zrt., Onda Fotó, Implom Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., RE-AT Bt.,
Gombolyda Fonalbolt, Encsi Varázsceruza Papír-, írószer-, Irodaszer és Nyomtatványbolt.
Encs város térségi szerepének erősítése érdekében fontos lenne, hogy a kereskedelmi kapacitások
fejlődjenek, színvonalas üzletek létesüljenek, amelyek képesek vonzani a határon túli területek
fogyasztóit is. A szomszédos Szlovákiából egyes nagyobb bevásárlások miatt Miskolcot keresik fel
Kassáról. Encsen tehát hosszú távon meg lehetnek a gazdasági alapjai annak, hogy nagyobb
kereskedelmi láncok megjelenjenek a városban.

1.9.1.4 Turizmus
A térség felé irányuló spontán turisztikai kereslet marginális, mivel a térség turisztikai szempontból még
nincs pozícionálva, ilyen irányú imázzsal nem rendelkezik, a térségi idegenforgalmi marketing hiányában
nincs semmiféle kapcsolódás a környező, magasan pozícionált vonzerőkhöz. (Forrás: Encsi Kistérségi
Tervdokumentum, 2009)
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Az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyek száma kritikusan alacsony. Kifejezetten idegenforgalmi
célokat szolgáló, annak érdekében létrehozott infrastruktúra a városban elenyésző, a településen 1 db
szálláshely található. A település kereskedelmi szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma a 2013-as
évben 118 db, az itt megszálló vendégek száma összesen 86 fő, melynek fele külföldi volt.
54. ábra: vendégéjszaka szám

Forrás: Teir

A falusi turizmus nem jellemző ezen a vidéken, mint ahogy az étkezési lehetőségek, egyéb szabadidősturisztikai szolgáltatások is inkább csak olyan mértékben vannak jelen, ahogy azt a helyi, esetleg
környékbeli lakosság kereslete indokolja. A környékről sok látogatót vonz az Anyukám Mondta Étterem,
amely elnyerte a Gault & Millau Év Étterme címet, azóta pedig számos más elismerést is (Év vidéki
étterme, TOP 1000 étterem közé is bekerült), illetve országos ismertségre tett szert.
55. ábra: vendéglátóhelyek száma

Forrás: Teir

●

Vendéglátó egységek: Anyukám Mondta, Éva Cukrászda, Barbados Büfé, Centrál Kávézó és Pizzéria,
P27, Pizza 105., Jégvarázs, Csülök Bár Kft.

●

Szálláshely: Lábatlan Vendégház Encs-Abaújdevecser

A természeti környezet rendkívül változatos, megtalálható itt a környéken hegyvidék, a dombság és a
folyóvölgyi sík terület jellegzetes formái. A térség jelentősebb turisztikai vonzerővel bíró attrakciói:
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●

A Hernád-völgye: nem csak a kistérség, hanem az egész abaúji-rész meghatározó vízfolyása a
Hernád, amely egyben a térség legnagyobb ökológiai folyosóját is képezi. A hazai víziturizmus egyik
kedvelt helye, hiszen a folyó több szakasza vadvízi jellemzőkkel bír, emellett jelentős madárvonulási
útvonal.

●

Az Országos Kék Túra útvonal: a kistérség területét középen K-Ny-i irányban szeli ketté, összekötve
az Eperjes-Tokaji-hegységet a Csereháttal. A túraútvonal Encs-Abaújdevecseren keresztül halad.

Az elmúlt évek legnagyobb helyi jelentőségű szervezetfejlődését a Turisztikai Desztináció Menedzsment
(TDM) rendszer kiépítése jelentette az egész országban. A decentralizáció és az önszerveződés elvére
épülő szervezeti rendszer kialakítása a hazai turisztikai versenyképesség növelésének egyik kulcsa, mivel
az egyik fő probléma az egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező,
szervezeti-irányítási struktúra hiánya. Jelenleg legközelebb Miskolcon és Telkibányán működik TDM
szervezet.

1.9.2 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fontosabb elképzelések
A helyi gazdaságfejlesztést támogatja az Önkormányzat is, az elmúlt években 3 fontosabb beruházás is
történt, amely a helyi piac fejlesztését szolgálja:
●

Encs város gazdaságfejlesztése TOP-1.1.3-15-BO1 – 2016-00009

A gazdaságfejlesztési projekt keretében egy kétpólusú piacteret kívánnak létrehozni, egyrészt a már
meglévő piac felújításával, bővítésével, valamint egy jelenleg használaton kívüli terület beépítésével. A
80 079 000 Ft támogatással megvalósuló projekt a piactér színvonalasabb működtetésén és a
gazdaságfejlesztésen túl új munkahelyek teremtését is elősegíti.
A projekt főbb elemei:




élelmiszerpiac felújítása (a fedett piacterület 2.részének megépítése, nem fedett részen
eladótér kialakítása, parkolók)
régi vásártér kialakítása (területrendezés, csapadékvíz elvezetés, eladótér, közlekedési
infrastruktúra)
piaci fejlesztésekhez kapcsolódó eszközfejlesztés (takarítógép, fűnyíró, mobil WC,
hulladékgyűjtők)

Megvalósulás ideje: 2019.12.31
●

Encs város gazdaságfejlesztése befejező ütem TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00045

A projekt kiemelt célja helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása. Ennek érdekében meglévő
piac befejező ütemének megvalósítására kerül sor Encsen. Fő cél a helyi termelők segítése, helyi
termékek piacra jutásának infrastrukturális fejlesztésével. A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások
működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményez,
valamint hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. A támogatás összege 90 047 900 Ft.
A projekt keretében a fenti élelmiszerpiac déli részén lévő, jelenleg is a piac területeként funkcionáló
murvás terület kulturált, rendezett kialakítása, továbbá a közelmúltban az Önkormányzat által
megvásárolt 268 hrsz. területen a Piac parkolási problémáit megoldani hivatott személygépjármű
parkolók kialakítása, illetve a lenti nem élelmiszerpiac északi részének (hrsz.: 256/1) kialakítása,
mosdóhelyiséget és raktárat magában foglaló piactéri kiszolgáló épület építése valósul meg. A „piac
fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés” keretében a piac és a piacfelügyelői iroda működéséhez
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szükséges eszközök beszerzésére kerül sor. A projekt keretében a helyi termékeket népszerűsítő
marketingakció is megvalósul. A projekt kiemelt célja helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása.
A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahely
megőrzést, illetve –teremtést eredményez, valamint hozzájárul a város-vidék együttműködés
erősítéséhez.
Megvalósulás ideje: 2022.01.31
●

MeLoNee – Meet the Local Needs

A szlovák magyar határon átnyúló projekt egyik fő célja a helyi piacok határon átnyúló hálózatának
létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket
teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét.
A Cserehát AP - akcióterv az INTERREG V-A SKHU együttműködési program keretében valósul meg az
Európai regionális fejlesztési alapból (ERFA).
Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A
jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség
elöregedése. A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún.
„Szép Cserehát” újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv
központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A
cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az
akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési
infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka
kialakítása.
A városban a regisztrált vállalkozások száma 973 db (2020-ban), a működő társas és egyéni vállalkozások
száma 340 db (KSH, 2019). Ez a szám nem változott jelentősen: 2015-2016 évek kisebb csökkenése után
újra nőtt (2016-ben 929 db volt a regisztrált vállalkozások száma). A regisztrált önálló vállalkozók száma
is ismét emelkedni kezdett 2016-ot követően (2016: 7; 2020: 797), mint ahogyan a regisztrált egyéni
vállalkozók száma is (2016: 206; 2020: 263).
56. ábra: Regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)

Forrás: KSH

A regisztrált őstermelők száma nem változott jelentősen, nagyjából 200 körül mozog az elmúlt években.
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57. ábra: Működő vállalkozások száma

Forrás: KSH

A működő vállalkozások között legnagyobb számban egyéni vállalkozók vannak, melyek száma 2016tól ismét növekedésnek indult, illetve a kft-k száma is 2019-re 100 fölé növekedett.

58. ábra: Regisztrált vállalkozások létszám-kategóriánként

Forrás: KSH

Szinte teljesen csak 0-9 fős vállalkozások vannak Encsen, 10-19 fős vállalkozás 10 db, 20-49 fős
vállalkozás pedig csak 4 db, illetve néhány nagyobb vállalkozás is lett regisztrálva. 2014-hez viszonyítva
2020-ra több mint 100-zal emelkedett a mikrovállalkozások és a 10-19 fős kisvállalkozások száma (+4).
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26. táblázat: Legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások 2019-2020

2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vállalkozás neve

Fő tevékenységi kör

Szerencsejáték Zrt
Abaúj Coop Zrt
Agrárcenter Zrt
Colas Közlekedésépítő Zrt
Magyar Telekom Zrt
Magyar Posta Zrt
Spar Magyarország Kft
Északerdő Zrt
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
OTP Bank Nyrt

Szerencsejáték
Élelmiszer
Gabonaféle termesztése
Útépítés
Távközlés
Postai tevékenység
Élelmiszer
Egyéb évelő növény termesztése
Egyéb monetáris közvetítés
Egyéb monetáris közvetítés

2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Szerencsejáték Zrt
Abaúj Coop Zrt
Colas Közlekedésépítő Zrt
Magyar Telekom Zrt
Spar Magyarország Kft
Magyar Posta Zrt
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
Északerdő Zrt
Hódút Freeway Kft

10

Penny-Market Kft

Szerencsejáték
Élelmiszer
Útépítés
Távközlés
Élelmiszer
Postai tevékenység
Egyéb monetáris közvetítés
Egyéb évelő növény termesztése
M.n.s. egyéb nemfém ásványi
termék gyártása
Élelmiszer

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

1.9.3 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A helyi gazdaság menedzseléséhez a város jelenleg még nem alkalmaz digitális megoldásokat alkalmaz.
Nem működnek a városban társadalmi vállalkozások. Az angol elnevezésből (social entrepreneurship)
eredeztetve a társadalmi vállalkozásokat magyarul szokás szociális vállalkozásoknak is nevezni, azonban
fontos megjegyezni, hogy a társadalmi vállalkozások tevékenysége semmiféleképpen nem szűkíthető le
a szociális szektorra. Egy társadalmi vállalkozás valamilyen társadalmi ügyet képvisel, azaz társadalmi
küldetése van. A nyereségét a kedvezményezettjeire osztja, illetve a szervezet működtetésére fordítja,
nem pedig a magántulajdonba forgatja vissza.
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Az ipari park betelepítését lehetővé tevő beruházások
27. táblázat: Az IP összterület infrastruktúra kiépítettsége

Ellátott terület
nagysága (ha)

Állapota*5

Csatorna

34,3

B

Víz

34,3

B

Villamos energia

34,3

B

Gáz

14,5

B

Közvilágítás

33,3

F

2

M

Úthálózat

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium - Ipari park beszámoló (Encs, 2020)

A táblázatból is látható, hogy jövőbeni bővítés esetén a közművek bővítésre szorulnak, különösen a
szennyvíz-hálózat kapacitása igen csekély.
A kommunikációs hálózat kiépítettsége megfelelő.
Kapacitás:
●
●
●
●

Parkolóhely területe
Zöldterületek, parkok
Személygépkocsi
Tehergépkocsi

3.750 m2
80.000 m2
310 db
66 db

Az M30-as autópálya új szakaszának átadása (encsi lehajtóval az ipari park felé külön lehajtó) egy 30 %os ingatlanár-emelkedést eredményezett az elérhető területek árában (eladás 3.000-5.000 Ft/ m2).
Nincs menedzsment szervezet az ipari park működtetéséhez. Nincs az ipari parknak fennálló
együttműködése felsőoktatási intézménnyel vagy kutatóintézettel. Nincs kutatási tevékenységet végző
vállalkozás. Nincs fennálló együttműködése külföldi ipari parkkal és a Magyar Exportfejlesztési
Ügynökséggel sincs kapcsolat.

1.9.4 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Encsen a lakóingatlanok száma hosszú ideje stagnál, 2012-höz képest 6 db ingatlannal nőtt a száma, míg
a lakónépesség száma pedig csökkenő tendenciát mutat (2012: 6516 fő – 2020: 6166 fő).

5

* M=Megfelelő; B=Bővítendő; F=Felújítandó
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11. térkép: Városrészek: Encs városközpont, Fügöd, Abaújdevecser

Forrás: ingatlan.com

Eladó ingatlanok (2021. december):
●
●
●
●
●
●

lakás (6)
ház (17)
üzlethelyiség (2)
ipari ingatlan (2)
telek (3)
vendéglátó egység (1)

Az ingatlanárak több évben relatíve magasnak mondhatók, jelenleg is mintegy 20-30 db eladó
lakóingatlan van belterületen.

59. ábra: Családi házak átlagos négyzetméterárak alakulása Encsen (Ft/m2) 2016-2021

https://ingatlan.com
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60. ábra: Telekárak - átlagos négyzetméterárak alakulása Encsen (Ft/m2)

https://ingatlan.com

A telekárakban is hasonló tendencia figyelhető meg – az elmúlt 5 év lassú emelkedését kicsit megtörte
2020-ban a világjárvány, de 2021-ben jelentős emelkedés történt a négyzetméter árakat tekintve.
61. ábra: Átlagos négyzetméterárak alakulása Encsen (Ft/m2) 2008-2021

Forrás: ingatlannet.hu

A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg a reál
ár a nominál ár inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott időszakban az átlagos
négyzetméter áraktól átlagosan mennyivel tértek el az ingatlanok négyzetméterre vetített árai. A reál
m² ár alakulását a Központi Statisztikai Hivatal eredeti maginfláció segítségével kalkuláltak.
Az elmúlt 10 éves időszakot vizsgálva, megállapítható, hogy a 2010-es árak fölé kúszott vissza 2021-re
az ár, a vizsgált években az előző gazdasági válságot követő áremelkedést egy hosszú és lassabb
csökkenés / stagnálás követte (2012-2013; 2015-2018). 2020-ban a koronavírus járvány hatása érezhető
volt, de 2021-ben jelentős emelkedés figyelhető meg.
28. táblázat: Ingatlanpiaci statisztikai adatok Encsen
Átlag m²
158

Átlag m² ár
154 791

Négyzetméterre vonatkozó statisztikák
Legkisebb m² ár
Legnagyobb m² ár
144 444
169 500
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Átlag ár
34 678 000

Ingatlanra vonatkozó statisztikák
Legkisebb ár
10 500 000
Forrás: ingatlannet.hu

Legnagyobb ár
89 000 000

Az ingatlanok árai között nagy a szórás (10 és 89 millió közötti), de az átlagár 34 millió Ft-ra tehető.
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és
intézményrendszere
1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az Önkormányzat a 2010-2013-as időszakban összesen közel 7,9 milliárd Ft költségvetési bevételt ért el
és mintegy 7,7 milliárd Ft költségvetési kiadást teljesített. 2010-ben a folyó költségvetés egyenlege az
ÖNHIKI támogatás ellenére hiányt mutatott. 2011-2012 között a működési jövedelem döntően az
ÖNHIKI támogatás eredményeként pozitív volt.
A pénzügyi kapacitás 2011-től a működőképesség megőrzésére szolgáló központi támogatások
következtében pozitív volt. 2013. I. félévében a működési többlet a szerkezetátalakítási tartalékból
kapott támogatás nélkül fedezetet nyújtott a tőketörlesztési kötelezettségekre. Az állami és saját
hatáskörben történt feladat átadások a pénzügyi egyensúlyi helyzetet kedvezően befolyásolták.
A pénzintézetekkel szemben 2010. január 1-jén fennálló 216,1 millió Ft kötelezettségállomány döntően
a 60%-os mértékű adósságkonszolidáció hatására 69,2 millió Ft-ra csökkent. A likvid hitelek miatti banki
kitettség, a lejárt szállítói tartozások és egy 90 millió Ft értékben vállalt készfizető kezesség kockázatot
jelentettek.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzat feladatai ellátását –az
állami normatív támogatások rendszere mellett– saját bevételeiből, valamint az átengedett központi
adókból biztosítja, mely bevételek a működés elengedhetetlen feltételét képezik. A helyi adóztatás
törvényi keretszabályozása a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén
adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.
Cél annak elérése, hogy – a helyi adókra vonatkozó törvények keretei között, – az adóterhelés a
vállalkozói kör számára hosszútávon kiszámítható módon -, illetve a bevétel a költségvetés számára
pedig megbízhatóan – legyen tervezhető, ezáltal stabil részét képezze az önkormányzat bevételi
forrásainak. Ezzel egyidejűleg meg kell őrizni a bevételek értékállóságát (inflációs hatás), amelynek során
azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi adóalanyok teherbíró képességére, a vállalkozások
túladóztatásának növekedést gátló hatásaira is.
A fenti cél érdekében az önkormányzat elkötelezett egy beruházásokat ösztönző, vállalkozásbarát helyi
adópolitika kialakításában, további új vállalkozások betelepülésének és beruházásának elősegítésében.
Az adóbevételek finanszírozásban betöltött szerepe fokozatosan felértékelődik, mivel látható, hogy az
évek során az állami szerepvállalás jelentősen csökkent, a hitelfelvétel lehetősége pedig gyakorlatilag
megszűnt. Az állam egyre több terület finanszírozásából vonul ki, egyidejűleg korlátozza, illetve
meghatározza a saját bevételek felhasználásának módját és mikéntjét.

1.10.1.1 Költségvetés
Alapvető cél már nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az önkormányzat és az általa fenntartott
intézmények működőképességének minőségromlás nélküli fenntartása, hanem ezeken túlmutatva, a
még jobb minőségű és magasabb színvonalú feladatellátás és szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen.
Önkormányzat munkájának mércéje elsősorban a város lakosságának elégedettsége. Ezek érdekében
már a költségvetések tervezésekor szükséges meghatározni a célokat és a követelményeket.
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A költségvetési bevételek szerkezete:
● önkormányzat működéi támogatásai
● működési célú támogatások államháztartáson belülről
● felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
● közhatalmi bevételek
● működési bevételek
● felhalmozási bevételek
● működési célú átvett pénzeszközök
● maradvány igénybevétele
● belföldi finanszírozás bevétele
29. táblázat: Bevételek (e Ft)
A

B

C

D

E

Összesen

(Működési
bevételek)

(Felhalmozási
és tőke jellegű
bevételek)

(Finanszírozási
bevételek)

(Hitelbevételek
D-n belül)

89

172

0

1 407

510

171

0

1 892

2016

956

(Helyi
iparűzési
adó- A-n
belül)
190

2017

1 028

183

2018

997

188

52

731

0

1 968

2019

1 057

242

115

552

0

1 966

2020

1 173

225

29

397

0

1 824

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolt az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke
csökkent, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve minél
több pályázati forrás bevonása válik szükségessé a jövőben.
2020-ra az önkormányzat költségvetése kissé csökkent az előző évekhez képest, melyben jelentős
szerepe volt annak, hogy a koronavírus miatt elvontak önkormányzati bevételeket, így mindössze 1 824
e Ft költségvetési bevétellel és 1 574 e Ft költségvetési kiadással gazdálkodik. Csökkentek viszont a
felhalmozási és tőke jellegű bevételek is, illetve jól látható, hogy a helyi iparűzési adó növekedése
nagyon kis mértékű, pedig cél lenne, hogy egyre nagyobb arányát tegye ki a működési bevételeknek.
Az iparűzési adó mértéke 225 millió Ft felett volt az utóbbi 2 évben, ami 2016-hoz viszonyítva 20%
emelkedést jelent. A működési bevételek 2014-től struktúrájukban megváltoztak és jelenleg fontos
szerep jut az iparűzési adónak a település költségvetésében, főképp a helyi adókból származóan.
Helyi adók mértéke:
●

A településen az iparűzési adó 2 %, mely a veszélyhelyzet miatt 1 %-ra csökkent.

●

Ingatlanadó nincs a településen. Építményadó viszont van a vállalkozás célját szolgáló épületek
esetében, mely a kereskedelmi célú ingatlanoknál 250 Ft/m2; a nem kereskedelmi célú ingatlanoknál
350 Ft/m2.
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30. táblázat: Önkormányzat Kiadás (e Ft)
A

B

C

D

E

Összesen

(Működési
kiadások)

(Felhalmozási
és tőke jellegű
kiadások)

(Beruházási
kiadások B-n
belül)

(Finanszírozási
kiadások)

(Hitelek
törlesztése
D-n belül)

2016

639

45

15

574

0

1 273

2017

453

100

28

633

0

1 214

2018

493

278

85

674

0

1 530

2019

547

309

51

758

0

1 665

2020

459

217

85

813

0

1 574

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

A költségvetési kiadások között szereplő költségkategóriák:
● személyi jellegű kiadások (és járulékok),
● EU-s forrásból megvalósuló beruházás,
● EU-s forrásból megvalósuló felújítás,
● belföldi finanszírozás kiadásai.
Látható, hogy az önkormányzatnak nincsenek hitelei, viszont beruházásai és felújításai vannak, melyek
növelik az önkormányzati vagyon értékét.
A költségvetési kiadások az vizsgált években (2016-2020 között) módosultak, így a kiadásokat az alábbiak
befolyásolták:


növelték a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.), az emelkedő
járulékok, az infláció,



csökkentették az átgondoltabb személyi juttatásokkal való gazdálkodás miatti megtakarítás, a
megfontoltabb gazdálkodás és a takarékossági intézkedések,



jelentősen módosította 2020-2021. évben a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatti
költségvetési átstrukturálás,



a kiadások nagyságát befolyásolta a további központi feladatok lecsatolása.

1.10.1.2 Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzat vagyona kismértékben nőtt az utóbbi években, a megvalósuló fejlesztések
következtében – 2011-hez képest több mint duplájára nőtt a forgalomképtelen törzsvagyon értéke, azaz
a nem értékesíthető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon.
31. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (e Ft)

Év

Törzsvagyon

2016
2017
2018
2019
2020

3 793
3 711
3 788
3 884
3 919

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2021
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A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. A helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
alapján, annak keretei között a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona
feletti rendelkezési jog gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az
önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot
különböztet meg az üzleti vagyont, illetőleg a törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak
forgalomképtelenek, illetve korlátozottan forgalomképesek.
A vagyongazdálkodás céljai:
1. A biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése,
2. Kiszámítható és átlátható gazdálkodás,
3. Pénzügyi egyensúly biztosítása,
4. A vagyon értékének megőrzése, növelése,
5. A vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása,
6. A vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése,
7. A gazdaságosan fenntartható, illetve hasznosítható ingatlanok értékesítése.
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának alapelvei:
1. Átláthatóság, nyilvánosság
2. Értékarányosság
3. Versenysemlegesség
4. Tervszerűség
5. Hosszú távú felelősség
6. Megbízhatóság
Encs Város Önkormányzata Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (VI.26.)
rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítette a
következő vagyonelemeket:
a) Csoma József-kastély (alsó kastély),
b) Csoma István-kastély
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram fejlesztései keretében számos műemlék került
fejlesztésre, a BAZ Megyei ITP-ben megemlítik, hogy a programban nem szereplő további műemlékek is
érdemesek lennének fejlesztésre pl. az Encs - Abaújdevecserben az Alsó-Csoma Kastély.
A nemzeti vagyon induláskori értéke 5 872 925 213 Ft, változás: 9 454 627 Ft.
A forgalomképtelen ingatlanok száma 2021-ben 232 db, melynek bruttó és 2 595 400 eFt (becsült értéke
is ugyanannyi).
Az önkormányzati vagyon esetében az alábbi védettségi kategóriák jelennek meg:
● országos műemléki védettség: 2 db,
● helyi védettség alá tartozik: 13 db.
(Ebből 2 db Encs, 8 db Abaújdevecser és 3 db Fügöd városrészen)
Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a járdák, terek és parkok,
c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,
d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,
e) a védett természeti területek,
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Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:
a) a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok,
b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,
c) közművek,
d) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
e) középületek,
f) közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi
jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági
társaság(ok)ban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok),
g) köztemetők,
h) sportpályák és sportcélú létesítmények,
i) erdők
Az Önkormányzatnál a rövid és középtávon egyaránt a vagyon megőrzésének elsődlegessége elve
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. Általános irányelvként Encs város
ingatlanvagyonának megtartása és gyarapítása határozható meg, ahol szükséges az ingatlanok
felújítását, a bérbeadható ingatlanok kiadását szem előtt tartva.
A gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér, melyre
Encs Város Önkormányzata kiemelkedően fontosnak tart. Mind a pénzügyi szabályozás, mind az éves
központi költségvetés, mind a különböző pályázati támogatások jelentős hatást gyakorolnak az
önkormányzat gazdálkodására. A központi költségvetési források 2013. évtől- a feladatfinanszírozási
rendszer bevezetésétől- jelentősen csökkentek. A központi költségvetési Források csökkenésének
következtében az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevételek
felértékelődtek. A saját bevételek ezért kiemelt szerepet játszanak a gazdálkodásban.
A lakosság teherbíró képességét figyelem be véve a gazdasági környezet javuló feltételei esetén
javasolható adómérték emelés. Az iparűzési adóbevétel tekintetében jelentős az önkormányzat
„kitettsége”, mert az iparűzési adó jelentős része néhány vállalkozás sikerén múlik, amely fokozott
bevételi kockázatot jelent.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
A településfejlesztés az a fenntartható fejlődés figyelembevételével végzett fejlesztés, amely a település
társadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti minőségének, műszaki, anyagi és humán ellátásával
megteremti a település lakossága számára az életszínvonal növekedésének, az életminőség javulásának
egyensúlyi feltételeit.
A tervszerű és megalapozott településfejlesztés az Encs Város Önkormányzata által készített fejlesztési
koncepciók, a fejlesztési és a rendezési, illetve a települési és a területi tervek összhangja által
valósítható meg.
A helyhatósági választás után a képviselő-testület meghatározza a település ciklusidőszakra szóló
„fejlesztési programját”, ami meghatározza a fejlesztési irányokat és a hangsúlyosabb projekteket.
A Szervezeti és működési szabályzatról szól az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II.
20.) önkormányzati rendelete, amelyet a 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet, valamint a 13/2021.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosított. A rendeletek jelenleg érvényben lévő formája a Nemzeti
Jogtár felületén megtalálhatók.
A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
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A Képviselő-testület szervei:






a polgármester
a képviselő-testület bizottságai
a képviselő-testület hivatala Encsi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel
a jegyző
a társulás.

Az önkormányzat nem rendelkezik Városfejlesztési osztállyal, a szervezeti felépítése alapján
bizottságokkal rendelkezik, amelyek közül vannak a jogszabály alapján kötelezően létrehozandók (pl:
Pénzügyi Bizottság) valamint a Képviselő-testület döntése alapján létrehozott/létrehozható. Az
önkormányzat, szakbizottságként a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal rendelkezik, amelynek
feladatát a fentebb megnevezett önkormányzati SZMSZ tartalmazza.
A Képviselő-testület felépítése
Bizottságok


Humánágazati Bizottság



Pénzügyi Bizottság



Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

A Szervezeti és működési szabályzatról szól az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II.
20.) önkormányzati rendelete, amelyet a 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet, valamint a 13/2021.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosított.
Településfejlesztés forrásai:
●

Éves önkormányzati költségvetés: a jogszabályból eredő fejlesztések forrásait, valamint a pályázati
önerőt tartalmazza. Az éves költségvetés tartalmazza a vis maior alapot is.

●

Pályázati forrás: a ciklus programban és az éves várospolitikai feladattervben meghatározott
fejlesztésekhez keres pályázatokat az önkormányzat.

A támogatások döntő hányada a közintézmények épületeinek felújítását szolgálta túlnyomórészt a
központi városban. A támogatások eredményeképpen Encs városképe korszerűbbé vált, középületei a
város központjában igényes kialakításúak. Az építkezés legalább időszakosan munkaalkalmat biztosított
a helyi munkaerő számára, de nem változtatott jelentősen a helyi gazdaság és állástalanság helyzetén.

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök:
●

Infrastrukturális feltételek:



●

a városnak van Ipari Parkja, a vállalkozások betelepülésére alkalmas gazdasági övezete –
azonban annak fejlesztése több problémát is felvet, az önkormányzat kevés kapacitással bír
ennek megvalósítására;
a megfelelő elérhetőség biztosítottá vált az autópálya átadásával.

Szabályozási környezet:

Encs Város Önkormányzata különféle kedvezményekkel ösztönözné a vállalkozások betelepülését.
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●

vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakítása, a beruházásokat ösztönző településrendezési
eszközök és szabályok megalkotása válik szükségessé;
a foglalkoztatás növelése érdekében támogatni kell az Ipari Park területén új vállalkozások
betelepülését, elő kell segíteni a helyben már működő vállalkozások fejlesztését, továbbá az
ehhez szükséges pályázati források bevonását.

Információáramlás biztosítása: tájékoztatás, pályázati lehetőségek vállalkozásösztönzéshez és fejlesztéshez kapcsolódóan; valamint folyamatos kommunikáció, közös projektek generálása.

Az önkormányzat közvetett eszközei:
●

A városi környezet gazdaságélénkítést célzó fejlesztései – helyi gazdaságfejlesztés (piac fejlesztése
több ütemben).

●

Partnerség: az önkormányzat a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen egyeztet a
meghatározó térségi szereplőkkel.

●

Gazdasági Program: az Önkormányzat négyévente programjában leírja a rövid-, közép-, hosszú távú
célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ezzel irányvonalat mutatva, hogy a város hogyan képzeli el
jövőbeli pozícióját, szerepét a térségben. A városvezetés nagy hangsúlyt kíván fektetni a
fejlesztésekre, a költségcsökkentő megoldásokra, valamint a város térségi központi szerepére,
határon átnyúló vonzerejére.

Encs városa rendelkezik Gazdasági Programmal, mely 2019-2024 évekre szól. A fejlesztési alapelvek
között szerepel:
●

A természeti környezet megőrzése.

●

A település meglévő arculatának megőrzése, továbbfejlesztése.

●

A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése.

●

Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések előnyben részesítése.

●

Meglévő intézménystruktúra átalakítása, a kihasználtság javítása.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat segíteni szándékozik a
helyi gazdaság megerősödését, a helyi vállalkozásokat/ipart. Gazdaságfejlesztési tervei végrehajtásában
aktív szerepet szán a helyi piacnak és az Ipari Park fejlesztésének.
Az idegenforgalom fellendítésével az alábbi módokon kíván gondoskodni a város:
●
●
●

a „húzó ágazatok” meghatározása (egészség-turizmus, borturizmus stb.) és a fejlesztés
prioritásainak kijelölése,
az abaújdevecseri Csoma-kastély turisztikai és egyéb célú hasznosítása,
uszoda felújításához kapcsolódóan városi strand létesítése.

A helyi gazdaság menedzseléséhez a város az alábbi digitális megoldásokat alkalmazza:
●
●
●

ASP Adó szakrendszeréből kinyert Vállalkozói adatbázis,
Hivatali kapu,
Ügyfélkapu.

Az önkormányzat a civil szerveződések közreműködésével segíti a település gazdasági fejlődését.
A város és a járás gazdaságfejlesztési stratégiájának kialakítása és a partnerség megszervezése
szempontjából nagy jelentőségű az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. A szövetség
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olyan térségfejlesztési és foglalkoztatási projekteket vezetett, illetve koordinált, amelyek tartalmukban
és együttműködési módszerükben segítették a gazdasági fejlődést a városban és közvetlen
környezetében egyaránt. Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ) a
Területfejlesztési Törvénynek megfelelően, 1997. január 31-én, az 503-as statisztikai körzet 55
önkormányzata részvételével alakult meg, mint határozatlan időtartamra létrejött, önálló jogi
személyiséggel rendelkező szövetség. A szövetség székhelye: Encs.
A Központ fő feladatai közé tartozik többek között a térség kis– és középvállalkozói számára a
meghirdetett különböző pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás segítése, mely a gazdasági fejlődés egyik
fő alappillére lehet. A Központ a vállalt feladatokat az operatív munkát ellátó technikailag jól felszerelt
iroda működése kapcsán valósítja meg. A vállalkozók rendelkezésére áll: több modern számítógép,
Internetes elérhetőség, több telefonvonal, telefax, nagy teljesítményű fénymásoló.
Az Abaúji fejlesztési Központ az ATÖSZ-n túl az Abaúj Térségi Gazdasági- és Vállalkozásfejlesztési
Alapítványt is magában foglalja. Céljuk, hogy megfelelő pénzügyi és üzleti támogatást nyújtsanak a
mikro-, kis- és kezdő vállalkozók részére, így azok a kereskedelmi bankok potenciális- hitelképes
ügyfeleivé válhassanak.
A 2004. évben megalakult Encsi Többcélú Kistérségi Társulás esetében Encs település vezető szerepkört
tölt be, valamint a társulás munkaszervezetének a városházán helyet biztosított. A környező 34 település
tagja a társulásnak, melynek célja elsősorban a közszolgáltatások gazdaságos, hatékony és eredményes
működtetése. Az önkormányzatok a belső ellenőrzési, a háziorvosi sürgősségi-, a fogorvosi ügyeleti, a
közterület-felügyeleti (kiemelten a térfigyelő kamerák működtetésére), a nem kiemelt építésügyi és az
óvodai igazgatási feladatok ellátását igénylik. Mindezek mellett a már említett Gyerekesély program
megvalósításában konzorciumi partnerként vesznek részt, valamint a korábbi pályázatban kialakított
Biztos Kezdet Gyerekházakat működtetik 3 településen. A feladatok ellátásához megfelelő
infrastruktúrával és egy személyautóval rendelkeznek, melyeket pályázati támogatásból szereztek be.
A városban a térséget meghatározó jelentős civil élet van, amelyek között nagy számban a helyi és kisebb
részben a térségi civil szerveződések tartoznak. A legjelentősebb civil szervezetek az Encsi Városvédő és
Szépítő Egyesület, az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Hernád Medence Térségi
Közalapítvány, Encsi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Encsi Polgárvédelmi Egyesület, Roma Parlament
Encsi Tagszervezete, Abaúji Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Encs Városa Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítvány, Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány.

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Encs Város Önkormányzata az egyik legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik a településen. A
tulajdonában lévő intézményeknél, gazdasági szervezeteknél 179 fő dolgozik.
●
●
●
●
●
●
●

Encs Városi Sportközpont:
Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár:
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde:
Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ:
Encsi Területi Egészségügyi Központ:
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.:
Encsi Polgármesteri Hivatal:

13 fő
9 fő
44 fő
57 fő
11 fő
19 fő
26 fő

A város vezetősége kiemelt feladatának tartja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
és egyéb regisztrált álláskeresők munkába állítását, munkához segítését. A foglalkoztatás során kiemelt
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cél, hogy minél több aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítsanak munkalehetőséget.
Ennek érdekében maximálisan próbálják kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket, elsősorban a
hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe.
A közfoglalkoztatás keretei között az alábbi munkákat végzik a településen:
●

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:


●

köztemetők fenntartása, fejlesztése, városi piac és vásárterület fenntartása, városi intézmények
közvetlen környezetének fenntartása, Önkormányzat tulajdonában lévő bérházi lakások
karbantartása, festése, rendezés, Önkormányzati erdőterületek ápolása, Önkormányzat
tulajdonában lévő épületek fenntartása, fejlesztése.

Járási startmunka mintaprogramban közfoglalkoztatás:




mezőgazdasági:
konyhakerti
zöldségtermesztés,
fűszernövény
termesztés,
gyümölcstermesztés;
helyi sajátosságra épülő programok: parkoló építése, csapadékhálózat karbantartása,
önkormányzat tulajdonában lévő épületek fenntartása, fejlesztése;
szociális jellegű: közúthálózat karbantartása, csapadékcsatorna karbantartása, illegális
hulladéklerakók felszámolása.
62. ábra: Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő) (2013-2021)

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

32. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma

Encs
Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása
Országos
közfoglalkoztatási
program
támogatása

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

2021.
év

24

83

119

147

134

141

115

115

106

34

35

72

69

52

41

37

30

25
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Járási startmunka
mintaprogram
támogatása
összesen
-- Mezőgazdaság

68

62

82

78

75

66

55

33

58

14

27

33

44

42

34

33

27

-- Helyi
sajátosságokra
épülő
közfoglalkoztatás
-- Szociális jellegű
program
-- Egyéb
startmunka
mintaprogram

-

1

20

31

33

29

21

5

28
17

54

33

28

4

1

2

2

1

13

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

126

180

273

295

261

248

207

178

189

-- Magas
hozzáadott értékű
program
Mindösszesen

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

A fenti táblázat adatai és a következő ábra is szemlélteti, hogy a létszámadatok 2015-2017 között voltak
a legmagasabbak, azonban 2019-től csökkent a számuk és az utóbbi 2 évben 190 fő alatt volt az átlagos
létszám. Részarányukat tekintve megállapítható, hogy legnagyobb a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban résztvevők aránya, majd a Járási startmunka mintaprogramban résztvevők aránya
és legkevesebb létszámmal az országos közfoglalkoztatásban vesznek részt.
63. ábra: Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (2013-2021)

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe). A
közmunkaprogramban résztvevők jellemzői: alacsony végzettségű, hátrányos helyzetű, a kisebbség
aránya magas, nemek aránya vegyes.
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64. ábra: Közfoglalkoztatási mutató (2013-2021)

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

A mutató a közfoglalkoztatás, mint aktív munkaerő-piaci eszköz súlyát mutatja meg, a
közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszámának aránya a munkavállaló korú népességhez
viszonyítva. Összehasonlítva a járásban lévő településekkel a mutatót – megállapítható, hogy az elmúlt
10 évben 7% alatt maradt, sőt inkább 5 % körüli értéke viszonylag alacsony, hiszen például Forrón,
Fulókércsen, Hernádszentandráson, Novajidrányban is 10-20 % (sőt olykor 30%) körüli a mutató értéke
a vizsgált időszakban végig. Más járásközpontokkal összevetve is viszonylag alacsonynak mondható,
mivel például Göncön, Putnokon, Cigándon (hasonlóan periférikus és aprófalvas járás esetében)
magasabb a közfoglalkoztatási mutató.

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás
A népszámlálási adatokból látható, hogy a településen 2260 épület található, melyből 2198
magántulajdonban van, 50 épület az önkormányzaté, és 18 épület más intézmény vagy szervezet
tulajdonát képezi.
Az önkormányzat tulajdonában összesen 37 összkomfortos, 7 komfortos, 1 komfort nélküli bérlakás áll,
melyből 21 db 1 szobás és 17 db 1,5 szobás és 7 db 2 szobás. Ezekből 25 db szociális bérlakás. Ezek egy
része több éve épült, azonban az önkormányzat fontos feladatának tartja a szociális bérlakások
biztosítását a településen élő rászorultaknak, emiatt 2 db 12 lakásos szociális célú elhelyezést biztosító
bérlakás került megépítésre.
33. táblázat: Bérlakások jellemzői
Bérlakások száma komfortfokozat alapján
Összkomfortos
Komfortos
Félkomfortos
Szükséglakás
Komfort nélküli
Összesen
-ebből szociális bérlakás

37
7
0
0
1
45
25

Bérlakások száma szobaszám alapján
1 szobás
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
3 szobás
3-nál több szobás
Összesen

21
17
7
0
0
0
45

Forrás: saját szerkesztés, önkormányzati adatszolgáltatás

Az Önkormányzatnak van szociális bérlakása, lakás rendelete, bérlakás koncepciója viszont nincs.
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Gazdasági Programjában rögzítette, hogy törekedni kell a költségalapú bérlakásokra vonatkozó igények
felmérésére: Bérlakás program fejlesztése a költségalapú és a szociális bérlakásokra vonatkozó igények
felmérése után, az azokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében keresni kell a
pályázati forrásokat.

1.10.6 Intézményfenntartás
34. táblázat: Önkormányzat által fenntartott intézmények

Neve, címe
Polgármesteri Hivatal
Encsi Csoda-Vár Óvoda és
Bölcsőde
PAX HálózatfejlesztőGondozási Központ
Encsi Területi Egészségügyi
Központ
Encsi Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár
Encsi Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár
Encsi Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár

3860 Encs, Gagarin út 1.

Önkormányzati feladat
Helyi önkormányzatok és társulások ig.
tevékenysége
Óvodai nevelés

3860 Encs, Táncsics út 2.

Idősek tartós bentlakásos ellátása

3860 Encs, Petőfi út 75.

Szakorvosi járóbeteg ellátás

3860 Encs, Gagarin út
11.
3860 Encs, Rákóczi út 9.

Sportlétesítmény működtetése

3860 Encs, Petőfi út 75.

3861 Encs, Rákóczi út 9.

Egyéb szórakoztatás szabadidős
tevékenység
Közművelődési intézmények
tevékenysége

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

35. táblázat: Önkormányzat által fenntartott intézmények költségei (eFt)

Kiadás

működtetés
karbantartás
felújítás
Bevétel működésből
származó
bevétel

2016
839 360
8 782
9 037
159 484

2017
862 589
12 756
17 575
124 251

2018
921 241
13 397
23 605
115 603

2019
951 376
15 903
127 318
126 948

2020
1 077 354
16 034
25 876
113 029

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

Látható, hogy a működtetés jelentősen meghaladja a működésből származó bevételeket, ráadásul a
karbantartási költségek is évről évre egyre nagyobb összeget tesznek ki. 2019-ben voltak nagyobb
felújítási kiadások, amikor több helyszínen egyszerre folytak munkálatok.
A következő táblázat összefoglalva tartalmazza az egyéb települési intézményeket, valamint
fenntartóikat.
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36. táblázat: Nem önkormányzati fenntartású intézmények

Szerencsi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények
Neve

Címe

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola

3860 Encs, Táncsics út 4.

Váci Mihály Gimnázium és Kollégium

3860 Encs, Petőfi u. 60.

Szerencsi Szakképzési Centrum Aba Sámuel Szakközépiskola

3860 Encs, Rákóczi u. 59.

Egyházi fenntartású intézmények
Neve

Címe

Ellátott feladat

Szent László Katolikus Általános Iskola és 3860 Encs, Petőfi út oktatási
Alapfokú Művészeti Iskola
18.
Gyermeksziget Református Óvoda

3860 Encs, Szeles utca Óvodai nevelés
3.

Tiszáninneni Református Egyházkerület Encsi 3860 Encs, Ady E. u.
Idősek Otthona

Idősek tartós bentlakásos
ellátása

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, 2021

Megvalósult fejlesztések
Az intézményrendszer korszerűsítésére 2007-2013 között jelentős forrásokat tudott Encs Város
Önkormányzata fordítani. Több jelentős ilyen jellegű projekt valósult meg:
●

ÉMOP 4.1.1/B-12 „Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése”

A projekt célja az encsi TEK járóbeteg-szakellátásának alapszintűvé fejlesztése volt új szakellátások
bevezetésével a minimumfeltételeknek megfelelően, egybekötve a minőségi definitív ellátás
végzéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztéssel, az épület funkcionális átalakításával, bővítésével,
akadálymentesítésével és energiahatékonysági korszerűsítésével, kiegészítve a szakrendelések magas
színvonalú tevékenységéhez és komfortosításához elengedhetetlen orvosi gép, eszköz és bútorzat
beszerzésével.
●

ÉMOP 4.1.1/A-12 „Gyermekorvosi rendelő fejlesztése Encsen”

A projekt keretében megvalósult az orvosi rendelő épületének felújítása, teljes körű
akadálymentesítése, energia-hatékony technológia alkalmazása. A rendelő megfelelő infrastrukturális
felszereléséhez, a szolgáltatás minőségének javításához szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.
A fejlesztés következtében az egészségügyi ellátás, területileg kiegyenlítettebbé vált, színvonala javult,
az akadálymentesítés eredményeként biztosítottá vált az esélyegyenlőség az ellátottak körében.
●

Polgármesteri Hivatal épületfelújítása (2011)

●

Óvoda energetikai fejlesztése (2021)

Digitális kompetencia
A Polgármesteri Hivatalban az IKT eszközök az alaptevékenységeket segítik, minden alaptevékenységet
az ügyintézéstől az ügykezelésig IKT eszközökön végzik. Az alaptevékenység során keletkezett digitális
adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja, a saját adatbázisban (szerver) kerülnek tárolásra. Az
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okos eszközök és rendszerek használatához az alábbi akadályokat említették: az alkalmazottak egyéni
kompetenciáinak hiánya és az eszközök beszerzését akadályozó forráshiány.
Az 21 fő foglalkoztatottból 13 felsőfokú végzettségű, 15 középfokú végzettségű, IKT-val kapcsolatos
szakirányú végzettséggel rendelkező kollégák száma 1 fő – informatikus, rendszergazda, aki az
informatikai hálózat karbantartását, felügyeletét ellátó személy (köztisztviselő). Az elmúlt 5 évben IKT
kompetenciák erősítését célzó tanfolyamot / képzést saját alkalmazottjai számára 2 alkalommal
szervezett (ASP rendszer kezelése, Loclex) további igényt is jeleztek a képzésen résztvevők kollégák ilyen
témájú ismeretszerzésre. Történt igényfelmérés vagy elégedettség vizsgálat a nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban a szolgáltatást használók körében.
Az intézmény az alábbi területeken rendelkezik digitális adatvagyonnal:
●

Adminisztratív és pénzügyi adatok

●

Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok

Nem rendelkezik saját honlappal, de az önkormányzat munkaszervezeteként az önkormányzat
honlapján jelennek meg (encsi.hu). A közösségi médiában az önkormányzat munkaszervezeteként külön
nem jelenik meg, de használják (facebook). A legjellemzőbb kommunikációs forma a telefon, e-mail, de
a személyes kommunikáció, ügyfélszolgálat, hirdetőtábla is megmaradt. Riasztó, füstérzékelő, tűzjelző
rendszerrel rendelkeznek, energetikai érzékelőkkel nem rendelkeznek.
Fejlesztési igények:
Polgármesteri Hivatal működésben az elkövetkező években az alábbi változtatásokat tervezi:
A helyi ügyek gyors és szakszerű intézése, a bürokratikus akadályok mérséklése, megszüntetése, a
lakossággal és a helyi vállalkozókkal partneri kapcsolat kialakítása érdekében a döntéshozatali eljárások
korszerűsítése, a partneri szemlélet erősítése, az információs és kommunikációs technológiákban rejlő
lehetőségek kihasználásával új szervezeti-működési kultúra elterjesztése (az e-közigazgatás
szélesítésével az ügyfelek személyes megjelenési szükségességének jelentős csökkentése, a dolgozók
részére home office munkavégzési lehetőség biztosítása).
●

adatvédelem erősítése

●

belépőkártyás rendszer bevezetése

●

megfelelő hardver park biztosítása, az e-önkormányzati informatikai modell továbbfejlesztése

●

szavazó rendszer bevezetése, hangosító rendszer felújítása

●

irodai és kommunikációs feladatok magas szintű automatizálása megfelelő, egymással kompatibilis
szoftverek biztosításával, internet alapú rendszerekkel

●

képzések továbbképzések, testi-lelki egészség biztosítása

●

kommunikációs, stresszoldó és rekreációs tréningek biztosítása

1.10.7 Energiagazdálkodás
Az Önkormányzat feladata az energia hatékony és gazdaságos felhasználása, valamint a környezetbe
történő kibocsátás megelőzése, minimálisra csökkentése.
„Energetikai korszerűsítés Encsen” c. (TOP-3.2.1-16-BO1) projekt keretében az óvoda épületének
energetikai korszerűsítése történik, mely 2021. év végére valósul meg. Itt már megjelennek olyan okos
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megoldások, melyek a szolgáltatások színvonalának emelésén túl az üzemeltetési költségek
csökkentését is szolgálják:
● Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló
szerkezeteik korszerűsítése által;
●

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;

●

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából;

●

Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése;

●

Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötés.
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
A településüzemeltetés feladata a településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények,
gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható
szintű folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető
település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. Ezek nagyobb része szervezett
közösségi tevékenység ún. kommunális szolgáltatások.
Az önkormányzat az alábbi feladatokat látja el társulás keretében:
Társulás megnevezése
Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás

Ellátott feladat
●
●
●

Hernád Völgye és
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás

belső ellenőrzés,
óvodai igazgatás,
orvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás
Térsége hulladékkezelési-közszolgáltatás

A város nem alkalmaz okos megoldásokat - nem rendelkezik sem a táji-és természeti adottságok
(település ismertség, turisztikai forgalom) megismerését támogató, sem az épített környezeti
adottságok megismerését támogató okos megoldásokkal.
37. táblázat: Közüzemi szolgáltatók
Üzemeltető cég neve
Villamos energia

Elérhetőség/honlapcím

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

https://elmuemasz.hu/

Víz

Borsodvíz Zrt.

http://www.borsodviz.hu/

Szennyvíz

Borsodvíz Zrt.

http://www.borsodviz.hu/

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

+36 (1/20/30/70) 474 9999

-

-

Közterület

Encsi Polgármesteri Hivatal

+36 46 385-511

Közút

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

https://internet.kozut.hu/

BMH Nonprofit Kft.

http://bmhnonprofit.hu/

-

-

Gáz
Távhőszolgáltató

Hulladékszállítás és
-kezelés
Parkolás, Közösségi
közlekedés

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A Borsodvíz Zrt. működteti Encs város ivóvízhálózatát. Az üzemeltetett közművagyon részben állami,
részben pedig Önkormányzati tulajdonú.
A jelentősebb közműfejlesztések 2011 előtt lezáródtak, az eltelt időszakban szükségszerű javítási és
fenntartási munkálatok kerültek elvégzésre a rendszeren (pl: meghibásodás miatt Méra út
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szennyvízvezeték csere 80 fm hosszban, meghibásodás miatt Vasút úton szennyvízvezeték csere 100 fm
hosszban). A GFT-ben tervezésre kerülnek az éves munkálatok, de ezek szintén javítási munkákra
koncentrálódnak (pl: Forrói víztorony javítása) és az egész rendszerre vonatkoznak, nem csak Encsre.
A hulladékgazdálkodási rendszer
2017. január 1-től a közszolgáltatás keretében végzett hulladék gyűjtést a Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 58 önkormányzata tekintetében a Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft., majd 2018-tól jött a megyei színtű központosítás. 2018. január 1-től Borsod-AbaújZemplén Megyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH – Borsod-AbaújZemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Az integrációs folyamat
biztosítására a megye 3 meghatározó közszolgáltató Kft.-je alakította meg a BMH Nonprofit Kft.-t, mely
azzal a céllal jött létre, hogy egy egységes, racionálisan, de nonprofit alapon működő szolgáltatást
biztosítson a megyében élők számára az alapítók szakmai tudására építve. Így a továbbiakban a Zempléni
Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint a BMH alvállalkozója végzi a hulladék gyűjtést,
szállítást és kezelést, többek között a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társuláshoz tartozó települések esetében, ahová Encs Városa is tartozik.
A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzatai Társulás 2013-2015 között
valósította meg a hulladékgazdálkodási rendszerének további fejlesztését. A pályázat az Új Széchenyi
Terv KEHOP keretén belül valósult meg. A projekt célja a Társulást alkotó 58 település
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése kapcsán, hogy a kevert települési hulladékok begyűjtése
során jelentkező kapacitáshiányok megszűnjenek és a begyűjtésre kerülő elkülönítetten gyűjtött
hulladékok előkezelése megtörténjen. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás nettó
összköltsége: 410.926.000 Ft. A támogatási intenzitása: 95 %.
A projekt szakmai tartalma: A projekt keretén belül beszerzésre kerültek kéttengelyes gyűjtőjárművek,
vegyes gyűjtésre alkalmas különböző űrtartalmú, műanyag és fém edényzetek, komposztálók, a
hulladékudvart kiszolgáló vegyes űrméretű konténerek, digitális kismérleg, válogató gépsor és villás
targonca bálafogó adapterrel. Az eszközbeszerzések a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer hatékony
működtetéséért felelős komplett informatikai rendszerrel és egy járatoptimalizáló szoftverrel
egészültek ki.
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a vizsgált időszakban 94 % feletti, 2014 óta már
működik a szelektív hulladékgyűjtés is, a lakosságtól elszállított települési hulladék 2144,7 tonna, ami
több mint duplája a 2010-es mennyiségnek. A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított
települési szilárd hulladék aránya Encsen 2012-ben még 0% volt, 2017-től indult a szelektív
hulladékgyűjtés és 2019-re 19,2 %, amely a megye többi járásközpontjának arányát (20,6%) ugyan nem
éri el, de országos arányszámhoz képest magasabb arányt mutat.
Városüzemeltetés
A városüzemeltetését és fenntartását (részben) az önkormányzat által létrehozott Encsi Városgazda
Nonprofit Közhasznú Kft-t hozta létre. A szervezet vezetője Bartek József ügyvezető, a nonprofit kft
elfogadott működési szabályzata, és az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés alapján
végzi a feladatait (alap feladatok: köztisztaság, zöldfelület gondozás, hulladékmentesítés, utak -és hidak
karbantartása, köztemető fenntartás).
Városüzemeltetési feladatok:
●
●
●
●

Köztisztaság
Közterület felügyelet
Közvilágítás
Park- és közterület fenntartás
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●
●

Köztemető fenntartás
Útfenntartás

ÉMÁSZ közüzemi szerződés - Közvilágítás üzemeltetési szerződés
A település közvilágításának üzemeltetése 2021-ben a Holdfény csomag alapján történt, melynek nettó
éves díja 3 078 892 Ft volt és az alábbi lámpatest mennyiségre érvényes:
●

335 db Nátrium fényforrással üzemelő lámpatest

●

444 db kompakt fénycsöves lámpatest

●

16 db LED világítótest
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1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1 Természeti adottságok
Encs város területi tértagozódás tekintetében az alábbiak szerint épül fel:
Nagytáj: Észak-magyarországi medencék
Középtáj: Hernád-völgymedence
Kistáj: Hernád-völgy

1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok
Encs 26 km2-es területe a Hernád völgyében és az azt övező dombvidéki tájban található, az
abaújdevecseri településrész a Cserehát részét képezi. A Hernád magyarországi szakaszának tektonikus
völgye két jellegében nagyon eltérő tájat határol el egymástól. Amíg a Cserehát pliocén és pleisztocén,
döntően üledékes kőzetösszletből épül fel, addig az Eperjes-Tokaji hegység nagyrészt miocén vulkáni
vonulat: a belső kárpáti vulkáni öv része, tehát a két táj flórája és faunája között nagy eltérések vannak.
Az eltérő fejlődéstörténetű tájakat a Hernád kapcsolja össze, hiszen a két térség a folyó vízgyűjtő
területének része. Ez az összekötő szerep a kárpáti és alföldi jellegű élőhelyek esetében is igaz.
12. térkép: Encs domborzata

Forrás: earth.google.com

A genetikai talajtípusok közül a csereháti dombos részekre a csernozjom-barna erdőtalaj, a völgy
magasabb térszinten fekvő területeire, a városra és környékére a réti talajok, míg a Hernád völgyére a
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réti öntéstalajok jellemzőek.6 Fügöd településrész déli részén a réti talajok nagyobb összefüggő területet
fednek, és itt a térségben jellemző egyedül a nyers öntéstalaj.
A Hernád árkos süllyedését tektonikus mozgások alakították ki a harmad-negyedkor határán. A Cserehát
felől érkező patakok a Hernádot a völgy keleti szegélye felé szorították, A Hernád folyó földrajzi
értelemben a Cserehát része. A Hernád-völgye a korábbi földtörténeti korokban ugyancsak a Pannon
beltenger, majd tó része volt, időszakonként változó mélységű majd kiterjedésű vízborítással. A Hernád
és mellékvizei töltötték fel a területet. A helyenként agyagos homok és kavicsréteg vastagsága eléri akár
az 1000 métert. 7
A kistáj területe 118-220 mBf között változik, és ez a horizontális változatosság Encs közigazgatási
területén belül is megfigyelhető. A terület átlagos relatív relief 52 m/km2, az átlagos vízfolyás sűrűsége
1,4 km/km2, amely egy horizontális gyengén szabdaltságot jelent. 8

1.12.1.2 Éghajlat
Éghajlatát tekintve Encs az ország szárazabb vidékeihez tartozik, az éves csapadék 500-550 mm között
mozog, a tenyészidőszakban 300-350 mm, tehát inkább az Alföldre, mint a hegyvidékre hasonlít. A
Hernád völgy fekvéséből adódóan uralkodó szélirány az észak-keleti. Az évi napsütéses órák száma 18501900 óra, viszonylag sok. Az évi középhőmérséklet 8-9 Celsius fok, az átlagos évi hőingás 22-23 Celsius
fok. 9
A település klimatikus adottságait bővebben az 1.20. Városi klíma c. fejezetben ismertetjük.

1.12.1.3 Vízrajz
A térség természeti adottságainak legfőbb meghatározója a Hernád-folyó. A folyó völgye természetes
közlekedési folyosót jelent a térségben. A Hernáddal párhuzamosan folyik a belőle kiágazó és bele
visszatérő Bársonyos-csatorna, mely régen a vízimalmok egész sorát hajtotta. 10

6

Forrás: Encs Települési Arculati Kézikönyv
Forrás: Encsi kistérség természeti állapota és programja 2005.
8
Forrás: Encs Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
9
Forrás: Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015
10
Forrás: Encsi kistérség Idegenforgalmi Program
7
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13. térkép: Encs vízrajzi helyzete

Forrás:
https://geoportal.vizugy.hu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5f07d2ce942b4ca6959d9a7671a58d54

Mint ahogy a térképen jól látható Encs területén 2 db hidrometeorológiai állomás, egy felszínközeli
vízrajzi állomás és egy egyéb védelmi raktár is található. Kisebb vízfolyások a teleülésen: Abaújdevecser
– Devecseri-patak; Encs – Bársonyos-öntöző-főcsatorna, Csere-patak, Bélus-patak és egy névtelen
vízfolyás.
A felszíni és felszín alatti vizek részletesebb bemutatása az 1.17.2. fejezetben részletesebben
megtörténik.

1.12.1.4 Növényzet
Az encsi járás őshonos vegetációit, illetve élőhelyeit tekintve igen változatos. A megye főbb élőhelyeinek
majd mindegyike előfordul a területén, kivéve talán a Borsodi Mezőség szikes lápvilágát, és az
összefüggő magashegyi bükkösöket. A lápok és szikesedő foltok a kistérség területén is fellelhetők. A
megye életföldrajzi jellemzése emiatt igen jól illik a kistérségre is, mivel annak közigazgatási területe az
alföldi síkvidék tőszomszédságában kezdődik, és kiterjed a Cserehát, illetve a Hernád-völgy, Szerencsidombvidék, és a Zempléni-hegység tájaira. A Hernád lapos völgyében az erdős sztyeppek, mocsarak,
holtágak, ártéri galéria erdők maradványai, sőt a szikes foltok a Magyar Alföld növényvilágát hozzák a
kistérség déli részébe. A déli domboldalak szőlős kertjeinek, és szántóföldjeinek a helyén eredetileg
elhelyezkedő a tatárjuharos, illetve még jellemzőbb módon a mezei juharos tölgyesek ugyancsak alföldi
növénytársulások, amelyek a középhegységek lösszel fedett déli lejtőire is felhúzódnak. A Cserehát
dombhátain nővő kocsánytalan, cseres és gyertyános tölgyesek már a középhegységek jellemző
vegetációs zónáit jelentik. A kistérség középső és északi tájain ezek az erdőtársulások válnak jellemzővé.
A megyében jellemző fő növénytársulások közül a középhegységekre jellemző élőhelyek a kistérségben
Abaújalpár határában, illetve az Aranyosi-völgy szurdokában fordulnak elő.
Növényföldrajzi szempontból Encs a Pannóniai flóratartomány Észak-középhegységi flóravidékének
Tokajense és Tornense flórajárásainak határán helyezkedik el. A Cserehát elnevezés a lankás
dombvidéket egykor borító cseres tölgyes erdőségekből ered. A mérsékelt övi lomberdő zóna, így a
Kárpát-medence folyóit valaha nedvességkedvelő fajokból álló aljnövényzetű ligeterdők szegélyezték.
Ez a ligeterdő a magasabb, ritkán elöntött ártéri szinteken kemény fájú fajokból állt: tölgy (Quercus),
kőris (Fraxinus), szil (Ulmus), juhar (Acer) és gyertyán (Carpinus), keményfa-ligetet (Querco-Ulmetum)
alkotott. A folyók mentén ez a legfajgazdagabb erdei élőhely. Kiemelkedő a rovar- és az énekesmadár131

faunájuk. A Hernád mentén keményfa-ligetet sajnos már csak nyomokban találunk, szinte teljes
mértékben elpusztultak, óriási és helyrehozhatatlan veszteséget okozva ezzel a természetnek. Az
alacsonyabb, a vízhez közelebbi, gyakran elöntött szinteken puha fájú fajokból álló: fűz (Salix), nyár
(Populus) és éger (Alnus) alkotta puhafa-liget (Salicetum albae-fragilis) a jellemző növénytársulás. Kiváló
madárfészkelő helyek.11
Abaúji-Hegyalja vékony, szalagszerű kistáj nyugatról körülöleli a Zemplén magasabban fekvő területeit.
Zonális vegetációja a lösztölgyes és cseres-tölgyes lehetett, ezek állományai mára azonban teljesen
megsemmisültek, helyüket szőlők foglalják el. A művelt területek közötti felhagyott parcellákon a
visszatelepülés különböző fázisait találjuk. Az egykori erdők fajai éppúgy előfordulnak itt, mint az
újonnan betelepült sztyepprételemek. Összességében igen fajgazdag, kontinentális hatás alatt álló
komplex jellemzi, különböző szukcesszionális stádiumok mozaikjával. A hajdani erdők nyomait mutatja
a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), törpemandula (P. tenella), magyar zergevirág (Doronicum
hungaricum), pázsitos nőszirom (Iris graminea), macskahere (Phlomis tuberosa). Számos eredeti
sztyeppréti növény közül kiemelhető a tömeges árvalányhaj-fajok mellett a piros kígyószisz (Echium
maculatum), hengeres peremizs (Inula germanica), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), magyar
nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica). A gyepek leromlásával nagyobb cserjés-bozótos területek
jönnek létre. Északon az utak mentén, gyepekben mindenfelé megtalálható a mezei gólyaorr (Geranium
pratense). Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa
(Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia),
aranyvessző-fajok (Solidago spp.).12

1.12.1.5 Állatvilág
Állatföldrajzi besorolás. Faunatartomány: palearktikus Faunavidék: Euro-turáni Faunakerület: Középdunai Faunakörzet: Ősmátra Faunajárás: Börzsöny-Mátra-Bükk. Encs külterületének nagy része már
nem természetes élőhely, települési területeken kívül mezőgazdasági területek találhatóak nagyobb
mértékben. Abaújdevecser északi részén a felhagyott szőlők helyén van természetesebb élőhely. Az
állatvilág ezekhez kapcsolódik.

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
Encs város tájtörténetében nem történt változás a 2014-ben készült ITS óta, így annak újbóli
ismertetésétől eltekintünk.
A Hernád holocén-ártere az állattenyésztés színtere volt. Ennek alapját a völgytalp gyeptakarója és a
legeltetésre alkalmas ártéri erdők alkották. A Hernád-folyót – és kisebb szakaszokban a Bársonyost is –
puhafás ligeterdők szegélyezték. Nagy összefüggő erdőségek is voltak pl. Encs határában is. A szántóföldi
gazdálkodást a domb- és hegylábfelszíneken és -lejtőkön, teraszokon folytatták. A hegyláblejtőkön
szőlőskertek és gyümölcsösök gazdagították a kultúrtájat.13

11

Forrás: Encsi kistérség természeti állapota és programja 2005.
Forrás: https://www.novenyzetiterkep.hu/node/401#6.7.
13
Forrás: Frisnyák Sándor: A Hernád-völgy történeti földrajza 2007.
12
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14. térkép: Felszínborítások 2018

Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018

Jelenleg a tájhasználat teljes mértékben átalakult. A völgytalpi területeken nagytáblás mezőgazdasági
termelés folyik, mely a Bársonyos és a Hernád mentén minimális kiterjedésű fás területek szakítanak
meg. A lakott terület is ebbe az irányba terjeszkedett, az ipari, mezőgazdasági üzemek egy része is ide
települt. A természetes növény- és állatvilág csak a ma is meglévő patakok, vízfolyások mentén húzódó
keskeny sávra szorult vissza. Encs területének domblábi részén (Abaújdevecser Rózsás területe) a lakott
területhez közeli régi szőlők és gyümölcsösök nagy részét felhagyták. Természetes erdő területek Encs
Csereháthoz kapcsolódó részén (Abaújdevecser északi részén) találhatóak. Összetételük szerint fiatalés középkorú, lágy- és keménylombú erdők. Az utakat kísérő fás társulásokban az akác hódít egyre
nagyobb teret, melynek gyepszintje jóval szegényebb. Természetes fás társulások igen kis részben
vannak jelen, ezek az alacsony ártéri puhafa ligeterdők, keményfás ligeterdők, szubmontán égerligetek,
pannóniai cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek, valamint az alföldi tatárjuharos lösztölgyesek.
15. térkép: Erdősültség 2018

Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/statusmaps/tree-cover-density-2018
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Mezőgazdasági szántóterületek: Főbb termesztett növények a búza, tavaszi árpa. A Bársonyos-csatorna
és a Csere-patak által közrefogott területen korábban öntözéses földművelés folyt, melynek műszaki
feltételei ma is megvannak. A takarmánynövények termesztése az állatállomány csökkenése miatt
visszaszorult.
Rétek, legelők: A KSH adatok szerint 124 ha-t, a Corine felszínborítottsági adatbázis szerint 203 ha-t tesz
ki a gyepek területe, tehát a település területének mintegy 6-8%-át. Az értékes természeti területek
szinte teljes egészét a rétek képviselik a település területén. A településen fellelhető természetes nyílt
társulások a hegyi kaszálórétek és a mocsárrétek. Jelentős a fügödi településrészt keleti és déli irányból
körülölelő, Bársonyos csatorna menti összefüggő gyepterület, melynek értékes növénytársulásai a
Bársonyos egykori, tavasszal vízzel borított holtágaiban élnek. Az abaújdevecseri szőlőskertek alatt, a
Devecseri patak völgyét kísérő domboldalakon szépen gondozott, legeltetett legelő húzódik, iható vizű
forrással. Ez a gyepterület az igen ritka dunai szegfű legészakibb termőhelye. A nedves rétek invazív
gyomfajai a magas aranyvessző és a selyemkóró, a szárazabb, leromlott gyepekben erősen terjed a
parlagfű. A problémát a legelőkön a legeltetés hiánya, a kaszálóréteken pedig a kaszálás hiánya okozza.
16. térkép: Gyep- és füves területek 2018

Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/grassland/status-maps/grassland-2018

Kertek, szőlők, gyümölcsösök: A 2010-es KSH adatok szerint 11 ha szőlő és 201 ha gyümölcsös található
Encsen, amiből 176 ha termő gyümölcsös (település területének 7%-a). Szőlőtermesztés igen kis
kiterjedésben a völgyperemeken, elsősorban az abaújdevecseri domboldalak déli fekvésű zártkertjeiben
folyik. Ezeknek a kis parcellás gyümölcsösöknek nagy részét mára felhagyták, amiről a felszínborítottsági
adatokból is következtethetünk, amely átmeneti erdős-cserjés területként 12 ha állapít meg. Ezeken a
felhagyott domboldalakon spontán erdősülés indul el, ahol a honos cserje- majd fafajok veszik át az
uralmat: kökény, galagonya, kecskerágó, tatár juhar, mezei juhar, végül a kocsánytalan és molyhos tölgy.
Ezek a spontán erdők gyakran elvadult gyümölcsfákkal és akáccal vannak átszőve, és főleg a
birtokmezsgyéken áthatolhatatlan bozótot képeznek. A régi gyümölcsösök, elsősorban szilvások a
beékelődő szőlőskertekkel tájképileg is igen értékesek, aljnövényzetüket tavasszal ibolyaszőnyeg borítja.
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1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
A település természetvédelmi szempontból az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (mint
természetvédelmi kezelő) működési, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (mint természetvédelmi
hatóság) illetékességi területén helyezkedik el.

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Abaújdevecser északi, Rózsás részén érintett.

1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
17. térkép: Tájképvédelmi övezet Encsen

Encs külterületének északi nyúlványa részét képezi a Cserehátnak,
mint térségi jelentőségű tájképvédelmi területnek. E területek
gazdálkodása a hagyományokhoz kötődik, illetve azokkal
összhangban fejleszthető. A tájképvédelmi övezetek kettős funkciója
közül kiemelkedik a védelmi, ami a táji-települési összhang védelmétmegtartását igényli. Az érzékeny települési területek esetében
kiemelten fontos feladat a települések térszerkezetének megőrzése.
Lényeges szempont a település és a táj kapcsolatának megőrzése, a
hagyományos elemek megtartása (fasorok, mezsgyék, jellegzetes
épületek). A művelésből kivett telephelyek, majorok megújítása
során törekedni kell hagyományos építési kultúra követésére, tájba
illeszkedő épületek kialakítására. A Cserehát jelenlegi mozaikos
tájszerkezete és a mezőgazdasági művelésű területek jelentik a
térség meghatározó természeti erőforrásait, amelyekre az
elmaradott térség gazdaságfejlesztése és népességmegtartása
alapozható.
Forrás: Encs Településképi Arculati kézikönyv

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
1.12.3.2.1 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
A Hernád völgye tervezett tájvédelmi körzetként szerepel. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva (ún.
ex lege) védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt.
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23. § (2) bekezdésének hatálya alá esik a közigazgatási területen elhelyezkedő fügödi Várdomb. Az e
bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. A Tvt. 28. § (5)
bekezdése értelmében a földvárak még országos jelentőségű természeti emléknek is minősülnek. Az
Encshez csatolt, de településszerkezetileg jelenleg is különálló Fügöd község É-i, egykori felsőfügödi
részén, pontosabban a település ÉK-i szélén elhelyezkedő sportpálya DK-i sarka mellett található a
Várdomb nevű régészeti lelőhely. Évtizedekkel ezelőtt a Várdombon még egy cigánytelep házai álltak,
ma üres, elhanyagolt parlag. A domb ÉK-i alja mocsaras, vizenyős területben végződik. DNy felé 20-25
m széles sekély mélyedés választja el a falu felől kinyúló, a dombnál alig magasabb fennsíktól. Korára
vonatkozóan Kalicz Nándor a kora bronzkori hatvani kultúra telepeként határozta meg, de feltehető,
hogy az ásatások a középső bronzkor jelenlétét is eredményezni fogják. Mindezeken túl számolnunk kell
esetleg egy későbbi, középkori felhasználásával is, ugyanis kézenfekvőnek tűnik, - a helyszíni egybeesés
alapján - hogy itt lehetett az ide lokalizált középkori torony helye is. (Forrás: Sárközy Sebestyén-Nováki
Gyula-Sándorfi György: A TÖRTÉNETI ABAÚJ-TORNA MEGYE VÁRAI)
Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt állnak a Natura2000 területek, melyek szintén a Hernádvölgyet érintik. A különleges madárvédelmi területek létrehozását a parlagi sas és a haris madarak
jelentős populációja indokolta. Natura2000 területek az alábbiak szerint érintik a települést:
●

Natura2000 KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (HUBN10007), hrsz: 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/4,
026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 026/10, 026/12, 026/13, 026/14, 026/15, 026/16, 026/18, 026/19,
026/20, 026/21, 026/22, 026/23, 027, 028, 029, 030, 031/2, 031/3, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9,
032, 033, 034, 035, 036, 037, 038/21, 040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28,
040/29, 040/30, 040/31, 040/32, 040/33, 040/34, 040/35, 040/36, 040/37, 040/38, 040/40, 040/42,
040/43, 040/44, 040/45, 040/46, 040/47, 040/49, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072,
073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093,
094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0223, 0224/12,
0224/13, 0232/7, 0232/9, 0232/10, 0234, 0237, 0239, 0242, 0243/1, 0243/2, 0243/3, 0244, 0245/2,
0245/3, 0245/4, 0245/5, 0245/6, 0245/7, 0245/8, 0245/9, 0248/1, 0248/2, 0248/3, 0248/4, 0257/2,
0257/3, 0257/4, 0257/5, 0257/6, 0257/7, 0257/8, 0257/9, 0257/10, 0257/11
●

Natura2000 KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK:

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő (HUAN20004) hrsz: 02, 03, 04, 017, 018, 019, 020, 021, 054, 055, 056,
0242, 0243/2, 0244, 0245/2, 0257/3

1.12.4 Ökológiai hálózat
Ökológiai hálózat övezete: a természetes és természet-közeli élőhelyek rendszere, amely az élőhelyek
közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a fajok vándorlását, terjedését
és ezáltal a biológiai sokféleség megőrzését. Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek
megtalálhatók a település területén és a környező területeken.
Magterületek: Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek
ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az
élőhelyei és genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók: A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebbnagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
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folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
Puffer területek: A magterületek és a folyosók körül védőzónát (puffer zóna) kell kijelölni, ahol még a
természet-közeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók
védelme az esetleges külső káros hatásoktól.
18. térkép: Encs Natura 2000 hálózat

Forrás: http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/baz_ovezet_3-1_okohalo_20200605.pdf

Encs külterületein a pufferzóna és ökológiai folyosó övezete is megtalálható.

1.12.5 Egyéb természeti értékek
Encsen egyéb természeti terület nem található.

1.12.6 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése


A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési Terv a település Csereháti részét kedvezőtlen
adottságú dombvidéki térségbe sorolja, ami egybeesik a dombvidéki tájgazdálkodás térség, illetve
az érzékeny települési terület övezetével is. Ez a kiemelés utal a tájhasználati konfliktusok
fokozottabb jelenlétére. A Cserehát halmozottan hátrányos térségében a nagyüzemi mezőgazdaság
szétesése miatt a mezőgazdaság eltartó képessége jelentős mértékben csökkent. Ezt fokozzák a
kedvezőtlen természeti adottságok is. Hiányzik a térség területére kiterjedő, válságkezelő komplex
tájgazdálkodási koncepció, amely a helyi természeti, társadalmi, gazdasági adottságok alapján
határozza meg a Cserehát tájfejlesztési lehetőségeit.



Meghatározó és folyamatos konfliktus a védett tájak területén a természetvédelmi, tájvédelmi célú
használati és funkcionális korlátozás, amely a Natura 2000 területek kijelölésével további
területekkel bővült. Ezekben a térségekben még nem alakult ki általánosan a természetvédelmi célú
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erdő és agrárgazdaság támogatása, így a gazdálkodók egyelőre csak a korlátozásokból eredő
negatívumokat érzékelik.


A település Hernád-völgybe eső részét, mint antropogén hatásokkal terhelt ökológiai folyosót említi
a megyei terv. Ennek az erősen terhelt mozaikos területnek egységes ökológiai rendszerré
fejlesztése kiemelten fontos feladat. Az alföld hajdani meghatározó természetes erdőtársulásai a
lösztölgyesek, illetve az ártéri keményfa ligeterdők szinte teljesen eltűntek a térségben. A folyók
menti ökológiai rendszerek természetközeli élőhely mozaikjainak egységes rendszerré fejlesztése
során a honos ártéri erdők, ligeterdők visszatelepítésének meghatározó szerepet kellene betöltenie.
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1.13

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag aktív,
termesztési, ill. kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül. Egy település
„élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben meghatározza a
zöldfelületek aránya és azok állapota.

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer különböző elemeit térbeli helyzetük és használatuk módja szerint
csoportosíthatjuk.
Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk:
●
●
●

sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei;
vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és vízfolyások partja;
szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, sportpálya és az
intézménykertek.

Használatuk módja szerint megkülönböztetünk:
●
●

●

korlátlan használatú közterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a közparkok és
közkertek, valamint az utcai zöldsávok;
korlátolt használatú közterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények (temető,
sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, művelődési ház,
templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben korlátozva van;
közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található kertek
tartoznak.

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
A városban a zöldfelületek területe 96 586 m2, ebből véderdő 16 194 m2, közpark 80 392 m2.
Korlátlan használatú zöldfelületek:
●

Közparkok, közkertek: Encs településrészen 4 közpark található; a Városháza melletti területen, a
Petőfi-park a galéria mellett, a KRESZ-park és a Millenniumi park.


Encs városának legkisebb és legfiatalabb parkja, a Petőfi park a volt Petőfi Sándor Általános
Iskola (ma Szent László) mellet került kialakításra. A pici tér központjában áll Nagy Imre szobra,
melyet a nyíregyházi szobrászművész, Balog Géza készített 2006-ban. A szobortól balra
magasodik az 1956-os emlékfa, Nemes Sándor hejcei fafaragó mester 2004-es munkája. A Petőfi
parktól jobbra várja művészetkedvelő vendégeit a Városi Galéria, melynek falfülkéjében a park
névadójának a szobra is megtekinthető. A park növényzete megújításra és revitalizációra szorul;
találunk néhány idősebb fát, amelyek megőrzése javasolt, de emellett a cserje- és gyepszint
hiányos, nem attraktív. Utcabútorokkal ellátott, de azok minősége sem felel meg a mai kor
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követelményeinek. A park funkcióját nem tölti be, nem nagyon használja a lakosság, emiatt a
térszerkezete átalakításra, megújításra vár.
Városháza park: A Polgármesteri Hivatal, a Bíróság, a Petőfi utca és a Táncsics utca határolja
közre. A park területe 2061 m2. A parkban idős faállomány található (elsősorban fenyők). A park
térszerkezete megfelelő, sétautakkal tagolt, utcabútorokkal, ivókúttal és köztéri műalkotásokkal
ellátott. 3 szintes növényállomány nem jellemző a területen, ezért a park revitalizációja indokolt.
Millenniumi park: A szépen parkosított, kavicsos utacskákkal teleszőtt Millenniumi park fásbokros ligetként zöldell Encs szívében. A park a városi rendezvények, ünnepek és koncertek fő
helyszíne. Itt áll Aba Sámuel királyunk impozáns bronz szobra, melyet Balogh Géza nyíregyházi
szobrászművész készített 2001-ben, a Millennium tiszteletére. Szintén a parkban található Kalló
Viktor Három tavasz című alkotása, mely a magyar történelem három emlékezetes tavaszára
emlékezik. Korábban ez a szoboregyüttes állt a tér középpontjában, a királyszobor helyén. A
köztéri alkotások mellett a Millenniumi parkban egy a mai kornak megfelelő játszótér is
kialakításra került néhány évvel ezelőtt, mely az óvodás és kisiskolás korosztály igényeit is
kiszolgálja.
Kresz-park (Körforgalmi-park): A Kresz-park Encsen a vasútállomás és az Encsi Városi Óvoda
közötti területen fekszik. Neve még azokban az időkben született, amikor utacskáira útburkolati
jelek voltak festve, arányosan lekicsinyítve, a kereszteződéseknél pedig kresztáblák igazították
útba az itt közlekedőket. Az általános iskolás diákok számára remek "oktatópálya" volt ez a park,
ahol játszva tanulhatták meg a Kresz és helyes közlekedés szabályait. Ma ez a funkciója már
háttérbe szorult, virágokkal, köztéri szobrokkal és emlékművekkel büszkélkedő pihenőparkként
Encs egyik szép zöld foltja. A Kresz-parkot keresztben átszelő út mentén emlékfák során
elhelyezett réztáblákon a város történelméhez kötődő híres személyiségektől olvashatunk
idézeteket, írásokat. A Körforgalmi-park déli részében többfunkciós szabadidőpark került
kialakításra (Fitnessz-jóga-Thai chi gyakorlásához alkalmas tér és Extrémsport terület
(gördeszka, görkorcsolya, BMX)).

●

Utcai zöldsávok, fasorok: A településrészek közül csak Encs rendelkezik tervszerűen telepített utcai
fasorokkal a Petőfi utca 3-as felőli bevezető szakaszán, valamint néhány mellékutcában. A fasorok
többsége gyümölcsfákból áll, de vannak díszfákkal beültetett útszakaszok is.

●

Egyéb közterületi részek, közparkok:






Belterületi erdő: A város belterületén, a vasútállomástól délre a vasút nyugati oldalán hosszú
nemesnyáras állomány húzódik. Az idős fák gyepszintje mérsékelten gyomos, megtalálható
benne a védett széleslevelű nőszőfű (Epipactis heleborine) közepes állománya.
Véderdő: evangélikus templom és volt Abaúj Bútoripari Kft. bútorgyár között található terület,
a bútorgyár véderdője. Állománya közepes korosztályú faegyedekből áll, melyek nem alkotnak
összefüggő lombkorona szintet és gyepszintből. Monokultúrás állomány, diverzikálása javasolt.
Az intézményterületek között kiemelkedő az Abaújdevecseri településrészen, a Fő utcán
található Csoma József kastély parkja, ami helyi védelem alatt áll. A kastély 1800-ban épült
barokk stílusban, amelyhez tartozik egy 3,5 ha-os arborétum jellegű park. Az egykori
kastélyparkban használaton kívüli autósmozi is található. A park eredeti fáinak egy része még
megvan, emellett új ültetések is vannak szép számmal, de ezek nem koncepcionálisan
illeszkednek a régi kertstruktúrába. A kastély épületének állapota a 2002-es felújítás ellenére
kifejezetten rossz, a vakolat mállik, a terasz kovácsoltvas korlátjának egyes elemei hiányoznak.
Az épület egy részét helyi amatőr színházi társulat használja.
Ugyancsak Abaújdevecserben, a Kossuth utcában található a Csoma István kastély. A kastély
parkjában játszóteret alakítottak ki, az egykori kert szerkezete nem felismerhető, néhány
idősebb faegyed megmaradt. Az épület gondozott, alkalmanként használva van.
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Korlátolt használatú zöldfelületek:
●

●




●

Zöldfelület jellegű a településen a temetők és a sportpályák területe. Valamennyi településrész
rendelkezik saját temetővel. Az abaújdevecseri temető (Hrsz 4001, 4002 és 4003) tájképi
szempontból is értékelhető szép fekvése miatt. Az encsi és fügödi temetők perifériális
helyzetűek. Lombtömegfedettségük alacsony, 10% körüli. A városi sportközpont területe
jelentős nagyságú zöldfelület, de a lombtömegfedettség nagyon alacsony, csupán néhány fát
jelent az épület körül.
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények:
Nevelési létesítmények kertje: Váci Mihály Gimnázium és Kollégium (Petőfi út 60.), Zrínyi Ilona
Általános Iskola (Bem József u. 2 és Táncsics M ú. 4., fügödi tagiskola – Fő út 69.), Szent László
Katolikus Általános Iskola és AMI (Petőfi út 6.), Encsi Csoda-vár Óvoda és Bölcsőde (Gagarin út
1.; fügödi tagóvoda – Fő út 7., abaújdevecseri tagóvoda – Fő út 8.), Aba Sámuel Szakközépiskola
(Rákóczi út 59.).
Egyéb intézmények: Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ (Táncsics út 2.), Tiszáninneni
Református Egyházkerület Encsi Idősek Otthona (Ady E. u.), egyházi intézmények (templomok)
kertjei.
Egyéb korlátolt használatú zöldfelületek: A lakóterületek kertjei a települési zöldfelületi rendszer
talán legfontosabb alkotóelemei. A településen egy, kettő és három zónás kertek egyaránt
előfordulnak. Az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) a legritkább, a kétzónás a leggyakoribb
(díszkert – haszonkert), a három zónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol
állattartás vagy más gazdálkodási tevékenység (akár ipari vagy szolgáltató jellegű) folyik és
ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában.
19. térkép: Lombtömeg fedettség Encsen

Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/statusmaps/tree-cover-density-2018
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A térképen jól látható, hogy Encsen összességében a lombtömeg fedettség 40-60% között mozgott
2018-ban.
Encsen a közhasználatú zöldterületek nagysága: 59 800 m2, ami 9,2 m2 egy lakosra jutó zöldfelületnek
felel meg. Ez a szám az országos 16,9 m2/fő átlaghoz képest alacsonynak mondható, viszont a
közhasználatú zöldfelületek gondozottságukat tekintve messze megelőzik a térségben tapasztalt
átlagot. A város rendezett zöldterületeit 2013-ban a „Virágos Magyarországért” mozgalomban
miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták, 2014-ben a település elnyerte az Arany Rózsa ÉszakMagyarországi Régió szakmai díját. Sikeresen kapcsolódtak be országos elismerést kapva a „Legszebb
konyhakert” mozgalomba is.

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
●

A zöldfelületi rendszerről jelenleg nem áll rendelkezésre digitális adatbázis.

●

A fügödi településrész déli határában elterülő legelőkön sok a szerves és szervetlen háztartási
hulladék, ami a nitrogénkedvelő gyomok elszaporodásának kedvez. A legeltetés hiányában
gyomosodás és spontán erdősödés figyelhető meg a sportpálya melletti értékes gyepterületen is.

●

Az ipari telephelyeken a telekhatár menti fásítás esetenként hiányos.

●

A temetők lombtömeg-fedettsége igen alacsony, kivéve az abaújdevecseri temetőt.

●

Sok a fátlan utca, útszakasz, ideértve a város főutcáját is. A belterületen a fás növényzet elsősorban
a magánkertekben összpontosul, pedig az utcák keresztszelvénye sok helyen lehetővé tenné fasorok
létesítését.

●

A légvezetékek az utcafásítást nehezítik, az utcaképet kedvezőtlenül befolyásolják.

●

A Csoma kastély parkja elhanyagolt, dendrológiai értékeit pusztulás fenyegeti.

●

A városban a környezeti szenzorok alkalmazása nem jellemző.
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1.14

Az épített környezet vizsgálata

Az épített környezet vizsgálata fejezet olyan tartalmi részletezettséggel kerül kidolgozásra, amely a
stratégia kidolgozásához szükséges. Részletesebb elemzésre a településrendezési terv felülvizsgálata,
módosítása során fog sor kerülni. Ez indokolja a kormányrendelet szerinti 1.14.1.2, 1.14.2.1, 1.14.2.2,
1.14.4, 1.14.5.1, 1.14.5.2, 1.14.5.3, 1.14.5.4 alfejezetek elhagyását, illetve egyes alfejezetek tömörségét.

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és helyi
sajátosságok vizsgálata
A településszerkezete története:
Az előző ITS elkészülte óta ebben a fejezetben nem történt változás, így annak újbóli ismertetésétől
eltekintünk. (1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata fejezet)

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Encs Város Helyi Építési Szabályzatában, az alábbi funkciójú területek kerültek megállapításra (területfelhasználási egységek):
Beépítésre szánt területek:
●

lakóterületek: kisvárosias, kertvárosias, falusias

●

vegyes területek: településközponti

●

gazdasági: kereskedelmi szolgáltató, egyéb iparterület

●

üdülőterület: üdülőházas

●

különleges terület: temető, sportterület, vásártér, bánya, rekreációs terület, szeméttelep,
szennyvíztelep, területigényes közmű

Beépítésre nem szánt terület:
●

közlekedési és közműterületek

●

zöldterületek: közpark

●

erdőterület: védőerdő, gazdasági erdő

●

mezőgazdasági területek: üzemi terület, ökológiai terület, rét, legelő, gyep, kert, szántó, nádas,
vízállásos terület

●

egyéb terület, vízgazdálkodási terület: folyóvizek medre, partja, sziget, közcélú csatornák,
vízbeszerzési területek és védőterületeik
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1.14.1.3 Funkció vizsgálata
A város térségi szerepkörének megfelelő intézményhálózattal rendelkezik, mely a tudatos városkijelölés,
városépítés eredménye. Szinte minden intézményre jellemző városi funkció mellett a körzeti vonzás is,
mely elsősorban a járás területére terjed ki.
38. táblázat: Funkciók Encsen
Funkció
Humán
funkciók

Alfunkció

Intézmények megnevezése

Darabszám

Bölcsőde

„Óv-Lak” Mini Bölcsődék, Encsi Csoda-Vár Óvoda
és Bölcsőde

2

Biztos Kezdet
Gyerekház

Pillangó Gyerekház

1

óvoda

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, Encsi
Gyermeksziget Református Óvoda

2

iskola

Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szent László Katolikus
Általános Iskola, Váci Mihály Gimnázium és
Kollégium, Aba Sámuel Szakközépiskola
4 háziorvosi rendelő,
2 Házi Gyermekorvosi Rendelő,
5 védőnői körzet, 2 fogászati rendelő,
3 gyógyszertár
Szociális és Gyermekvédelmi Központ Encsi Idősek
Ápoló Otthona
Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ
Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

4

színház, mozi

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

1

szabadidőpark,
sportpálya
közösségi ház és
múzeum
uszoda, strand

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

1

egészségügyi ellátás

szociális és
gyermekjóléti
szolgáltatások
könyvtár
Közösségi
funkciók

1

2
0

önkormányzati
hivatal
kormányablak

Polgármesteri Hivatal

1

Polgármesteri Hivatal

1

benzinkút

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Volánbusz Zrt.

1

rendőrség

tűzoltóság

Közlekedési
funkciók

1

Jelenleg nincs. De a járási uszoda 2022-ben
megkezdi működését.
Encs: Római Katolikus templom 2 db, Református
templom, Görögkatolikus templom, Evangélikus
templom; Abaújdevecser: Református és római
katolikus templom; Fügöd Reformárus templom
B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitányság Encsi
Rendőrkapitányság, Polgárőr Egyesület:
Abaújdevecser, Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Encsi Kirendeltsége
Polgármesteri Hivatal

templom

Igazgatási
funkciók

7

okmányiroda

autóbusz állomás

8

2

1
1

1

144

vasútállomás
Gazdasági
funkciók

Forró-Encs vasútállomás - MÁV Magyar
Államvasutak Zrt.
Magyar Posta Zrt., OTP Bank, K&H Bank,
Takarékbank

1

-

0

Lábatlan Vendégház Encs-Abaújdevecser

1

pénzügyi
szolgáltatók és
bankok
irodaház
szálláshely
kiskereskedelmi
üzlet

élelmiszer, ruházati kiskereskedelmi üzletek,
papírbolt, gazdabolt, ruházat, dohánybolt, Tüzép,
vegyes iparcikk, Fürdőszoba és Csempe Szaküzlet,
Kisállatkereskedés, fényképész, könyves- és
játékbolt, virágbolt, szolgáltatók (fodrász,
kozmetika, telekommunikáció stb.)
vendéglátó
Anyukám Mondta, Éva Cukrászda, Barbados Büfé,
egységek
Centrál Kávézó és Pizzéria, P27, Pizza 105.,
Jégvarázs, Csülök Bár Kft., Gyöngy Büfé, Hörpintő
kocsma
Ipari Park
Encs Ipari Park
piac
Termelői és piac
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás – saját szerkesztés

4

113

10

1
1

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
Barnamezős terület Encsen nem található. Alulhasznosított vagy használaton kívüli terület a volt uszoda
épülete, Mezőgép telephelye, encsi Vágóhíd épülete.

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)
A degradálódott területek első sorban a város szegregátumai. A szegregátumok bemutatása a 2.3.2.-es
fejezetben részletesen megtörténik.

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
A 2014-ben készült ITS megalapozó vizsgálatban leírtakhoz képest nem történt változás, az abban leírtak
érvényesek jelenleg is.

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter
Encs Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszter 2021.12.31 állapotot
tükröz. A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb
önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 475 db névjegyzékbe vett tulajdona van,
123 hektár – 397 darab belterületen, 78 db – 53 hektár pedig külterületen található. Forgalomképtelen
ingatlanok 232 db 2,6 mrd forint értékben, korlátozottan forgalomképes 44 db (értéke 3 mrd forint),
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forgalomképes ingatlan 199 db (576 millió forint). A beépítetlen terület (235 db - 98 ha), a beépített
területek (239 db – 77 ha) közül 100%-os saját tulajdonú 236 db (76 ha). 3 db egyéb közös tulajdon.

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A környezet geodéziai felmérése a vonalas infrastruktúrára irányuló beruházásokhoz tartozó kiviteli
tervek részeként, a benne foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően történik.

1.14.5 Az építmények vizsgálata
Régészeti ásatások szerint emberek laktak a város mai helyén már az őskorban, és azóta is folyamatosan.
A honfoglalás és az államalapítás után a terület Újvár megye része lett egy 1219-ből származó írásos
emlék alapján. A történelem viharai, a tatárjárás, a török hódítás, a Habsburg hatalom ellen vívott harcok
a városon is végigsöpörtek. A Rákóczi szabadságharc után a kurucokhoz hűséges Encset az átvonuló
németek 1706-ban bosszúból felégették. A XVIII. században újjáépítették, a katolikus vallás újjáéledt,
Gróf Keglewich Károly Szent József tiszteletére felépítette a ma is álló katolikus templomot. Fellendülést
az 1860-ban megnyitott Tisza-vidéki vasút hozott, Encs és Forró közös állomást kapott, a környék a
vasútvonal révén a fejlődésnek indulhatott. Postahivatal, távíró állomás, takarékpénztár létesült. A
világháború előtt már kereskedelmi központ, majd a trianoni békeszerződés után Abaúj itt maradt
részének közigazgatási központja. Abaúj ötödik legnépesebb településévé lépett elő. Bevezették a
villanyt, portalanított utakat, emeletes iskolát építettek, megindult az autóbusz közlekedés,
gyógyszertárat kapott. Volt járási és helyi orvosa, állatorvosa, szülésznője, csendőrkapitánysága. A
fejlődést segítette a telefonvonal. Megtöbbszöröződött a kereskedők és iparosok száma, kialakult egy
értelmiségi réteg, mozi is működött. A II. világháború után a mezőgazdaságból élő lakosság földet
kapott. A meglehetősen szerény ipari háttérrel rendelkező járási székhely tovább fejlődött. Óvoda nyílt,
megalakult a termelőszövetkezet. Tüzép, Állami Biztosító és OTP fiók, Tüdőgondozó Intézet, sütőüzem,
bankfiók létesült. Felépült az első 12 lakásos bérház, megnyílt a bölcsőde. A 60-as években Encs
fejlődése felgyorsult. Új mentőállomás, gépjavító üzem, gimnázium, könyvtár, tanácsi székház, állami
lakások sora, közművek, kereskedelmi egységek létesültek. 1962-ben az abaújszántói, az encsi és a
szikszói járások egyesítésekor az ország legnagyobb járásának a székhelye lett. 1966-ban a szomszédos
Abaújdevecserrel, Fügöddel és Gibárttal községi közös tanácsot hozott létre. Üzembe lépett a BUBIV 10.
számú gyáregysége, ABC áruház, óvoda, iskola és számos lakás épült. A várossá nyilvánítás küszöbén
gyógyszertárak, diákotthon és sportcsarnok létesült. Encs fejlődő infrastruktúrája, növekvő népessége,
kistérségi szerepköre eredményezte, hogy 1984-ben városi rangot kapott. Várossá válása óta újabb
iskolaépületekkel bővült, megújult az Abaúj Áruház, a Posta, Rendőrség, Tűzoltóság, Földhivatal. A
Sportcsarnok uszodával bővült, melyet azóta folyamatosan bővít, szépít és korszerűsít a város.
Gondozóház létesült. Négy templommal gazdagodott a település, a római és görögkatolikus, református
és evangélikus templomok építészetileg is jellegzetes színfoltjai lettek a településnek. Az infrastruktúra
fejlődése töretlen. Megtörtént a város szennyvíz-hálózat bővítése, vezetékes gáz, kábeltévé áll
rendelkezésre. 14
Encsen az építmények funkcionálisan települési ellátó, vagy térségi ellátó szerepkörrel rendelkeznek. A
központi belterületen főleg intézményi és kereskedelmi, a kisvárosias lakóterületeken családi házak
találhatóak.

14

Forrás: encs.hu
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20. térkép: Karakterövezeti besorolás teljes város és Abaújdevecser

Forrás: Encs településképi Arculati kézikönyv 2017.

Encs esetében karakterövezeti besorolás tekintetében 8 karaktertípus elkülönítése történt meg.
Abaújdevecser településrészen 3 kategória különíthető el: településközpont, ahol a szolgáltatások és
intézmények találhatóak, az ófalu a település nagy része és a kertváros (a Mező Imre, Hársfa, Rózsadomb
utcák által határolt terület). A településszerkezet sajátossága, hogy a patakmedret nem szegélyezi utca,
hanem az a település központi tömbjén keresztül halad, laza, oldalhatáron álló beépítéssel.
21. térkép: karakterövezeti besorolás Encs és Fügöd

Forrás: Encs településképi Arculati kézikönyv 2017.
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Encs esetében 8 kategória elkülönítése történt meg:














Településközpont: a 3-as út és a vasúti átjáró közötti településrész, északon a Kazinczy Ferenc
utcáig, délen a Gagarin utca határolja. Ezen a körülhatárolt területen található az intézmények
95%-a és a kiskereskedelmi egységek nagyobb hányada is. A beépítési mód jellemzően
oldalhatáron, az új központban szabadonálló beépítés.
Ófalu – történeti városrész: a vasúti átjárótól délkeletre a település közigazgatási határáig
tartozó településrész a régi pici kacskaringós utcákkal, apró telkekkel. A régi ófalu, mely az
útifalu jellegzetességein túl halmazos településszerkezeti rendszer nyomait is őrzi, ennek
megfelelő hosszú „nadrágszíjparcellákkal”, oldalhatáron álló beépítési móddal, laza beépítéssel.
Kertváros I. Táncsics utca – Kossuth utca – Szeles utca – belterület határa által körül határolt
terület. Az épületek nagyobb része kockaház a 60 és 70-es évekből, de található hosszú
parasztház is, és a 80-as évektől emeletes házak is (elsősorban Szeles utcán). Az észak-déli irányú
utakat merőlegesen összekötő kelet-nyugati utcák jellemzőek, szabályos, két teleksor méretű
tömböket alkotva, teljesen új telekosztással. A beépítés viszonylag sűrű, módja oldalhatáron
álló, helyenként iker kialakítással.
Kertváros II.: A Gagarin utcától délnyugatra a vasútig terjedő belterületi szakasz. Ezen a
területen vegyesebb az épült ingatlanok típusa: társasházak, sorházak, kocka házak és emeletes
házak is megtalálhatóak. A városrész városközponthoz csatlakozó részét a Petőfi utcával
párhuzamos Gagarin utca határozza meg, mely a város egyik meghatározó településszerkezeti
eleme és főutcája, szintén új kiosztással. A sűrű beépítést alapvetően oldalhatáron álló beépítési
móddal valósították meg, melyet a Váczi M. u. sorházas beépítése old fel.
Állomás alatti terület: A Vasút utcától délre eső területek a külterület határáig családi házas
övezet található itt, elsősorban kockaházakkal és emeletes házakkal. Ináncs felé haladva a
vasúttal párhuzamosan, attól azonban szögben, törtvonalban eltérő Május 1 utca a
meghatározó szervezőelem, teljesen szabályos telekosztással, kis mélységű telkekkel,
oldalhatáson álló, viszonylag sűrű beépítéssel.
Kialakuló lakóterület: A Szent Flórián út és Ady Endre utca folytatásaként elhelyezkedő terület
a potenciális lakófunkciót betölthető rész.
Lakótelep: Béke út: elsősorban szocpolos házak találhatóak itt.
Ipari terület: az Ipari Park területe a Keglevich K. és Kenyérgyári úttól délnyugatra eső terület.

Fügöd: Fügöd egyutcás síkvidéki útifalu. A főútvonal a falu közepe táján ipszilon alakban elágazik
teresedést alkotva, ahol a templom is elhelyezkedik, szintén laza, oldalhatáros beépítéssel.
A településen lévő családi házakra a földszintes kialakítású hagyományos épületek, valamint a 70-as, 80as és 90-es évek során épült többszintes családi házak a jellemzők, de vannak négyszintes társasházak
is. A közigazgatási épületek többsége is minimum kétszintes épület. A településen jellemzően a családi
házak földszintesek, de előfordul pince+földszint+ tetőtér-beépítéses, illetve 2 szintes lakóépületek. Az
intézmények szintszáma és épületmagassága is kiemelkedik a környezetből. Tetőidom tekintetében az
épületállomány többsége sátortetős és nyeregtetős.
Közigazgatás
A közelmúltban felújított Városháza és környéke a modern és kulturált ügyintézésre ad lehetőséget az
encsi és a környékbeli települések polgárainak. Rendkívül népszerű lett az előtte kialakított park. Az
épület egy emelettel bővült, tágas ügyfélterében kényelmesen intézhetik hivatali ügyeiket a térség lakói.
Az átalakult közigazgatás következtében helyet kapott a Polgármesteri Hivatal mellett az Encsi Járási
Hivatal, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ügyfélfogadása, az Encsi Tankerület, a Területi Egészségügyi
Központ, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás.
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Egészségügyi ellátás
A város egészségügyi ellátása évről-évre magasabb színvonalú. A színvonal javítása érdekében a
vállalkozó orvosok új rendelőt építettek saját erőből, ezért legalább területtel segítette az önkormányzat
ezt a törekvést. Elkészült a Kossuth úton lévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének
felújítása. Korszerűsödött a Gagarin úton már többször bővített járóbeteg szakrendelő.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Galéria
A város kulturális életét az encsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezi. Ezen belül működik könyvtár,
mozi, számos klub és egyesület. A Városi Galéria a kiállításai révén az abaúji művészek
bemutatkozásának színhelye, de helyet ad országos hírű és külföldi művészek tárlatainak is.
Szociális ellátás
A város szociális problémáinak a kezelését segíti a PAX-Hálózatfejlesztési Gondozási Központ, melynek
keretén belül családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, szociális konyha, jelzőrendszeres házigondozás
és házi segítségnyújtás működik. Feladatuk a gyermekek, a családok támogatása, az idősek gondozása,
a szociális étkeztetés. A város szociális bérlakás állománya folyamatosan bővül.
Oktatás
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde a város egyik sokoldalú intézménye. Feladatköréhez tartozik a
gyerekek gondozása pici koruktól az iskolaérettségig. A Központi Óvoda mellett tagóvodákba járnak a
gyermekek. Így tagóvoda működik Abaújdevecser, Fügöd településrészeken.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
A 2015-ben készült ITS megalapozó vizsgálatában leírtak jelenleg is érvényesek.

1.14.6 Az épített környezet értékei
1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Ilyen terület nem található Encsen.

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Ilyen terület nem található Encsen.

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület
Ilyen terület nem található Encsen.

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes
Országos védelem alatt álló épületek:
●

Encs Római Katolikus templom Hrsz 382.

●

Abaújdevecser Rómaikatolikus temetőkápolna Hrsz 4001.

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely
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Ilyen terület nem található Encsen.

1.14.6.6 Helyi védelem
Helyi védelem alatt álló épületek:
●

Encs



●

Abaújdevecser









●

Ófalu – Szabadság utca 410/1-4 Hrsz: régi malom épületegyüttes
Ófalu – Szabadság utca 411 Hrsz – régi lakóház
Kossuth utca 4212 Hrsz – lakóház
Kossuth utca 4191/6 Hrsz Csoma István kastély: Az un. ,,kis” kastélyt Csoma József fiának
építtette, 1911-ben. Az 1945 utáni állami világot követően az épület különböző részeiben hol
lakások, hol labdagyár, hol óvoda volt. Az udvar felőli bejáratot befalazták, máshol nyitottak
ajtót. A kert felőli oldalt a 80-as években szépen rendbe hozták, lépcsőt nyitottak az erkélyről,
lekerítették a kertet. A kastély jelenleg üres, felújításra, új funkcióra vár. Az alsó kastélyépülettel
szemben, itt az utóbbi időben jelentősebb felújításra nem került sor. Az utóbbi évek funkcióinak
(ill. a használatnak köszönhetően) a létesítmény víz-, szennyvíz és elektromos ellátási rendszere
kiépítésre került.
Kossuth utca 4190 Hrsz – uradalmi lakóház
Fő utca 4015 Hrsz – lakóház és gazdasági épületek
Fő utca 4012 Hrsz – lakóház
Fő utca 4007 Hrsz – Csoma József kastély és kastélypark
Temető 4003 Hrsz – Fáy családi sírbolt
Temető 4002 Hrsz – református templom

Fügöd




Fő utca 2234 Hrsz – lakóház
Fő utca 2203 Hrsz – református templom
Fő utca 2200/1-2 Hrsz lakóház és melléképületek

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái
Encs Város épített környezetének konfliktusai, problémái közé sorolhatjuk a lakatlan, elhanyagolt
állapotú ingatlanokat, melyek állagmegóvása problémát okoz és a településkép szempontjából is
kedvezőtlen. A leromlott állapotú, elhanyagolt házak, lakóépületek felújítását el kell érni az ott lakók
együttműködésével, bevonásával.
●

A régi uszoda jelenleg nem üzemel, semmilyen funkciót nem tölt be a város életében. Felújítása és
funkcióval való feltöltése szükséges, amelynek megoldására pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat.

●

Kerékpárút korszerűsítése Encs-Gibárt között.

●

A belterületi utak állapota nem megfelelő - folyamatos igény van a karbantartásra, kátyúzásra,
rendbetételre; illetve a hiányzó járdák, mezőgazdasági utak pótlása szükséges.

●

A zöldterületi rendszer kialakításának alapvető szempontja a meglévő közparkok megóvása, illetve
a tervezett hálózati fejlesztésekkel párhuzamosan hálózati összekapcsolásuk zöld folyosók
150

megteremtésével. Az egyes településrészeken belül használaton kívüli közterületeket parkosításra
javasoljuk igénybe venni.
●

Hiányoznak a látványelemek (szobrok, pihenőpadok, vízvételi lehetőségek stb.) a közterületeken, a
közparkok revitalizációja szükséges egységes arculat mentén.

●

A meglévő játszóterek állapota kielégítő - állagmegőrzés, fejlesztés és újabb játszóterek kialakítása
is szükséges. Emellett kültéri sportparkok kialakítása is.

●

Az egészségügyi intézmények építési, felújítási, átalakítási igényeit folyamatosan nyomon kell
követni.

●

A közintézmények épületállománya folyamatosan romlik – több épület jelenleg is részleges vagy
teljes felújítást igényelne. Állagmegóvásuk szükséges a jövőben is és felújításuk jelenleg is indokolt.

●

A település egyes részein a falukép, utcakép romlása demoralizáló hatású.

●

Az elhanyagolt helyi védelemre javasolt építmények állapotának felmérése, ennek alapján
intézkedési terv kidolgozása szükséges.

●

Nincs szabadon lévő lakóterület, így új lakóterület kialakítása szükséges (közművesített telkek).

●

Az ófalui rész települési rekonstrukciója, szociális városrehabilitáció keretében sürgető feladat.
Olyan fejlesztési stratégia kidolgozása a feladat, ami megóvja a területet a további szlömösődéstől
és szociális problémáktól. Ennek egyik eszköze az intézményhálózat (piac, művelődési ház)
megerősítése, területfelhasználásokkal és újraértékesítésekkel a környezetkultúra megóvó
megújítása.

●

Mivel a regionális szerepkör miatt a város fejlődése és intézményhálózatának bővítése tovább
folytatódik, ezt kihasználva, erre építve kell megteremteni a 3-as út felé Encs új városközpontját, a
város kapuját.

●

A régi főút mentén az elindult kereskedelmi - intézményi funkciókat tovább kell erősíteni, ügyelve
arra, hogy a meglévő védendő települési értékek ne sérüljenek.

●

A meglévő iparterületek és a környező mezőgazdasági területek lehetővé teszik az egy új
településfejlesztési koncepcióhoz kötődően az ipari park további fejlesztését. Az iparterületek
fejlesztését védőerdőkkel, vagy beültetési kötelezettséggel együtt kell megvalósítani.

●

Abaújdevecser északi részén jelölte ki a hatályos településrendezési terv a város másik nagy tartalék
lakóterületét. A meglévő ófalui rész falusias karakterének fönnmaradásával kell számolni,
védelemre javasolható településszerkezete és karaktere miatt.

●

Encs Táncsics úton új lakópark kialakítása.

●

Abaújdevecser: A két kastély hasznosítását feltétlenül meg kell oldani részben intézményi, részben
üdülő hasznosítással.
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1.15 Közlekedés
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Encs közlekedési hálózatai elemzése során: a vasúthálózat (90-es számú vasúti szárnyvonal), a távolsági
autóbuszjáratok, a fő közlekedési utak (3-as számú; 39-es számú), az autópálya (M30) jelentőségét
emelhetjük ki.
A település az M30 autópályától 0 km-re található, a csomópont pár száz méterre van a városközponttól.
Az M30-as út nemzetközi jelentőségű, hiszen az M3 autópályával összeköttetést teremt az észak- és
közép-magyarországi területek és Kelet-Szlovákia között, ugyanakkor tranzitforgalom áthaladását teszi
lehetővé Szlovákia és Lengyelország keleti területei felé. A kialakulófélben lévő Kassa-Miskolc Eurorégió
szempontjából szintén jelentős ez az Eurorégió közlekedési tengelyét alkotó útvonal, amelynek
magyarországi szakasza az M30 autópálya.
A város közlekedés-földrajzi szempontból nagyon kedvező pozícióban van. A Hernád-völgy fő tengelyén
épült 3. sz. Budapest-Miskolc-Kassa országos elsőrendű főút és az M30-as autópálya is úgy épült ki, hogy
az Encs és Abaújdevecser településrész közötti területen halad át. Szintén kedvező adottság, hogy a
település vasútvonal mellett fekszik, és így a megyeszékhellyel való kapcsolatai jók. A Zemplén felől
érkező 39-es főútvonal a városon áthaladva tudja elérni a 3-as főutat és az M30-as autópályát, ez a
földrajzi pozíció ugyanakkor kedvezőtlen adottságot jelent. A város nagyjából félúton van Miskolc és
Kassa között, tehát egy nagy területű városhiányos térség központjaként működik.
Az autópálya átadásával a megyeszékhely központjának időbeli elérhetősége 30-35 perc az autópályán,
35-40 perc a 3-as számú főúton.

1.15.2 Közúti közlekedés
A településközpont legjelentősebb útvonala a Petőfi út, Rákóczi út, Táncsics M. út, Bem J. út, Váci M. út,
Mérai út és Vasút út.
39. táblázat: Az úthálózat jellemzői
Kiépített
hossz (km)

Kiépítetlen
hossz (km)

Belterületi elsőrendű főutak

0

0

Belterületi másodrendű főutak

0

0

Belterületi gyűjtő utak

8.642

0

Belterületi kiszolgáló és lakó utak

24,582

2,5

Külterületi közutak

0

44

Gazdasági-, erdei utak

0

1,7

10,5

0

17,55

0

Encs úthálózata

Kerékpár utak (közös gyalog és
kerékpárút)
Gyalogutak és járdák

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Önkormányzati tulajdonú belterületi első- és másodrendű főút nincs Encsen. A 39-es számú útvonal
encsi szakasza állami tulajdonban van. A belterületi utak átlagos burkolat szélessége 4,9 m, 2 km
kivételével aszfaltozottak. A belterületi gyűjtőutak esetében 95%, a kiszolgáló- és lakóutak esetében
68% a közvilágítás lefedettsége. A közös gyalog- és kerékpárút burkolat szélessége 2 méter, a járdáké 1
méter. 3 db belterületi híd található Encsen, mindegyik a belterületi kiszolgáló- és lakóutakon.
Forgalomcsillapított zóna a Petőfi út 77 - 85 közötti területen található. A belváros legforgalmasabb
csomópontja a tengelykereszt origójában található a Petőfi út – Bem József út – Táncsics Mihály út által
alkotott kereszteződés. A csomópontban minden forgalmi irány biztosított. Lényeges forgalmi
csomópontok alakultak ki a Petőfi úti vasúti átjáró két oldalán. A mindkét oldali útcsatlakozások
sorompózárások esetén kaotikus forgalmi helyzetet eredményeznek.
40. táblázat: Közlekedési jellegzetességek
Csomópontok, felüljárók

Db

Jelzőlámpás csomópontok száma

1

Körforgalmú csomópontok száma

3

Külön szintű csomópontok száma

2

Felüljárók száma

1

Gyalogos aluljárók száma

2

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A jelzőlámpás csomópont a Petőfi út, Táncsics és Váci M. út kereszteződésében található. Az M30-as
autópálya és 3-as számú főútvonal Encs és Abaújdevecser közötti kialakítása következtében rendelkezik
a város 3 körforgalmi csomóponttal, amelyből kettő darab külön szintű csomópont egy felüljárón. Az
abaújdevecseriek gyalogos- és kerékpáros közlekedésének megoldására készült 1 db aluljáró az
autópálya alatt, a másik a vasútállomáson az utasforgalom számára.
A helyi közutakra fordított bruttó kiadások 2020-ban: beruházás – kerékpárút – 52 millió forint;
üzemeltetés 10,6 millió forint.
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65. ábra: Motorizáció Encsen

2020. év

2019. év

2018. év

2017. év

2016. év

2015. év

2014. év

2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

2007. év

2006. év

2005. év

2004. év

2003. év

2002. év

2001. év

2000. év

2500
2000
1500
1000
500
0

Személygépkocsik száma az üzemeltető lakhelye szerint (db)
Személyszállító gépjárművek száma összesen (db)
Teherszállító gépjárművek száma összesen (különleges célú gépkocsival együtt) (db)

Forrás: KSH Statinfo

Jól látszik az ábrán, hogy a személygépkocsik számában jelentős emelkedés tapasztalható 2000 óta, míg
2000-ben 1417 db, addig 2020-ban 2041 db személygépjármű volt Encsen, ami 44%-os emelkedést
jelent. Ennek következtében a személyszállító járművek (ahová a motorkerékpárok és autóbuszok is
beletartoznak) trendje is követi ezt a mozgást. A teherszállító járművek esetében is több mint 50%-os
növekedés tapasztalható.
A baleseti statisztikákat vizsgálva az alábbiak rajzolódnak ki:
66. ábra: Balesetek száma Encsen (2000-2020)

Forrás: KSH Statinfo

Az ábrán jól látható, hogy a vizsgált időszakban 4 évben is előfordult halálos közúti baleset és sajnos egy
év sem volt olyan, hogy ne lett volna baleset a városban.
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67. ábra: Balesetek száma területi megoszlásban
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Forrás: KSH Statinfo

A balesetek területi megoszlását vizsgálva kimondhatjuk, hogy 2016 kivételével minden esetben a lakott
területen történt balesetek voltak nagyobb számban.

1.15.3 Parkolás
A városban parkolóház és koncentrált, zárt parkolóterület nincsen. Nagy kapacitású parkolóhelyek a
belvárosban épültek ki. A településen kijelölt ingyenes parkolók száma 120 db, amely kiszolgálja Encs
autóhasználóit. Nagyobb egységes parkolóhelyet jelentenek a Petőfi úton kiépült leállósávok, valamint
a Táncsics úton az útpályához csatlakozó merőleges beállású parkolósávok. A kisebb önkormányzati utak
mentén a csekély forgalom miatt nem okoz problémát, ha az egyéb parkolást a közterületeken, az
útpadkán oldják meg. A beépítés jellegéből adódóan a gépjárműtárolás döntően a saját telken épület
alatt, vagy ahhoz kapcsolódóan kiépült garázsokban történik.
Legjobban hiányzik parkolókapacitás a főutcán, illetve a Petőfi úthoz közvetlenül kapcsolódó utcákon.

1.15.4 Áruszállítás
A településen az áruszállítás leginkább közúton történik. Az Agrárcenter Zrt rendelkezik vasúti
vágánnyal, a mezőgazdasági termények szállítására használják is a vasutat. A vasútállomásnál vasúti
teherszállításhoz kapcsolódó infrastruktúra részben megtalálható, alkalmanként használják is.
Teherforgalmi korlátozott övezetek a településen: abaújdevecseri hídon való áthaladásnál; Fügöd
fahídon való áthaladásnál; Encs - Dózsa György úton.
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1.15.5 Közösségi közlekedés
1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés
Encsre a Volánbusz Zrt. üzemeltetésében naponta több (19 járatpár) autóbusz járat közlekedik, MiskolcEncs – vagy távolabbi települések viszonylatban. Az autóbusz megállóhelyek a város központi és
településrészi területein is találhatóak, jól megközelíthetőek, összesen 20 db található belőlük.
A városban önálló tömegközlekedést üzemeltető vállalat nem működik. A helyi tömegközlekedési
igények egy részét a helyközi viszonylatok városi megállói látják el.
Ez a megoldás valójában egy merev, a kisvárosi igényekhez kevéssé igazodó szolgáltatást nyújt. A nagy
autóbuszok helyenként igen kis kapacitáskihasználással közlekednek. A város helyi közlekedési
hálózatának megteremtése és a szolgáltatás típusa átgondolást igényel, szükséges valamilyen korszerű
rugalmasabb helyi közlekedési szisztéma kidolgozása és működtetése.

1.15.5.2 Vasúti közösségi közlekedés
A település vasúton a Miskolc-Hidasnémeti (MÁV 90-es vonal) vonalon érhető el, Miskolcról indulva a
kilencedik megálló Encs, menetidő: kb 40 perc. A vonatpárok száma 20, ebből intercity járat 7 db. A
vasútállomás a város központi részéből jól megközelíthető.
A város belterületén két szintbeni közúti-vasúti átjáró üzemel a MÁV vasútvonalon. Legforgalmasabb
vasúti átjáró a Petőfi úti, mely vasúti fénysorompóval, gyalogos fényjelzővel és közúti félsorompóval
védett. A vasúti átjáró az állomás tolatási határán belül helyezkedik el és 1 vágányt keresztez. Ezért zárva
tartási ideje relatíve hosszú, esetenként 100 m-es gépjármű sor visszaduzzasztást is eredményez.
A másik, a vasútállomástól délre eső közúti-vasúti átjáró is fényjelzővel védett. Ez az átjáró is a
vasútállomási tolatási határon belül van, így zárva tartási ideje nem korlátozódik a vasúti fővonal átmenő
forgalmának idejére.

1.15.6 Kerékpáros közlekedés
A városban a legfontosabb kerékpárút a Petőfi - Rákóczi utak mellett halad a 39-es főúttal
párhuzamosan. A kerékpárút a város 3-as út felőli szélén indul Forrótól és Abaújdevecsertől, és a
Bársonyos patak hídjáig tart. Ezen kívül TOP forrásból elkészült az Encs – Méra közötti kerékpárút, amely
a mérai úti kereszteződésben csatlakozik be a meglévő kerékpárútba. Kerékpárút hálózat még nem jött
létre.

1.15.7 Gyalogos közlekedés
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik. A járdák
felületének minősége nem mindenhol megfelelő, fejlesztésre szorul. Az összes belterületi kiépített
gyalogút és járdák hossza 17,55 km.
A város nem használ környezetbarát járműveket (e-járműveket). Jelenleg – a város méretőből és
gazdaságosságból adódóan - nem érhető el semmilyen szolgáltatás sharing-rendszeren keresztül (autó,
közbicikli, roller stb.). Nem léteznek digitális megoldások a város közlekedési rendszereinek
menedzselésében: forgalomszámlálás, forgalomirányítás, parkolás, menetjegy. Intermodális központok
sincs a városban. Közösségi közlekedési applikáció helyközi közlekedés esetében van.
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1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
A közüzemi szolgáltatók bemutatása az 1.11. fejezetben megtörtént.

1.16.1 Vízi közművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz
hasznosítás)
Közüzemi vízvezeték hálózat hossza 41,9 km. Szolgáltatott víz mennyisége: 179,34 ezer m3. A városban
a közterületi kifolyók száma 40. A helyi vízmű önkormányzati tulajdonban van, de koncesszióba adva a
Borsodvíz Zrt. üzemelteti. A lakosságnak szolgáltatott víz 137,77 ezer m3. Közüzemi vízhálózatba
bekapcsolt lakások száma: 1690.
68. ábra: Vízfogyasztás adatai Encsen 2010-2020

Forrás: KSH

A fenti ábra jól mutatja, hogy az összes szolgáltatott víz mennyiségének tekintetében emelkedés
tapasztalható az elmúlt 10 évben. A bekapcsolt lakások számában 2017-ben volt egy ugrás, de 2019-ben
visszaállt az addigi szintre.
69. ábra: Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége

Forrás: Teir
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Az egy lakosra jutó víz mennyisége esetében az encsi adatok magasabbak a járási adatoktól, de
elmaradnak mind a megyei, mind az országos adatoktól.
70. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában

Forrás: Teir

Encs esetében az értékek két évet kivéve magasabbak voltak a többi területi adatnál.
Közmű meghibásodások: a nyomó és töltővezeték felújítás megtörtént, de a régebben kiépült
rendszerek esetében a meghibásodás prognosztizálható.

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés
Az ivóvíz szolgáltatás mellett másik fontos alaptevékenység a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A
szennyvízkezelési feladatokat is a Borsodvíz Zrt látja el Encs városában. A közüzemi szennyvízgyűjtőhálózat (közcsatornahálózat) hossza 22,1 km.
71. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő- hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz mennyisége egy
lakosra (m3)

Forrás: TeIR
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz mennyisége egy
lakosra Encsen 2019-ben 30,618 m3, ami az országos és megyei mutatók alatti mennyiséget jelent, 2010hez képest 2015-től növekvő tendencia figyelhető meg.
72. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya

Forrás: TeIR

2019-ben 82,3% a hálózatba bekapcsolt lakások aránya. Az elmúlt 10 évben folyamatosan emelkedik ez
az érték. A városi adatok a járási adatok felett vannak jóval, az országos adatokkal nagyjából
megegyeznek, de a megyei adatoktól kis mértékben elmaradnak.
73. ábra: Elvezetett szennyvíz mennyisége
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Forrás: KSH

Az összes szennyvíz mennyiségének esetében folyamatos emelkedés tapasztalható, 2019-ben volt egy
nagyobb kiugrás. A háztartásokból származó szennyvizek mennyisége is kisebb mértékben emelkedik.
A jelentősebb közműfejlesztések 2011 előtt lezáródtak, az eltelt időszakban szükségszerű javítási és
fenntartási munkálatok kerültek elvégzésre a rendszeren (pl: meghibásodás miatt Méra út
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szennyvízvezeték csere 80 fm hosszban, meghibásodás miatt Vasút úton szennyvízvezeték csere 100 fm
hosszban).
Közmű meghibásodások: a régebben kiépült beton szennyvízhálózati részeknél vannak.
Encsen működik szennyvíztisztító-telep, amelynek kapacitása 800 m3/d, maximális terhelhetősége 1 200
m3/d. A szennyvíztisztító telepnek köszönhetően a felszín alatti vizek szennyeződése csökken, a talaj, a
talajvíz és a rétegvíz minősége védve van a további szennyeződésektől. A telep kapacitása a 2014-es
bővítés óta állandó; a jelenlegi szükségletet kiszolgálja, de újabb igény kiszolgálására már nem elegendő.
74. ábra: Szennyvíztisztító telep kapacitása

Forrás: TEIR

Csapadékvíz elvezetés
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok,
talajtani adottságok stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési
művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott,
burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza,
falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
Encs városában a csapadékvíz összegyűjtés és a lakóingatlanoktól történő eseti távoltartása nyílt
szikkasztó árkokkal történik. A településen a csapadékvíz elvezetés hossza 31,88 km, továbbfejlesztése
indokolt, mivel a település egészére vetítve nincs egységesen megoldva a csapadékvíz elvezetés
befogadó hiányában. A csapadékvíz elvezetés problémájának kezeléséhez komplex engedélyezett
tervek és szakszerű kivitelezés szükséges. A szikkasztó nyílt árok hossza 28,01 km, a burkolt árok kb fél
km, elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hossza 3,4 km.
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1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Gázhálózat
Encs város közigazgatási területén a gázszolgáltató a NKM Földgázszolgáltató Zrt. A vezetékes
gázhálózatba Encset 1996-ban kapcsolták be. Encsen a gázcsőhálózat hossza 53 km, a kiépítettség 100%.
75. ábra: 100 lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma

Forrás: TEIR

A 100 lakásra jutó gázfogyasztók száma esetében a városi adatok sokkal kedvezőbbek, mint a járási
adatok, de a megyei és országos értékektől kismértékben elmaradnak.
76. ábra: Gázfogyasztók száma és a szolgáltatott gáz mennyisége (2010-2020)
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Forrás: KSH

161

2020-ban a gázfogyasztók száma 1750, ebből a háztartási fogyasztók száma 1565. A háztartások részére
szolgáltatott gáz mennyisége folyamatosan növekszik az elmúlt 10 évben.
Gáz hálózat meghibásodások: önkormányzat tulajdonában álló gázhálózati meghibásodás nem jellemző,
a lakóházak és magán ingatlanok esetében történő meghibásodásokról nem rendelkezünk adattal.
Villamosenergia
A villamosenergia hálózat kiépítettsége 100%-os a településen.
77. ábra: Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége

Forrás: Teir

Területi összehasonlításban látható, hogy az egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott
villamosenergia mennyisége az országos mutató alatti Encsen, míg a megye többi járásközpontjához
vagy a járás egészéhez hasonlítva magasabb a szolgáltatott mennyiség.
2020-ban a villamosfogyasztók száma 2675, ebből háztartási fogyasztók száma 2312 volt; a háztartások
részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 6 696 000 kWh. A kisfeszültségű villamosenergiaelosztóhálózat hossza 27,9 km.
78. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége
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Forrás: KSH Statinfo
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Az összes szolgáltatott villamos energia mennyisége folyamatosan növekszik az elmúlt 10 éven, a
háztartások részére szolgáltatott mennyiségek esetében a 2010-es évek közepén volt egy kisebb
visszaesés, 2016 óta növekszik újra. A szolgáltatott villamos energia 18 986 MWh. Összesen 795
közvilágítási lámpahely található a településen, ebből nátrium fényforrással üzemelő 335 db, kompakt
fénycsöves 444 db és LED világítótest 14 db. A városban az MVM Zrt. kirendeltséget tart fenn.
A villamosenergia-termelés jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legjelentősebb
környezetterhelő szektora. Az energiarendszer alapjai több évtizede, az energiatakarékosság és a
környezetvédelmi szempontok mellőzésével épültek ki. A hatékonyság és fejlesztés területén
előrelépést hozott az ágazat privatizációja, ez viszont maga után vonta a költségek és tarifák jelentős
növekedését. A szolgáltatók az energiatakarékosság megvalósítására az utóbbi években törekedni
kezdtek.
Az energiafelhasználásnál lényeges szempont az energia előállítás, -átalakítás, -szállítás hatékonysága,
illetőleg annak hiánya. A víz, gáz, elektromos energia vonatkozásában azonban a hatékony és takarékos
felhasználás nagyobb mértékben a fogyasztókon múlik.
Közműmeghibásodások: meghibásodások általánosnak vehetők, a légkábeles kiépítés miatt a nagyobb
viharok esetén történnek meghibásodások. A közvilágítások esetében havi 3 meghibásodással lehet éves
szinten számolni, amelynek kb. 1/3-a rongálásból ered.

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az elmúlt időszakban több energetikai beruházás történt a településen:
●

„Energetikai korszerűsítés Encsen” c. (TOP-3.2.1-16-BO1) projekt keretében az óvoda épületének
energetikai korszerűsítése történik, mely 2021. év végére valósul meg. Itt már megjelennek olyan
okos megoldások, melyek a szolgáltatások színvonalának emelésén túl az üzemeltetési költségek
csökkentését is szolgálják.

●

Encsi Idősek Otthona Energiahatékonysági felújítása - KEHOP-5.2.13-19: Jelen projekt kapcsán
megvalósult: homlokzati hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés, meglévő
nyílászáró cseréje új, műanyag nyílászárókra, gépészetileg a meglévő álló kazánok helyére új
kondenzációs kazánok telepítése, a meglévő melegvíz előállítás biztosító gázkazán cseréje, a
tetőszerkezetre napelemes rendszer telepítése 50 kWp névleges teljesítményben. A fejlesztés utáni
energetikai besorolása CC (Korszerű).

●

szociális bérlakások energetikai korszerűsítése hőszigetelés megvalósításával több ütemben, saját
forrásból.

●

Newergies Fotovoltaikus erőmű beruházás (magán beruházás).

További energiahatékonysági intézkedések végrehajtását tervezi az önkormányzat.

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati tulajdonban lévő teljes épület állományhoz viszonyított épületenergetikai tanúsítások
aránya: 5%. Ez négy épületet jelent, 2 db DD, 1 db CC, 1 db HH tanúsítással rendelkezik. Megújuló
energia hasznosítás aránya a közintézmények vonatkozásában kb. 5%.
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1.16.3 Elektronikus hírközlés
A telefonhálózat jól kiépített légkábeles telefonhálózat van, melyet a Magyar Telekom Nyrt.
folyamatosan bővít, korszerűsít. Több helyen már földkábeles hálózatot is kialakítottak és folyamatosan
történik a kábeles hálózatra történő átállás. A településen a T- mobil, a Telenor és a Vodafone GSM
állomások jól foghatóak, ISDN internetes hozzáférés is van. A településen kábeles TV hálózat van
kiépítve, melyet a Nívó-Satellite Kft. üzemeltet.
79. ábra: Internet előfizetések száma
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Forrás: KSH Statinfo

Az internet előfizetések száma 2013 óta folyamatosan emelkedik városban; az xDSL hálózaton keresztüli
előfizetések száma 2016 óta fokozatosan csökken. Internet-előfizetések száma 2020-ban 1623 db.
A telekommunikációs hálózat fejlett (internet, mobil hálózat), a szolgáltatói réteg széles körű. A
településen az Encs 477 hrsz-on, 2 db adótorony is található. Vodafone Magyarország Zrt., illetve a
korábbi Pannon Gsm adótorony, azaz Telenor Magyarország, illetve a 010 hrsz-on a Digi T.SZ. Kft fog
adótornyot létesíteni, melyhez az áramhálózat 2021-ben már kiépítése került.
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem
1.17.1 Talaj
A talajviszonyok az 1.12.1.1. fejezetben bemutatásra kerültek.

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
1.17.2.1 Felszíni vizek
Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból Encs város a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-7 Hernád, Takta vízgyűjtő
tervezési alegységen helyezkedik el. A város közigazgatási területén több vízfolyás is található. A
vízfolyások mind dombvidéki eredetűek, és viszonylag sebes lefolyással érik el a mélyebben fekvő
Hernád-völgyet, illetve magát a Hernád folyót: Hernád, Devecseri-patak, Bársonyos csatorna.
Vonzáskörzetben található külterületi vízfolyások: Bélus-patak és a Csere-patak.
2014-ben az alábbi vízfolyások ÉMVIZIG kezelésébe kerültek: Csere-patak (Bársonyos-öntözőfőcsatorna
feletti szakasza), Devecseri-patak (Abaújdevecser belterületének É-i széléig), Névtelen-árok (060 és 057
hrsz.)
A település K-i külterületén folyik keresztül É-ról D-i irányba a Bélus-patak, amely a Hernád-folyó
jobboldali mellékvízfolyása. Befogadója a Kis-Hernád, mely egyben a Béluspatak folytatásaként
funkcionál, tekintettel arra, hogy a Büdi-foknál a Bélus-patak Hernádba történő bevezetése az 1989-es
árvizet követően meg lett szűntetve. Vízgyűjtőterülete 77 km2.
A Bélus-patak főmedre az 1960-as években került rendezésre. Ekkor a 0+000-21+500 szelvények között,
vagyis a Kis-Hernádba történő betorkollástól Szemere községig lett a vízfolyás rendezve. A meder
külterületen 10%-os vízhozam elvezetésére lett kiépítve. Szalaszend, Fulókércs és Szemere községeknél
a Bélus-patak 10%-os vízhozamára, míg Méra község belsőségi szakaszán 3%-os vízhozam elvezetésére
épült ki a meder. A mellékvízfolyások vízrendezési munkái az 1960-as és 70-es években szintén
elkészültek, ezzel gyakorlatilag a Bélus-patak teljes vízrendszere kiépült. Az ÉMVIZIG kezelésben a meder
alsó 17,3 km-es szakasza van.
A Bársonyos-öntözőfőcsatorna Encs város K-i belterületi határán folyik keresztül É-ról D-i irányba, a
csatorna teljes hosszban az ÉMVIZIG kezelésében van. Bársonyos-csatorna öntözővíz szolgáltatására
épült ki depóniás szakaszokkal, a csatorna maximális vízszállító kapacitása mindössze 3,0 m3/s. A
fentiekből adódóan csapadékvizek befogadójaként nem vehető figyelembe.
Az Encs Városi Vízmű sérülékeny földtani környezetben lévő, üzemelő vízbázisnak tekinthető. Az
Ivóvízbázis-védelmi Kormányprogram keretében 1997-1999. években lezajlott a vízbázis diagnosztikája,
a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet előírásai szerinti védőterület-rendszer lehatárolása. A
diagnosztikai záródokumentáció – amely többek között ismerteti a vízbázis érdekében szükséges és
javasolt intézkedéseket – az Önkormányzat részére is átadásra került. Igazgatóság nyilvántartása szerint
a vízbázis diagnosztikájára alapozott védőterületrendszer kijelölésére még nem került sor.
Felszíni vízbázis hidrológiai védőterülete a várost nem érinti.
A jelenlegi környezetvédelmi előírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínűsége jelentősen
csökkent, de baleset (havária) bekövetkezésével mindig számolni kell. A gazdasági recesszió lehetséges
velejárója a technológiai meghibásodásból, a hulladékok nem megfelelő tárolásából és kezeléséből,
gondatlanságból stb. származó rendkívüli szennyezések gyarapodása és súlyosabbá válása.
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22. térkép: Nagyvízi meder Encs területén

http://geoportal.vizugy.hu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7f22f6170ddf459e92d3ff29ddcc25fd

Nagyvízi meder Encstől délre és keltre található a Hernád felé eső területeken.
23. térkép: Felszíni vizeket érintő diffúz nitrogénterhelés

http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd03/

A területet érintő diffúz eredetű összes nitrogénterhelés értéke 2000-2600 Encs területén.
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24. térkép: A víztest tulajdonságai

http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd04_06/

A zöld vonal a Hernád víztesten vízpótlás lehetséges. A vízgyűjtő állapota jónál nem rosszabb, az
ökológiai vízkészlet nem sérül.

1.17.2.2 Felszín alatti vizek
Encs település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Felszín alatti víz érzékeny, kevésbé érzékeny,
vízminőség védelmi területen lévő települések közzé tartozik.
A talajvíz átlag 1-3 m között található a medreket kísérő folyóhátak alatt 4 m alá süllyed. Általánosságban
elmondható, hogy a pleisztocén összleten belül a felszíni eredetű szennyeződéseknek legjobban kitett
talajvíz magas vastartalmú (8-10 mg/l). Ugyancsak magas ezekben a vizekben az ammónium-, nitrát-,
nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfátosak, magas sótartalmúak és bakteriológiailag is erősen
kifogásolhatóak. A településen hévízkút található. Encs bel- és külterületi, valamint Méra külterületi
ingatlanokon talajvizes, valamint Hernádszentandrás külterületi ingatlanokon rétegvizes vízműkutak
állnak rendelkezésre, melyek közül a talajvízre telepített kutak egy része rendelkezik a rendelet hatályba
lépése előtt kijelölt, ill. szintén egy részük a rendeltet hatályba lépése után lehatárolt vízbázisvédelmi
védőterületekkel. A Borsodvíz Zrt. Encsi üzemigazgatósága szolgáltatási területén az ivóvíz beszerzést
39 db működő, saját üzemeltetésű ivóvíztermelő telep biztosítja. A vízbázisok – 4 forrás kivételével –
sekély- és mélyfúrású, különböző vízhozamú kutak, melyekhez kapcsolódóan 24 vízműnél vas-mangán
eltávolító víztisztító technológiákat is üzemeltetnek. Vízbázis védelme érdekében a közműszolgáltató
az előírt korlátozásokat betartja.
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25. térkép: Felszín alatti vizek

Forrás: http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/

26. térkép: víz és nedvesség tartalom a felszín alatt

Forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/water-wetness/status-maps/waterwetness-2018

Encs területe a 4-es ideiglenes - átmenetileg nedves kategóriába tartozik.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
„A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és
településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság
javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére „a légszennyezettségi
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agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002.
KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C,
D, E, F csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. Encs
nem került kijelölésre egyik légszennyezettségi zónában sem.
Encs városnak jó a levegőminősége. A közületek, valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban
lokális terhelést jelentő légszennyező forrás a gépjármű közlekedés. Ez gyakorlatilag csak a közlekedési
utak közvetlen környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50100 m széles sávban) jelentkezik. A nyers öntéstalajokon, lecsapolt síklápi és réti talajokon jelentősebb
kiporzást, mezőgazdasági eredetű porterhelést nem lehet feltételezni:
●

a 39. számú Szegilongi út (Petőfi és Rákóczi utak) gépjármű forgalma,

●

a téli időszakban a vegyes tüzelésű kazánok füst kibocsátása.

A területen a földutak miatt a porterhelés nagy, bár ezen a mindennapi forgalom nem jelentős.
Elsőrendű feladat a lakóterület kiszolgálását biztosító földutak pormentesítése, aszfaltburkolatának
kiépítése a porterhelés csökkentése miatt. Az úthálózati rendszer fejlesztésre szorul, városi kerékpárút
rendszer nincs, csak kerékpárút szakaszok vannak, valamint a zebrák, forgalomcsillapítók hiánya
figyelhető meg. Szorgalmazni kell a településen gázfűtéses módra való átállást a téli füst szennyezés
elmaradása érdekében.
Encsen probléma az utcafásítások hiánya, a zöldfelületek megújítása viszont már elkezdődött. Az
alternatív energiaforrások (pl. geotermikus energiaforrások) hasznosítási szintje jelenleg még alacsony.
Meg kell őrizni, és tovább kell növelni a település zöldfelületét és a jelenleg meglévő zöldterületek
lombtömegét. Meg kell őrizni, és tovább kell növelni a település zöldfelületét a jelenleg meglévő
kertségek zöldterületi fedettségét és lombtömegét.

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén üzemi zajforrással nem kell számolni.
A település zaj és rezgés terhelése alapján a legterheltebb területe a 3. számú főközlekedési út és az
M30-as autópálya és környéke. Jellemző közlekedési zajforrásként szóba jöhető útszakasz, a települést
átszelő 39. számú forgalmi (Petőfi S. u.) út. A 39. számú út településközpontban található szakaszán
mintegy 400 méter hosszan a közvetlen utcafronti házak (mint védendő épületek) esetében közlekedési
zaj szempontjából, zavaró lehet az út közelsége. Egyéb esetben a megfelelő védőtávolság miatt
várhatóan a közlekedési zaj elmarad a közlekedési zaj határértékétől ezért nincs a településen zavaró
hatása. Átmenő tehergépjármű forgalom a főutca mentén alacsony, elsősorban a lakossági
kielégítéseket szolgálja, zajkibocsátása többnyire nem zavaró.

1.17.5 Sugárzás védelem
A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel.
A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből,
környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai viszonyoktól, az
időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a háttérsugárzás
mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható.
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és a
mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is
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befolyásolják: a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése,
magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget, épületek (a villamos
teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV - 40 m, 400 kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési
eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és
szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az
alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása.
Bázisállomások esetén, Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000
µW/m2 1800 MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási
eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért
állapítottak meg két értéket.

1.17.6 Hulladékkezelés
BMH Nonprofit Kft. látja el a hulladékkezeléssel járó feladatokat.
A szolgáltatásba bevont lakások aránya 95% körül van, ami megfelel a nagyobb területi egységek
értékeinek (járás, megye, országos) is.
41. táblázat: Hulladékgyűjtési szolgáltatás

Szolgáltatás megnevezése

Módja (házhoz menő
/hulladékudvar stb.)

Gyűjtés gyakorisága

települési szilárd hulladékok házhoz menő
gyűjtése és szállítása

heti 1

szelektív hulladékgyűjtés

házhoz menő, hulladékudvar

kétheti 1

zöldhulladék gyűjtés

házhoz menő, hulladékudvar

kétheti 1

lomtalanítás

házhoz menő, hulladékudvar

igény szerint

egyéb: üveg

házhoz menő, hulladékudvar

havi 1

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A különböző hulladékfajták gyűjtése elegendő rendszerességű. A szilárd és szelektív hulladék gyűjtése
edényzetben történik, a zöldhulladék és az üveg gyűjtése zsákos módon.
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42. táblázat: A termelt hulladék mennyisége
A településen termelt hulladék mennyisége (tonna)

2020

nem veszélyes hulladék

veszélyes hulladék

A településen működő vállalkozások
által termelt hulladék

123

0

Lakosság által termelt hulladék

2 485

2

Összesen

2 608

2

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A termelt hulladék 95%-a a lakosságtól származik, a veszélyes hulladéknak pedig a teljes mennyisége.
80. ábra: Elszállított települési hulladék mennyisége
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év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Összes elszállított települési hulladék (tonna)
A lakosságtól elszállított települési hulladék (tonna)

Forrás: KSH Statinfo

Az elmúlt 10 évben az elszállított hulladék mennyisége folyamatosan növekszik települési szinten és a
lakosságtól elszállított hulladék mennyisége esetében is.
81. ábra: A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya

Forrás: Teir
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A szeletív gyűjtésben részt vevő háztartások száma 1510. A szelektív gyűjtés keretein belül elszállított
hulladék aránya fokozatosan javul az elmúlt években; a megyei értéktől kissé még elmarad, de a járási
adatoktól jóval magasabb.
82. ábra: Egy főre eső hulladék mennyisége

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A lakosságtól elszállított egy főre eső hulladék mennyisége 2020-ban 409 kg. Az újrafeldolgozott
hulladék mennyisége 1 főre 155 kg.
Encsen az ipartelepen hulladékudvar is található, ahová a beszállítható hulladékok köre:
●

Nem veszélyes hulladékok: építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek,
illetve ezek keveréke); termékként tovább nem használható gumiabroncsok; papír és karton, üveg,
műanyag-flakon, fólia; zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak
és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök); elektromos és
elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek); fémek és fém
csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); sütőolaj.

●

Veszélyes hulladékok: szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel
együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó.

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
Tartós konfliktusok közé sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és
elhagyott külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. A tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális
hulladéklerakásból eredő konfliktusokra, valamint a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi
károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre. A település belterületének utcaképét esztétikailag
negatívan befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. Javasoljuk, hogy
a szolgáltatókkal a várható hálózatfejlesztések eredményeként a jövőben légkábel hálózat egy részét
térszín alatt alakítsák ki. Ez egyrészt esztétikailag elfogadhatóbb állapotot eredményez, másrészt az
átvonuló madarak védelmét szolgálhatja.
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A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védőés takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.

1.17.8 Árvízvédelem
Encs városnak a Hernád folyóra kivetített közigazgatási területe a folyó 61,0-69,0 fkm szelvényei között
helyezkedik el. Közigazgatási területének körülbelül a Hernádszentandrás-Méra összekötő (3706. sz.)
közúttól keletre eső területei a folyó jobb parti 2.18. sz. Garadna-Ócsanálosi részlegesen mentesített
ártéri öblözetének nyílt ártéri öblözetrészében, a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Encs város
belterületének a keleti település részei ugyancsak érintettek a folyó nagyvízi medrével. A Hernád folyó
mindkét parti töltésének kezelője az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Mértékadó árvízszint
132-138 mBf. Árvízi védekezésként a folyó mindkét partján 1 m magas védvonal kötelező 74/2014. (XII.
23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről alapján.
27. térkép: Ártéri öblözet

https://geoportal.vizugy.hu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5f07d2ce942b4ca6959d9a7671a58d54
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28. térkép: Elöntési térkép a Hernád mentén

http://geoportal.vizugy.hu/VIR_Social/index.html

A fenti térkép jól mutatja az elöntési területek; Encs lakott területe nem érintett, csak külterületi
részeken van valószínűsége. Encs település területe nem tartozik belvíz öblözetbe.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a térségben több jelentős méretű árvíz-, valamint belvízveszély
alakult ki, a Hernád folyón és annak vízgyűjtőjén. Ezen kívül néhány esetben előfordult kisebb- nagyobb
ökológiai, környezeti károsodással járó felszínivíz-szennyezés, amely legtöbb esetben a vízgyűjtőn
folytatott emberi tevékenységekből származott.
Az érintett térségben, a korábbi években és napjainkban is komoly problémát okoz a lefolyástalan
területeken nagyobb esőzések, vagy tavaszi hóolvadások idején visszamaradó belvíz. Hatványozottan
jelentkezik ez a probléma olyan esetben, amikor a belvízveszélyes időszak egybeesik a vízfolyások magas
vízállásaival.

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
●

A szennyvízelvezetés során a teljes lefedettségre kell törekedni.

●

A természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a
környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel is erősítendő. A
tájsebek, valamint a településképet rontó elemeket meg kell szüntetni (pl. illegális hulladéklerakók).
Az újrahasznosítás kapcsán cél a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.

●

A település nem rendelkezik önálló levegőtisztaság-védelmi, illetve állattartási rendelettel. A levegő
minőségének megőrzése, javítása az emberi élet, egészség, a létminőség szempontjából kiemelt
jelentőségű.

●

A mezőgazdaságban a helytelen műtrágyázás, vegyszerezés visszaszorítása.

Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a csapadék csatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra
történő rákötés arányát növelni szükséges, meg kell valósítani a település egészében a szelektív
hulladékgyűjtést és környezetbarát hulladékgazdálkodást, meglévő szilárd útburkolatok minőségét
javítani szükséges.
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1.18 Katasztrófavédelem
1.18.1 Építésföldtani korlátok
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
A településnek ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Encs erősen veszélyeztetett település.

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
A Hernád mértékadó árvízszintje 134,67 mBf. Vízjárása az egész völgyet uralja. A folyó medrében a
viszonylag széles szakaszok –a rájuk jellemző zátonyépítéssel- a bevágódásos jellegű részekkel
váltakoznak. A mederszabályozás és az árvízvédelmi töltések megépülése óta a vízfolyás meggyorsult.
A szélsőséges vízjárás, a korábban szinte minden évben rendszeresen megérkező árvizek, a hetvenes
évek közepétől –a szlovákiai ruzsini víztározó üzembe helyezése óta- lényegében megszűntek, folyása
egyenletessé vált. Jellemzően nagy vize a március-április hónapokban megérkező „zöldár”.

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
Encs nem tartozik bele egyik belvíz veszélyeztetettségi osztályba sem, tehát a település közigazgatási
területe nem belvízveszélyes terület.

1.18.2.3 Mély fekvésű területek
Mély fekvésű területek a településtől délre találhatóak a Hernád folyó irányába, melyek egyben árvízzel
is veszélyeztetett területek.
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1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem
A Hernád vízmérce nullpontja 128,810 mBf Gibártnál. A folyó ezen szakaszán I. készültségi szint 300 cmnél, II. készültségi szint 350 cm-nél, III. készültségi szint 400 cm-nél van. A legnagyobb vízállás
2010.06.06.-án mérték 555 cm-el.
Árvíz és belvízvédelem készültségi fokozatainak jelentését, valamint az egyes készültségi fokozatok
során elvégzendő feladatokat a jogszabályban leírtak alapján kell elvégezni. Jelenleg hatályos jogszabály
a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, amely rendelkezik az árvíz- és a belvízvédekezésről.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a térségben több jelentős méretű árvíz-, valamint belvízveszély
alakult ki, mind a Hernád, mind a Bodrog folyón és azok vízgyűjtőjén.

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.
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1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
Az előző ITS elkészülte óta a fejezet tartalmában nem történt változás.
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1.20 Városi klíma
Jellemző változások tendeciája a térségben15
Hazánkban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is az évi átlaghőmérséklet az elmúlt évszázadban a
világméretű tendenciákkal együtt mozgott, folyamatosan emelkedett. A hőmérséklet tendenciájának az
emelkedése a nyolcvanas évektől igazán meredek. A melegedés mértéke az északkeleti országrészben
több mint 1,8 °C. Az évszakos változások esetében a nyarak melegedtek leginkább ebben az időszakban,
országos átlagban mintegy 2°C-kal, de ez az északkeleti régiók esetében elérte a több mint 2,5°C-os
melegedést is a nyári időszakban.
A keleti országrészt több klimatikus tényező változása is erőteljesen érinti, ugyanakkor nem elegendő
csak a hatások számbavétele, kritikus jelentőséggel bír az is, hogy a megyei társadalmi-gazdasági
rendszer hogyan képes reagálni ezen éghajlati paraméterek változásaira, hiszen a klímaváltozás
várhatóan eltérő hatással lesz a különböző társadalmi csoportokra, amely során az egyenlőtlenségek
növekedésére kell számítanunk.
Az alacsonyan iskolázott, alacsony jövedelemmel rendelkező csoportok, vagy például az időskorúak
általában véve is sérülékenyebbek a klímaváltozás hatásait illetően, valamint kiszolgáltatottabbak az
egyszerűbb, ugyanakkor jellemzően a környezetet jelentősebben terhelő magatartásformáknak (pl.
hulladékégetés, hulladékkal való fűtés stb.).
Ezek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére – és Encs városára is – jellemző adottságok (pl. az
országos átlag alatti társadalmi-gazdasági mutatói) még inkább sérülékennyé teszik ezt a területet.
Városi klímában tapasztalható éghajlati elemek módosulása, valamint a kedvező és kedvezőtlen hatások
vizsgálata
A globális klímaváltozás hozzájárulhat a csapadékeloszlás éven belüli jelentős módosulásához, az
éghajlati szélsőségek, pl. hőhullámok, forró napok és extrém csapadékú napok számának a
növekedéséhez. A változások olyan problémák előidézői lehetnek, mint az aszály által sújtott területek
növekedése, a talajerózióval szembeni érzékenység fokozódása, bel- és árvízveszélyes helyzetek,
villámárvizek, zagyárak kialakulása.
Településszintű adatokkal a város nem rendelkezik mikroklimatikus viszonyokra és azok változására
vonatkozóan.
A városi klíma az éghajlatváltozással összefüggően jelentős változáson megy keresztül, amely egyre
fokozódik. A klímaváltozás hatásai Encs városát is érintik. Ennek legfőbb hozadéka, hogy növekszik az
extrém csapadékmennyiséggel járó helyi nyári zivatarcellák kialakulásának esélye, ami jelentős
csapadékintenzitással jár együtt.
A város központjában a csapadékvíz elvezetésének megoldására egyesített rendszerű csatornahálózat
működik, a települési csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítettsége városrészenként eltér, nem teljes. A
közigazgatásilag Encshez tartozó településrészek területein csapadékvíz elvezető árkok vannak kiépítve.
Az extrém esőzések során keletkező csapadékmennyiségek esetenként meghaladhatják a csapadékvíz
elvezető árkok elvezető képességét és a csatornahálózat és időszakos túlterhelését idézhetik elő.

15

II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
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Lokális vonatkozásban a fenti hatás villámárvizeket okozhat a Bársonyos, a Bélus, a Csere és a Devecseripatakok mentén, melyre a védekezést csak megfelelő előkészületekkel lehet megtenni. A terület
vízügyileg a Hernád a Bódvával tervezési alegységhez tartozik.
Városi hősziget hatás a településen nem jellemző. Az ingatlanok jelentős része családi ház kerttel, a
bérházak közötti zöldfelületek pedig kedvező mikroklimatikus hatása ellensúlyozza a burkolt felületek
negatív hatását. A hősziget hatásnak egyedül a 39-es főút átmenő szakasza kitett (Petőfi út), mivel az
útburkolat és az útmenti ingatlanok homlokzata közé ékelődő korábbi fák kivágásra kerültek. Ezek újbóli
telepítése javasolt.
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
2.1.1 Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Encs 2010 utáni népességfejlődését vizsgálva a csökkenés mellett pozitív tendenciák figyelhetőek meg.
2010-2020 között ugyan csökkent a település lakónépessége, de javuló demográfiai folyamatok is
elindultak. A város népsűrűsége a 2021. évi KSH adatok alapján 16244,07 fő/km2. Lakások száma 2266,
népességet figyelembevéve, ez 2,7 fő/lakás.
A lakosság csökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg csak néhány
évben volt pozitív, azaz némelyik évben többen költöztek oda, mint ahányan elhagyták a települést. Az
odavándorlás elsősorban a település központi fekvésének, térségi szerepének és a térség kedvező
munkaerő piaci szerepkörének tudható be. Az esetleges elvándorlás elsősorban a nyugati városok,
külföld felé irányul. Jelentős hatást vált ki a megyeszékhely és más nagyobb városok által kínált
kedvezőbb életminőség. Encsre a vizsgált időszakban főként a természetes fogyás a jellemző (az
élveszületések és halálozások különbsége) a vizsgált 10 év során minden évben negatív az egyenleg. Az
öregedési index az országos tendenciával megegyezően folyamatosan növekszik, 2017-2019 között
azonban már enyhe csökkenés mutatkozik. Kedvezőbb azonban a korosztályok arányát vizsgálva, hogy
inkább az aktív korúak arányát csökkentette az idősek számának növekedése (+4%), míg a fiatalok
arányában nincs jelentősebb csökkenés (21-22%).
Encs lakosságának iskolai végzettsége a 2011-es népszámlálás adatok alapján a megyei átlagtól minden
kategóriában kedvezőbb, a megyei átlagot minden képzettségi szint esetén meghaladja, közel
kétszeresére emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek száma. A képzettségben érzékelhető
pozitív változások erős potenciált jelenthetnek a fejlesztési stratégia kidolgozása során. Encs városban
2021-ben a munkaképes korúak száma 3831 fő volt, ennek a 50,8 %-a volt foglalkoztatott. Ez az arány
hosszú távon vizsgálva, a 2011-es adatokhoz képest javuló tendenciát mutat (munkaképes korúak 45,1%
a volt foglalkoztatott). A relatív munkanélküliségi mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási
korú népesség %-ában) 2020-2021-ben újra 10% feletti volt, de 2021 őszére már 11,69 %, ami javuló
tendenciát mutat, hiszen 2021. januárban még 12,79 % volt ez a relatív mutató. A lakosság jövedelmi
viszonyai a megyei átlaghoz hasonlóak, amely országos viszonylatban a legkedvezőtlenebbek közé
sorolható. A városban érzékelhető magas munkanélküliséghez hozzájárul a jelenlévő vállalkozások,
ezáltal foglalkoztatók alacsony száma, amely az elvándorlástnapi ingázást erősíti. A háztatások
életkörülményei komfortfokozat, közcsatorna hálózat és ivóvíz-hálózatba bekapcsolt arányai viszont
kedvezőek, a megyei átlag fölöttiek.
Összefoglalva a város foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több tényező együttes
hatása determinálja. Az országos és megyei szinten csökken a munkanélküliségi ráta, különösen 2012-t
követően, míg az encsi járás és Encs városának rátája változó képet mutat – 2016-tól újra növekedett. A
járáson belül a munkanélküliségi ráta Encsen 2019-ben még mindig magas – vannak azonban jobb és
rosszabb mutatóval rendelkező települések is a járásban. A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek száma alapján megállapítható, hogy 2010-ben Encsen enyhén alacsonyabb arányban
(54%) voltak tartósan munkanélküliek, 2019-re ez a mutató ugyan magasabb (56,6%), de kissé csökkent
2012 óta (68,3 %) – azonban még mindig magasnak számít ez az arány a járási, megye más
járásközpontjainak és az országos arányhoz viszonyítva is. A településen a legátfogóbban jelenlévő
tevékenység a kereskedelem: kereskedelmi egységek és szolgáltatások széleskörű választékban
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megtalálhatóak Encsen, vendéglátóhelyek száma kissé csökkent, viszont egy országos ismertségű,
felkapott étterem is van a településen, viszont szálláshely szolgáltatás csak 1 van. Jelenleg összeségében
a legjelentősebb a mezőgazdaság és az építőipar, valamint a kereskedelem részesedése. Encs
munkaügyi piacára a szinten tartás jellemző, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a
közfoglalkoztatottak száma magas. Jelentős az eljárók száma és aránya, magasabb az arányuk, mint más
járásközpontok esetében, innen is elsősorban Miskolcra ingáznak a lakosok.

2.1.2 Humán infrastruktúra és szolgáltatások
A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon
tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű szolgáltatások
elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az intézmények infrastrukturális
fejlesztése, felújítása folyamatosan zajlik, illetve a még szükséges beruházások előkészítése folyamatban
van.
A járás legmagasabb gyerekszámmal működő iskolái, az encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola, melynek
működtetője a Tankerület, valamint az egyházi fenntartású Szent László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola. Az iskolákban nincs gyerekhiány, a kihasználtsági mutató 2020-2021 évben is közel a
100%-os. A gyermekek nagy része a járás többi településéről jár be.
Középfokú oktatási intézmény is van a városban: két középiskola működik, a gimnázium fentartója a
Szerencsi Tankerületi Központ, a szakközépiskola fentartója Szerencsi Szakképzési Centrum. Az
egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és mennyiségi mutatói
megfelelőek mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások szempontjából.
A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve Encs helyzete
átlagosnak tekinthető, az infrastruktúra felújításra szorul. Kulturális rendezvényeket rendszeresen
szerveznek a városban, de kiemelt cél a minél magasabb színvonalú programkínálat kialakítása és a
kulturális gazdaságfejlesztés. A Művelődési Központ konkrét fejlesztési elképzelési között szerepel az
energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése, szabadtéri fedett
színpad (kiszolgáló egységekkel együtt), illetve eszközbeszerzések. Szabadidős és sport tevékenységek
területén a lakosság részéről is igény jelentkezik a szolgáltatások és a kiszolgáló infrastruktúra
folyamatos fejlesztésére. A helyi sportcentrum bővítésére is igény mutatkozik: uszoda, strand,
sportparkok létesítése, valamint a Sportközpont energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése.
A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan befolyásolják a
lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás mérséklődéséhez is
hozzájárulhat.

2.1.3 Gazdaság
A térség vállalkozásintenzitása alacsony, a vállalkozások számukat tekintve az országosnál és a
megyeinél is gyengébb aktivitást mutatnak. A klasszikus kisvállalkozások elsősorban a lakossági
szolgáltatás területén tevékenykednek, alacsony a termelővállalatok aránya. Encsen az alábbi termelő
egységek találhatóak meg: élelmiszeripari cégek, üdítőitalok és szeszesitalok gyártása, bútorgyártó
vállalkozások, építőipari cégek és az arra épülő egyéb vállalkozások (fa-, fémipar).

181

Encs két nagyváros – Miskolc és Kassa - közé ékelődik be, mely városok a térség életére mindig is jelentős
hatást gyakoroltak. Encs ebben a tekintetben jó közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkezik, mivel
meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3-as számú főútvonal jelenléte, mely az ún. Helsinki-folyosó
része. Ennek köszönhetően a térség kulturális, gazdasági, közigazgatási központja. A város gazdasági
növekedését, versenyképességét nagymértékben befolyásolhatja a település elérhetősége, az
infrastrukturális állapota - 2021-ben létrejött Miskolc és Kassa autópálya kapcsolata, mely a jövőben
számos előnyt hozhat a térségnek, főként Encsnek, amely közvetlen autópálya-csatlakozással
rendelkezik (külön lehajtó az ipari parknak).
Alapvetően mezőgazdasági jellegű a terület, magas színvonalú gyümölcstermesztése országos hírű. A
városban a regisztrált vállalkozások száma 973 db, a működő vállalkozások száma 340 / 577 db (2020).
Mind számában, mind hozzáadott érték tekintetében a megyei érték alatti a városban lévő gazdasági
vállalkozások mutatói.
A vállalkozások többsége mikrovállalkozás (>95%). A működő vállalkozások főképp a szolgáltató és
kereskedelmi szektorban tevékenykedik. A regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság
nemzetgazdasági ágban 2020-ban 458 db, míg a működő vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás 93 db, feldolgozóiparban 72 db, az építőipar nemzetgazdasági ágban 55 db; szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 30 db, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban 55 db.
A legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások 2019-2020-ban a Szerencsejáték Zrt és az Abaúj Coop Zrt.,
a legtöbb munkavállalót pedig az Önkormányzat és Abaúj Coop Zrt foglalkoztatja.
A település gazdasági élete számára az egyre nehezedő közegben is biztos működési feltételeket nyújt
a település infrastruktúrája és a kedvező közlekedési feltételrendszere. Átfogó választék mutatkozik
kereskedelmi egységekből, vendéglátóhelyekből és széles skálán mozog a kínált szolgáltatások köre.
A településen belüli munkavállalók a gazdaság több ágából kerülnek ki, őket a helyi vagy helyi
érdekeltségű vállalkozói kör foglalkoztatja. Talán legjelentősebb a mezőgazdaság, emellett pedig a
feldolgozóipar és építőipar, illetve a kereskedelem részesedése. A település legjelentősebb
munkaadójának az önkormányzat bizonyul, ahol az intézményi struktúrában, a közigazgatásban, az
oktatásban, a szociális ellátásban és a segítő technikai területen többszázan dolgoznak. A munkavállalók
nagy része pedig a közeli nagyvárosban, Miskolcon talál állást.
Encs helyzetét nagymértékben befolyásolják a Miskolc-Kassa régióban végbemenő társadalmi-gazdasági
folyamatok. A város Miskolccal való szoros kapcsolata az élet számos területén érzékelhető, különösen
a közlekedés, közigazgatás, demográfiai, migrációs és gazdasági folyamatok, fejlesztéspolitika, oktatásnevelés, egészségügy, kultúra, szabadidős tevékenységek körében. A Miskolc-Kassa között elkészült
autópálya, a tömegközlekedési rendszerben történő részvétele, a migrációs folyamatok, a napi ingázók
nagy tömege, a fejlesztéspolitikai együttműködések, az oktatás, vagy akár a tömegsport területén
történő összefonódások jó példák az együttműködésre, a közös gondolkodásra. Ezek a tényezők, mindmind igazolják a két város egymásrautaltságát. Encs jövőképe többek között azt is tartalmazza, hogy egy
emberi léptékű, nyugodt kisvárosi térségi/járási központ-funkciót tudjon betölteni a megye központja
mellett, saját gazdasági, szolgáltató funkcióinak erősítésével.

2.1.4 Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák
Az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi stabilitás és
fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint a fejlesztési
elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága. Alapvető cél már nemcsak a pénzügyi egyensúly
biztosítása, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működőképességének
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minőségromlás nélküli fenntartása, hanem ezeken túlmutatva, a még jobb minőségű és magasabb
színvonalú feladatellátás és szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen.
A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés fontos eleme a szakmailag átgondolt és pénzügyileg
megtervezett adópolitika:


Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit,
valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes
vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az
egyes vagyontárgyak értékesítésére.



Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni
kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak,
ésszerű és elfogadható mértékű terheket ró a helyi lakosságra, mindamellett hatékony eszköze az
Önkormányzat saját forrás növelésének.



A normatív állami finanszírozás nem fedezi csak különböző mértékben és arányban hozzájárul a
feladatellátáshoz, melyet az önkormányzat helyben képződő bevételei nem tudnak az
önkormányzati törvényből és más szaktörvényekből eredő szintű ellátás mértékéig biztosítani. A
Képviselő-testület feladata, hogy nyomon kövesse a költségvetési támogatási rendszert és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekezzen kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket
(azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel ellátni, hogy a legkedvezőbb
összegű támogatást kapja).



Az Önkormányzat gazdálkodását, feladat-meghatározását a vonatkozó jogszabályi előírások mellett
a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően alakítja. Ennek során figyelembe
veszi a térségi és regionális célokat, kiemelten kezeli a térségi feladatok közös megoldását.
Törekedni kell a jogi és gazdasági eszközök felhasználásával az ipartelepítés/bővítés és
munkahelyteremtés elősegítésére, a település lakosságszámának növelésére.

2.1.5 Táji és természeti adottságok, zöldfelületek
Encs 26 km2-es területe a Hernád völgyében és az azt övező dombvidéki tájban található, az
abaújdevecseri településrész a Cserehát részét képezi. A Hernád magyarországi szakaszának tektonikus
völgye két jellegében nagyon eltérő tájat határol el egymástól. Amíg a Cserehát pliocén és pleisztocén,
döntően üledékes kőzetösszletből épül fel, addig az Eperjes-Tokaji hegység nagyrészt miocén vulkáni
vonulat: a belső kárpáti vulkáni öv része, tehát a két táj flórája és faunája között nagy eltérések vannak.
Az eltérő fejlődéstörténetű tájakat a Hernád kapcsolja össze, hiszen a két térség a folyó vízgyűjtő
területének része. Ez az összekötő szerep a kárpáti és alföldi jellegű élőhelyek esetében is igaz.
Encs külterületének északi nyúlványa részét képezi a Cserehátnak, mint térségi jelentőségű
tájképvédelmi területnek. E területek gazdálkodása a hagyományokhoz kötődik, illetve azokkal
összhangban fejleszthető. A tájképvédelmi övezetek kettős funkciója közül kiemelkedik a védelmi, ami
a táji-települési összhang védelmét-megtartását igényli.
Országos természetvédelmi oltalom alatt álló terület jelenleg nincs a településen, a Hernád-völgye
tervezett tájvédelmi körzetként szerepel.
Ex lege védettséget élvez az ország valamennyi földvárával együtt a fügödi Várdomb. Az Encshez csatolt,
de településszerkezetileg jelenleg is különálló Fügöd község É-i, egykori felsőfügödi részén, pontosabban
a település ÉK-i szélén elhelyezkedő sportpálya DK-i sarka mellett található a Várdomb nevű régészeti
lelőhely.
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Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt állnak a Natura2000 területek, melyek szintén a Hernádvölgyet érintik. A különleges madárvédelmi területek létrehozását a parlagi sas és a haris madarak
jelentős populációja indokolta. Encs külterületein a pufferzóna és ökológiai folyosó övezete is
megtalálható.
A városban a zöldfelületek területe 96 586 m2, ebből véderdő 16 194 m2, közpark 80 392 m2.
Encs a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból nincs kedvező
helyzetben. A település teljes egészére a családi, kertes házak jelenléte jellemző, a közterek, parkok
elhelyezkedése, minősége és mennyisége kielégítő, azonban a településen a meglévő közparkok,
játszóterek műszaki színvonala nem megfelelő, azok fejlesztésére és igénybevételére lakossági igény is
felmerült. Nincs elegendő korszerű városi jellegű közösségi tér. Jelenleg nincs a településen megfelelő
minőségű és elegendő számú rekreációs célokat szolgáló terület.
Fontos feladat a korlátlan közhasználatú zöldfelületek, zöldfelületi intézmények növényanyagának
gazdagítása, a meglévő idős állományok védelme. Szükség van az utcai fasorokra, mivel ezek a sávos
elhelyezkedésű, közhasználatú elemek csak így tudják ellátni rendszerszervező feladatukat. A
zöldfelületi rendszer elemeinek védelmét, fejlesztését az ökológiai szemlélet érvényesítésével kell
megtenni így alakítható ki a természetes környezet, a város természet közeli és a város zöldterületek
összefüggő ökológiai rendszere.

2.1.6 Épített környezet
A települések fejlesztésekor már nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüttesek, utcák, terek
védelme a cél, hanem az egész épített települési környezet és az azt befogadó táji környezet integrált
védelme, azaz a településkép védelme. Encs város Településképi Arculati Kézikönyve 2017-ben készült
el.
A város infrastrukturális ellátottsága (vezetékes ivóvíz-, a szennyvíz-, a gáz-, a telefon-, a kábeltévéhálózat, korszerűsítették a közvilágítást) megfelelő, kiépített.
A város térségi szerepkörének megfelelő intézményhálózattal rendelkezik, mely a tudatos városkijelölés,
városépítés eredménye. Szinte minden intézményre jellemző városi funkció mellett a körzeti vonzás is,
mely elsősorban a járás területére terjed ki.
A degradálódott területek első sorban a város szegregátumai, barnamezős terület nem található a
városban.
A központi belterületen főleg intézményi és kereskedelmi, a kisvárosias lakóterületeken családi házak
találhatóak.
A településen lévő családi házakra a földszintes kialakítású hagyományos épületek, valamint a 70-as, 80as és 90-es évek során épült többszintes családi házak a jellemzők, de vannak négyszintes társasházak
is. A közigazgatási épületek többsége is minimum kétszintes épület. A településen jellemzően a családi
házak földszintesek, de előfordul pince + földszint + tetőtér-beépítéses, illetve 2 szintes lakóépületek.
Az intézmények szintszáma és épületmagassága is kiemelkedik a környezetből. Tetőidom tekintetében
az épületállomány többsége sátortetős és nyeregtetős.
A település védelem alatt álló építményei:
Országos védelem alatt álló épületek: Encs Római Katolikus templom és Abaújdevecser Rómaikatolikus
temetőkápolna.
Helyi védelem alatt álló épületek:
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●

Encs: Ófalu – Szabadság utca 410/1-4 Hrsz: régi malom épületegyüttes, Ófalu – Szabadság utca 411
Hrsz – régi lakóház.

●

Abaújdevecser: Kossuth utca 4212 Hrsz – lakóház, Kossuth utca 4191/6 Hrsz Csoma István kastély,
Kossuth utca 4190 Hrsz – uradalmi lakóház, Fő utca 4015 Hrsz – lakóház és gazdasági épületek, Fő
utca 4012 Hrsz – lakóház, Fő utca 4007 Hrsz – Csoma József kastély és kastélypark, Temető 4003
Hrsz – Fáy családi sírbolt, Temető 4002 Hrsz – református templom.

●

Fügöd: Fő utca 2234 Hrsz – lakóház, Fő utca 2203 Hrsz – református templom, Fő utca 2200/1-2
Hrsz lakóház és melléképületek.

2.1.7 Közlekedés
Encs közlekedési hálózatai elemzése során: a vasúthálózat (90-es számú vasúti szárnyvonal), a távolsági
autóbuszjáratok, a fő közlekedési utak (3-as számú; 39-es számú), az autópálya (M30) jelentőségét
emelhetjük ki.
A település az M30 autópályától 0 km-re található, a csomópont pár száz méterre van a városközponttól.
A város közlekedés-földrajzi szempontból nagyon kedvező pozícióban van. A Hernád-völgy fő tengelyén
épült 3. sz. Budapest-Miskolc-Kassa országos elsőrendű főút és az M30-as autópálya is úgy épült ki, hogy
az Encs és Abaújdevecser településrész közötti területen halad át. Szintén kedvező adottság, hogy a
település vasútvonal mellett fekszik, és így a megyeszékhellyel való kapcsolatai jók. A Zemplén felől
érkező 39-es főútvonal a városon áthaladva tudja elérni a 3-as főutat és az M30-as autópályát. A város
nagyjából félúton van Miskolc és Kassa között, tehát egy nagy területű városhiányos térség
központjaként működik.
Önkormányzati tulajdonú belterületi első- és másodrendű főút nincs Encsen. A 39-es számú útvonal
encsi szakasza állami tulajdonban van.
A városban parkolóház és koncentrált, zárt parkolóterület nincsen. Nagy kapacitású parkolóhelyek a
belvárosban épültek ki. A településen kijelölt ingyenes parkolók száma 120 db, amely kiszolgálja Encs
autóhasználóit.
A településen az áruszállítás leginkább közúton történik. Az Agrárcenter Zrt rendelkezik vasúti
vágánnyal, a mezőgazdasági termények szállítására használják is a vasutat. A vasútállomásnál vasúti
teherszállításhoz kapcsolódó infrastruktúra részben megtalálható, alkalmanként használják is.
Encsre a Volánbusz Zrt. üzemeltetésében naponta több (19 járatpár) autóbusz járat közlekedik. A
település vasúton a Miskolc-Hidasnémeti (MÁV 90-es vonal) vonalon érhető el, a vonatpárok száma 20,
ebből intercity járat 7 db.
A városban a legfontosabb kerékpárút a Petőfi - Rákóczi utak mellett halad a 39-es főúttal
párhuzamosan. A kerékpárút a város 3-as út felőli szélén indul Forrótól és Abaújdevecsertől, és a
Bársonyos patak hídjáig tart. Ezen kívül Encs – Méra között van kerékpárút, amely a mérai úti
kereszteződésben csatlakozik be a meglévő kerékpárútba.
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik. A járdák
felületének minősége nem mindenhol megfelelő, fejlesztésre szorul.

185

2.1.8 Közművek
A közművesítettség, illetve a telekommunikációs eszközök elérhetősége a modern gazdaságok alapvető
eleme. Bár a közművek megléte önmagában nem indukál jelentős fejlődést, hiányuk akadályozza a
gazdasági tevékenységek bővülését, valamint a lakosság életminőségének növekedését.
Encs területén a Borsodvíz Zrt. végzi a csatornázási feladatokat és működteti az ivóvíz szolgáltatást. A
vezetékes gázszolgáltató a NKM Földgázszolgáltató Zrt. A városban meglévő hálózat teljes körű
lefedettséget ad. A település villamosenergia szolgáltatását az MVM biztosítja. Távfűtéses lakások a
városban nem találhatóak.
A város telekommunikációs ellátottsága fokozatosan emelkedik. Az adatátvitelre is alkalmas hálózatok
kiépítése folyamatos. A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes
telefonszolgáltatók megjelenésével egyre kisebb jelentőségű.

2.1.9 Környezetvédelem– klímatudatosság, energiahatékonyság
A városfejlesztési tevékenységek kijelölése során a környezetvédelmi szempontokat messzemenően
figyelembe kell venni, a környezetvédelmet integrálni kell a területfejlesztési feladatokba.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Az energiagazdálkodás keretében ütemezetten elvégzi
az érintett önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújítását, a közvilágítás korszerűsítését,
továbbá egyre nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat, amihez megfelelő
természeti adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az önkormányzati tulajdonú létesítmények
költséghatékony üzemeltetését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a klímaváltozás
mértékének és hatásainak mérséklését.
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Az alábbi táblázat összefoglalóan ábrázolja a vizsgált tényezők jelenlegi kölcsönhatását.
43. táblázat: Összefoglalás a vizsgált tényezők kölcsönhatásairól
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2.2 Helyzetértékelő munkarész
2.2.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A demográfiai adatokat értékelve megállapítható, Encs város népessége 2010-2020 közötti években
alapvetően csökkent. A 2011-et követő időszakban a csökkenés üteme mérséklődött: 2019-re 4,2 %-kal
csökkent az állandó népesség. A korcsoportonkénti megoszlás vizsgálatakor megállapítható, hogy 60 év
feletti népesség aránya nőtt az elmúlt 10 évben, az elöregedő tendencia így előreláthatóan problémákat
fog okozni a városnak. Encs város 2010-ben erodáló térség volt, mind a természetes szaporodás, mind
pedig a vándorlási egyenleg negatív, 2011-től pedig jellemzően inkább befogadó térség, mivel 2011 és
2019 között több évben volt pozitív, mint negatív a vándorlási egyenleg (5 > 4) és nagyobb számban
költöztek oda, mint költöztek el.
Encs lakosságának iskolai végzettsége a 2011-es népszámlálás adatok alapján a megyei átlagtól minden
kategóriában kedvezőbb, a megyei átlagot minden képzettségi szint esetén meghaladja, közel
kétszeresére emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek száma. A képzettségben érzékelhető
pozitív változások erős potenciált jelenthetnek.
A lakosság jövedelmi viszonyai a megyei átlaghoz hasonlóak, amely országos viszonylatban a
legkedvezőtlenebbek közé sorolható. A városban érzékelhető magas munkanélküliséghez hozzájárul a
jelenlévő vállalkozások, ezáltal foglalkoztatók alacsony száma, amely az elvándorlást /napi ingázást
erősíti. A háztatások életkörülményei komfortfokozat, közcsatorna hálózat és ivóvíz-hálózatba
bekapcsolt arányai viszont kedvezőek, a megyei átlag fölöttiek.
A járás legmagasabb gyerekszámmal működő iskolái, az encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola, valamint a
Szent László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mindkét intézményben a kihasználtsági
mutató 2020-2021 évben is közel a 100%-os. A gyermekek nagy része a járás többi településéről jár be.
Az alapfokú oktatás minősége és infrastrukturális ellátottsága megfelelő.
Középfokú oktatás keretein belül két középiskola működik a városban a képzési spektrum széles skáláját
lefedi a gimnáziumi, szakközépiskolai oktatáson keresztül a különféle szakmákig.
Az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és mennyiségi
mutatói megfelelőek mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások szempontjából. Az egészségügyi
szakellátás feltételei adottak a városban, infrastrukturális fejlesztésekre a továbbiakban is szükség van a
minőségi ellátás biztosításához.
A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve Encs helyzete
átlagosnak tekinthető, az infrastruktúra felújításra szorul. Kulturális rendezvényeket rendszeresen
szerveznek a városban, de kiemelt cél a minél magasabb színvonalú programkínálat kialakítása és a
kulturális gazdaságfejlesztés. Szabadidős és sport tevékenységek területén a lakosság részéről is igény
jelentkezik a szolgáltatások és a kiszolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztésére.
A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan befolyásolják a
lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás mérséklődéséhez is
hozzájárulhat.
A térség vállalkozásintenzitása alacsony, a vállalkozások számukat tekintve az országosnál és a
megyeinél is gyengébb aktivitást mutatnak. A klasszikus kisvállalkozások elsősorban a lakossági
szolgáltatás területén tevékenykednek, alacsony a termelővállalatok aránya.
Encs két nagyváros – Miskolc és Kassa - közé ékelődik be, mely városok a térség életére mindig is jelentős
hatást gyakoroltak. Encs ebben a tekintetben jó közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkezik, mivel
meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3-as számú főútvonal jelenléte, mely az ún. Helsinki-folyosó
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része. Ennek köszönhetően a térség kulturális, gazdasági, közigazgatási központja. A város gazdasági
növekedését, versenyképességét nagymértékben befolyásolhatja a település elérhetősége, az
infrastrukturális állapota - 2021-ben létrejött Miskolc és Kassa autópálya kapcsolata, mely a jövőben
számos előnyt hozhat a térségnek, főként Encsnek, amely közvetlen autópálya-csatlakozással
rendelkezik. A város környezete alapvetően mezőgazdasági jellegű a terület, magas színvonalú
gyümölcstermesztése országos hírű. Encs város térségi szerepének erősítése érdekében fontos lenne,
hogy a kereskedelmi kapacitások fejlődjenek, színvonalas üzletek létesüljenek, amelyek képesek vonzani
a határon túli területek fogyasztóit is. A szomszédos Szlovákiából egyes nagyobb bevásárlások miatt
Miskolcot keresik fel Kassáról. Encsen tehát hosszú távon meg lehetnek a gazdasági alapjai annak, hogy
nagyobb kereskedelmi láncok megjelenjenek a városban.
Encs munkaügyi piacára a szinten tartás jellemző, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a
közfoglalkoztatottak száma magas. Jelentős az eljárók száma és aránya, magasabb az arányuk, mint más
járásközpontok esetében, innen is elsősorban Miskolcra ingáznak a lakosok.
A gazdaság fejlesztése mellett szükséges a település modern városi jellegét fejleszteni a fiatalok helyben
tartása és a turizmus fellendítése érdekében is. Encs nem rendelkezik elegendő városi jellegű közösségi
térrel, sportolási lehetőséggel, illetve a művelődési ház szintén fejlesztésre szorul – e feltételek javítása
a közösségfejlesztés fontos eleme. E tényezőkhöz szorosan kapcsolódik a város imázs is; a tudatos városi
arculat kiépítése (itt az épített környezet és a zöldfelületek rendszerben való kezelése is meg kell, hogy
jelenjen továbbra is).
Az Önkormányzati gazdálkodás szempontjából elmondható, hogy a vállalkozások által befizetett
iparűzési adó emelkedett (2016-hoz viszonyítva 20%), jelenleg az egyik fő bevételi forrást jelenti a
település költségvetésében. Ennek hatása van az önkormányzat gazdálkodására is. A
feladatfinanszírozásnak köszönhetően a feladatok elvégzésére kap támogatást, viszont a felújítási
fejlesztési feladatok elvégzésére saját forrásra van szüksége. Ez a forrás állhat saját bevételből – amit
nagyrészt az adók adnak – és állhat pénzügyi közvetítő által biztosított forrásból. Egy ekkora város
esetében folyamatosan fejlesztésekre, rekonstrukciókra, javításokra van szükség ahhoz, hogy a város
egésze fejlődni tudjon. Ehhez pedig minél több saját bevételre van szükség, hogy ezeket a fejlesztéseket
és beruházásokat finanszírozni tudja.
Összefoglalva, a helyzetelemzés által feltárt problémák közül kiemelendő a munkahelyek hiánya és azon
belül a kvalifikált munkaerőt foglalkoztató vállalkozások hiánya. Az alábbi al-ágazatok jelenthetnek
potenciált az iparban: feldolgozóipar, építőipar, mezőgazdaság és tercier szektor. Ezek elsősorban nem
magas bruttó hozzáadott értéket termelő vállalkozás típusok, azonban a fiatal kvalifikált munkaerő
számára is kínálhat lehetőségeket. Amennyiben elegendő munkahely áll rendelkezésre a településen, a
hatása multiplikálódik: az önkormányzat bevétele növekszik, több beruházást, fejlesztést tud
megvalósítani; a lakosság jövedelmi szintje is emelkedik, több szolgáltatást tudnak igénybe venni,
aminek köszönhetően a szolgáltató szektor és a humán infrastruktúra is folyamatosan fejlődik.

2.2.1.1 Folyamatok értékelése
Encs város helyzetfeltárásának, helyzetelemzéseinek eredményeit, a főbb következtetéseket egy
klasszikus SWOT elemzés keretében összegezzük, amelyek egyértelműen bemutatják a város
fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket.
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44. táblázat: Belső tényezők összefoglaló értékelése
Erősségek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
● Javuló demográfiai folyamatok – lassul a
népesség fogyása, vándorlási egyenleg néhány
évben pozitív, a fiatalkorúak aránya már stagnál
● A foglalkoztatottak száma nőtt 2011 óta
● Fokozatosan csökkenő munkanélküliség
● 1000 lakosra jutó adófizetők száma növekszik
● Mennyiségi munkaerő-tartalék megléte, a
nyilvántartott álláskeresők száma a fiatalabb
korosztályban magas
● A városi népesség iskolázottsági szintje
emelkedik

Gyengeségek
●
●
●
●
●
●

A képzett fiatalok elvándorlása
Több szempontból hátrányos helyzetű
munkanélküliek
Roma lakosság munkaerőpiaci hátrányai
A munkanélküliek, inaktívak, eltartottak magas
aránya
A szegregált lakóterület megléte
A megye- és főváros elszívó hatása erősödik

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési erő
● Erős lakossági aktivitás a közösséget érintő
● Forrásszegény a civil szféra
ügyekben
● Városmarketing alacsony hatékonysága
● Aktív civil szervezetek pl. kultúra, sport, idősek
● Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
képviselete területén
problémáinak kezeléséhez nincs gazdasági háttér
● Aktív közösségi és kulturális élet
● A hátrányos helyzetű csoportok aránya tovább
● A közbiztonság helyzete kielégítő, térfigyelő
növekszik
kamerarendszer működik
● A foglalkoztatási problémák kezelésének
elmulasztásával szociális válság alakulhat ki
● Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi
társadalmon belül
3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
● Az intézményi ellátottság megfelelő
● Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló
● Lakossági alapszolgáltatások spektruma lefed
infrastruktúra nem teljes körű
minden területet
● Sportolási lehetőségek nem elegendőek a
● Szociális alapszolgáltatások magas színvonala
városban: uszoda hiánya és sportpark nincsen
● Bölcsődei és biztos kezdet ellátás
minden településrészen
● Óvodai ellátás kapacitásbővítése, folyamatos
● Egyes közintézmények infrastrukturális állapota
felújítások
nem megfelelő
● Alapfokú- és középfokú oktatási-nevelési
● A szociális intézmény kapacitásai szűkösek
intézményi ellátottsága megfelelő
● Az önkormányzat befolyása az oktatás esetében
● A településen található 2 középfokú oktatási
megváltozott, a fenntartói viszonyok
intézmény
megváltozása miatt korlátozott
● Alap- és szak orvosi ellátás jó színvonalú
● Oktatási, szociális és egészségügyi HR
● A szolgáltatások egyenlő elérhetősége biztosított
kapacitások hosszú távon nem biztosítottak
a város, ill. egyes esetekben a térség lakosai
számára is
● Sportpálya, sportegyesület
● Kiemelkedő térségi szerepvállalás
4. Gazdaság szerkezet és dinamika
● Egybefüggő önkormányzati területek, zöldmezős
beruházásokra alkalmas területek
● Ipari park megléte, fejlesztési lehetőségek.
● Tercier szektorban működő vállalkozások száma
emelkedik
● Jelentős szabad és olcsó munkaerő
rendelkezésre áll, kisebb ipari üzemek igényeinek
megfelelnek
● KKV szektor magas aránya

●
●
●
●
●

Nincs elegendő iparterület
Tőkeerő hiánya, feldolgozóipar hiánya, a
feldolgozóiparnak nincs hagyománya a
településen
Mikro- és kisvállalkozások dominanciája a
jellemző, nagyvállalkozás egyáltalán nincs a
településen
Helyi és térségi vásárlóerő és kereslet gyenge
Hiányzó turisztikai attrakciók és szolgáltatások

190

●
●

A fenntartható fejlődés keretein belül művelhető
mezőgazdasági területek.
Kedvező természeti adottságok a mezőgazdasági
termeléshez. Gyümölcstermesztési
hagyományok, gyümölcstermesztésre alkalmas
területek, mikroklíma

●
●
●
●

A város turisztikai „ismeretlensége”, szálláshely
kapacitás hiánya.
K+F tevékenységet végző szervezet nincs a
városban
A pénzügyi-gazdasági válság hatása még mindig
érződik a város - eddig sem túl erős - gazdasági
életében
Kevés a nagy foglalkoztató vállalkozás

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
● A helyi adók kiszabásában figyelembe veszik a
● Az önkormányzatnak nem elég a saját bevétele a
lakosság és vállalkozók érdekeit
fejlesztések, felújítások elvégzéséhez
● Helyi iparűzési adóból származó bevétel aránya
● Kevés a hasznosítható önkormányzati vagyon
egyre magasabb
● Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok,
● Egyre több önkormányzati bérlakás
intézmények egy részének leromlott állapota,
● Agilis önkormányzat
alacsony fokú energiahatékonysága.
6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok
● Sportlétesítmény területe, mint összefüggő
nagyméretű környezeti elem
● Kertvárosi jellegű településszerkezet
● Hernád közelsége
● Zöldfelületek megújítása elindult

●
●
●
●
●

7. Épített környezet (épített örökség is)
● Kisvárosias, falusias jelleg
● Lakásállomány stagnál
● Helyi piac többlépcsős kialakítása
8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
● Szlovákia közelsége
● M30-as autópálya a városon megy át, közvetlen
csatlakozás, autópálya elérhetősége 1-2 perc
● Hernád-völgyében központi fekvés
● 3-as főút melletti fekvés
● Vasúti fővonal melletti fekvés
● Határ menti együttműködések
● Nemzetközi határátkelőhely közelsége, kedvező
földrajzi elhelyezkedés a „keleti” piacokkal való
kereskedelem és szélesebb körű együttműködés
erősítéséhez
9. Közművek és elektronikus hírközlés
● A településen a vízellátottság magas arányú
● A gázvezeték hálózat lefedettsége a településen
közel 100%-os és jó állapotú
● A villamos-energia hálózat kiépítettsége szintén
100% és bővítésre is alkalmas
● Hírközlési hálózat a településen teljesen ellátott

●
●
●
●

Természeti értékek rendszerezett bemutatása
nem megoldott
Átalakított természeti környezet
A zöldfelületek funkciószegények, műszaki
állapotuk változó
Játszóterek fejlesztésre, bővítésre szorulnak a
településen és településrészeken
Utcafásítások hiánya
Építészeti szempontból kevéssé jellegzetes város,
jelentősebb történelmi épületek nélkül
A településkép nem teljesen egységes
Alacsony lakásépítési kedv

●

Járdák és utak műszaki állapota folyamatos
karbantartást igényel
Úthálózati rendszer fejlesztésre szorul
Városi kerékpárút rendszer nincs, vannak
kerékpárút szakaszok
Zebrák, forgalomcsillapítók hiánya

●
●
●

A szennyvízhálózatra való rákötés nem 100%-os.
Vízelvezető rendszer hiányosságai
A közművek folyamatos karbantartást igényelnek

●
●

10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
● Jó levegőminőség, nincs jelentős zajterhelés a
● Alternatív energiaforrások (pl. geotermikus
városban
energiaforrások) alacsony hasznosítási szintje
● Nincsenek kiemelkedő ipari veszélyforrások
● Folyamatos illegális hulladéklerakások
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●
●
●

A követelményeknek megfelelő hulladékkezelés
működik, a szelektív hulladékgyűjtés megoldott
Önkormányzati épületek fotovoltaikus
rendszerekkel történő ellátása, saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából
A megújuló energia felhasználásának
tudatosítása a teljes lakosság körében

45. táblázat: külső tényezők összefoglaló értékelése
Lehetőségek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
● Célzott fejlesztések az életszínvonal növeléséhez
● A fiatalok városban tartása, mellyel a munkaerő
megtartó képesség javul
● Pozitív vándorlási index erősítése
● Munkahelyteremtés a képzett és fiatal munkaerő
városba vonzásához
● A kvalifikáltabb népesség helyben tartása
településfejlesztési húzóerő lehet
● Mélyszegénységben élők felzárkóztatása
● Foglalkoztatás növelése az ipari, szolgáltató és
turisztikai ágazatokra támaszkodva

Veszélyek
●
●
●
●
●
●
●
●

A város fiatalokat megtartó ereje csökken
Képzett munkaerő elvándorlása a megfelelő
minőségű munkahelyek hiányában, ezzel is
csökken a város potenciális munkaerő bázisa
Szociális hátrányok kumulálódása, a hátrányos
helyzetű csoportok aránya tovább nő
Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi
társadalmon belül
A hátrányos helyzetű rétegek térbeli
koncentrációja. Életminőség további romlása
Elöregedő társadalom
A megye, a főváros és külföld elszívó hatása
erősödik
Munkanélküliség növekedése

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési erő
● Összefogás a három szféra szereplői között ● Az országos/megyei/járási fejlesztési
(öngondoskodásra törekvés)
elképzelések között nem szerepelnek kellő súllyal
● Társadalmi felzárkózást segítő programok
a város szükségletei, igényei
elindítása
● Az európai uniós Források tekintetében élesedő
● A betelepülő fiatal családok érdeklődése nő a
verseny várható
város iránt
● Nem javul a térségi együttműködés
● A civil szervezetek tovább erősödnek és a város ● Civil szervezetek működése forráshiány miatt
fejlődésének aktív részeseivé válnak
veszélybe kerül
● A közösségépítés, együttműködést segítő további ● Peremterületek még nagyobb leszakadása
pályázati források várhatóak
● Létrejön a térségi szemlélet és tovább javul a
települési együttműködés
● Információs
társadalom
kibontakozásának,
dinamizálásának segítése
● Önszerveződés segítése, elindítása
3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
● A térségi szakmai kooperáció, tapasztalatcsere
● Közintézmények épületének állagromlása
erősödése
● Diákok elvándorlása
● Közszolgáltatások körének bővülése
● Szociális olló nyílása
● Iskolarendszer bővítése
● Foglalkoztatási problémák kezelésének
● Művelődési ház szolgáltatásainak, funkcióinak
elmulasztása szociális válsághoz vezethet
további bővítése
● Az országos/megyei/járási fejlesztési
● Szociális foglalkoztatás bővítése
elképzelések között nem szerepelnek kellő súllyal
● Sport és rekreációs szolgáltatások bővítése a város szükségletei, igényei
helyi sportcentrum bővítése: uszodaépítés,
● Ellenérdekek felmerülése a város és környező
teniszpálya, strandfoci és röplabda pálya
települések között
kialakítása, sportparkok létesítése
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●

További jelentős pályázati források megjelenése
várható

4. Gazdaság szerkezet és dinamika
● Gazdasági nyitás az EU felé, intenzívebb határon
átnyúló kapcsolatrendszer, nemzeti szerepkör
bővítése
● Kis környezeti terheléssel járó iparágak
betelepítése
● Befektetők helyzetbe hozása, újabb befektetők
megjelenése a városban
● Nonprofit szektor térségfejlesztésbe való
bevonása
● Turizmus és vendéglátás élénkítése, szálláshely
fejlesztés
● Önkormányzat és a vállalkozói szféra között az
együttműködés erősödik
● K+F tevékenységek jelennek meg a primer és a
szekunder szektorban
● Elterjednek az alternatív mezőgazdasági
tevékenységek
● M30 autópálya hatására megélénkülő gazdaság a
Miskolc-Kassa régióban
● Bio mezőgazdasági termékek iránti kereslet
növekedése
● A mezőgazdasági integrációk kialakítása,
feldolgozóipar és a hozzá kapcsolódó termelés
fejlesztése
● Gazdasági együttműködések (családi gazdaságok,
új típusú szövetkezetek stb.) szerepe
felértékelődik
● További jelentős pályázati források megjelenése
várható
● Ipari területek bővítése, fejlesztése
● Mikro- és kisvállalkozások innovációja
● Rendezvények hálózatba szervezése

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

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

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
● Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai
● Az önkormányzat feladat- és hatásköre
növekszenek
kedvezőtlenül alakulhat
● Az önkormányzat saját bevételei, forrásai
● Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai
növekednek, nő az adóbevétel, így több szabad
csökkennek
forrást tud fordítani a fejlesztési feladatokra
● A bevételek csökkenése miatt a fejlesztési
● Pályázati források a fejlesztési igényekre, ami így
forrásokat a működésre kell fordítani
kevésbé terheli meg az éves költségvetést
● A csökkenő bevételek miatt hitel felvételére
kényszerül az önkormányzat
6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok
● Fenntarthatóságot figyelembe vevő fejlesztések
● Természeti, táji értékek védelmével fokozódik a
természet megőrzése és védelme
● Ökológiai, környezeti rehabilitációs
együttműködések a szomszédos településekkel
● Települési zöldfelületi rendszer és a természeti
környezet térben összefüggő ökológiai egységbe
foglalása, a külterületi és belterületi biológiailag
aktív zöldfelületek összekapcsolása

●
●
●
●

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

Újabb parkok és játszóterek kerülnek kialakításra
a beáramló fejlesztési forrásoknak köszönhetően
Társadalmi összefogás egy-egy zöldfelület
rendbetételére, megújítására a civilekkel
összefogva

7. Épített környezet (épített örökség is)
● Pályázati források felhasználása a település
arculatának fejlesztésére
● A város arculatához illeszkedő beépítések
történnek
● Nő a magánerős építkezések és felújítások száma
● Meglévő értékek arculat teremtő felhasználása a
városközpont fejlesztése kapcsán; egységes
városi arculat

●
●
●
●
●

8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
● Helyi tömegközlekedés kialakítása
● Kulturált gyalogos és kerékpáros közlekedés
kialakítása, bővítése
● Nemzetközi repülőtér (Kassa) közelsége
● Környezetbarát közlekedési módok egyre inkább
elterjednek
● További jelentős pályázati források megjelenése
várható
● Az M30 Tornyosnémeti-országhatár közötti
szakaszához kapcsolódó fejlesztési lehetőségek
9. Közművek és elektronikus hírközlés
● Meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer
felülvizsgálata

●
●
●

●
●

Forráshiány miatt az épületállomány
állagromlása
A potenciális természeti és települési értékek
tulajdoni/financiális akadályok miatt
kihasználatlanok maradnak
Tradicionális városszerkezet felbomlik
Előfordulhat a szegregátum térbeli növekedése,
a kedvezőtlen folyamatok más utcákra is
átterjednek
Településrészek infrastrukturális hiányosságok
megoldatlanok maradnak
Forgalomnövekedés, fokozott balesetveszély
Növekszik a személy- és gépkocsiforgalom a
betelepülő vállalkozások miatt
Növekvő járműforgalom terhelő hatása

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

10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
● Pályázati források felhasználása
● A pénzügyi lehetőségek és a gazdasági érdekek
energiahatékonysági intézkedések/fejlesztések
miatt a környezettudatosság nem javul
bevezetéséhez (pl. geotermikus energia)
● Forgalomnövekedés miatt levegőszennyezés,
● Növekedik az alternatív erőforrásból származó
zajterhelés fokozódik
energia aránya
● Hernád folyó árvízveszélyes közelsége
● Zöld város koncepció megvalósul
● Energiafüggőség fokozódik
● Természeti-környezeti értékek károsodnak az
ökológiai szemlélet hiányában

2.2.1.2 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és
lehetőségei
A településrendezés a hétköznapi életben napról napra megvalósuló településfejlesztés, a
településrendezés a településfejlesztés eszköze.
A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy hosszú távon széles társadalmi
egyetértésen alapuló fejlődési irányt fogalmazzon meg Encs számára. A koncepció alapja a megújításra
kerülő településszerkezeti tervnek és településrendezési tervnek is – így minden lakost, vállalkozást,
intézményt területileg is érintő hatásai vannak.
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A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a város hosszú távú
fejlődése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat – akcióterületeket – amelyek a hosszú távú
fejlesztések érdekében beavatkozást igényelnek. A településfejlesztési koncepció készítésekor feltárásra
került számos olyan szabályozás, amelynek ésszerű módosításával a szereplők további lehetőséget
kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.
A rendezési terv készítéséhez szükséges inputokat a településfejlesztési koncepció záró fejezete adja
meg.
A településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepció középtávra vonatkozó stratégiai és
városrészi céljait határozza meg. A célokon túl kijelölésre kerülnek a fejlesztési célterületek a városon
belül, a középtávon megvalósítani tervezett fejlesztések és projektek. Jelen stratégiában vizsgáljuk a
tervezett fejlesztések hozzájárulását a város céljainak eléréséhez.

2.2.2 Probléma- és értéktérkép

ÉRTÉK

PROBLÉMA

1

Kassa és Miskolc közelsége, kiváló
elérhetőség mindkét irányból, közvetlen
autópálya-csatlakozási lehetőség

1

Szegregátumok

2

Ipari Park

2

Nem megfelelő úthálózat

3

Felújított és bővített helyi piac

3

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok,
intézmények nem megfelelő állapota, alacsony fokú
energiahatékonysága

4

Oktatási és kulturális intézmények

4

Illegális hulladéklerakók

5

Műemlékek, turisztikai jelentőségű épületek
(védettség alatt álló épületek)

5

Nem elegendő bérlakás

6

Közkonyhák

6

Közvilágítás korszerűsítésre szorul

7

Az abaújdevecseri Csoma-kastély park

7

Encsi Csoda-vár Óvoda és Bölcsőde fügödi
tagintézmény bővítése szükséges

8

Sportolási lehetőségek (rekortán futópálya,
műfüves felújított pálya, felnőtt fitnesz
terület és extrém-sport terület, konditerem)

8

Kereskedelmi szálláshelyek hiánya

9

Millenniumi park

9

Csapadékvíz elvezetési
korszerűsítésre is szorul

10

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

10

11

Pillangó Gyerekház

11

12

Encsi Területi Egészségügyi Központ

12

13

Kerékpárút összeköttetés a szomszédos
településekkel

13

14

Anyukám Mondta – országos ismertségű
étterem

14

15

Abaújdevecseri Emlékház

15

rendszer

hiányos
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és

16

Minibölcsőde, Encsi Csoda-Vár Óvoda és
Bölcsőde

16

17

Gyermekjátszótér

17

18

Megújuló bérlakás állomány

18

196

2.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
2.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a
városrészek bemutatása
A városrészek esetében a korábbi ITS-ben meghatározott lehatárolást vettük alapul.
29. térkép: Encs városrészei

Forrás: Encs város Integrált Településfejlesztési Startégiája 2014.

Encs dombvidéki tájegységű mezőgazdasági jellegű, alföldi karakterű város. Terület-felhasználás
szempontjából lakóterület ipari parkkal és teljes közintézményi ellátottsággal. A földrajzi adottságok
kedvezőek a település beépített területeinek. Ennek következtében sakktábla alaprajz elrendezésű a
központi belterület, a telkek szabályos parcellázásúak, míg Fügöd és Abaújdevecser településrészek
túlnyomóan szalagtelkes kialakításúak, melyeket a földrajzi adottságok határoztak meg, és ennek
következtében ezek a területek szabdaltak, eltérő karakterűek.
A telkek morfológiáját tekintve két fő részre bonható a település:
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●

jellegzetesen rövid telkes parcellázások Encs központi területén

●

jellegzetesen szalagtelkes parcellázások Fügödön és Abaújdevecserben.

Mivel Encs központi része is több, különböző időszakra vonatkozó, egymástól szignifikáns módon eltérő
fejlődésen esett át, ezért a központi belterületet is további egységekre bontottuk.
ENCS-ÓFALU
A régi ófalu, mely az útifalu jellegzetességein túl halmazos településszerkezeti rendszer szép példája,
hagyományos laza beépítéssel.
ENCS - DÉLKELETI VÁROSRÉSZ
Ináncs felé haladva a vasúttal párhuzamosan, illetve a vasúttól törtvonalban eltérő Május 1. út a
meghatározó településszerkezeti elem. A településrész szabályosságával a legújabb kor
városépítészetének eredménye.
VÁROSKÖZPONT
A vasúttól nyugatra fekvő városrész meghatározó településszerkezeti elemei a város főutcája a Petőfi
Sándor út, és az észak-déli irányú már-már főutcává fejlődő Táncsics Mihály és Bem József utak. Ezen
utcák kereszteződésében indult el a település központjának kiépülése. A markáns településközpont
fejlődése ebben a városrészben várható.
ÉSZAK-NYUGATI VÁROSRÉSZ
Az észak-nyugati városrészre az észak-déli irányú utakat merőlegesen összekötő kelet-nyugati utcák
jellemzőek, a település igazi kertvárosias lakóterülete.
DÉL-NYUGATI VÁROSRÉSZ
A dél-nyugati városrész városközponthoz csatlakozó részét a főutcával párhuzamos futó Gagarin utca
határozza meg. Az a város meghatározó településszerkezeti eleme és főutcája, szintén új telekosztással.
ABAÚJDEVECSER
Korábban önálló település településszerkezetének sajátossága, hogy a patakmedret nem szegélyezi
utca, hanem az a település központi tömbjén keresztül halad.
FÜGÖD
Korábban önálló település, egyutcás síkvidéki útifalu, ahol a főútvonal a falu közepe táján ipszilon
alakban elágazik teresedést alkot.
A főbb városrészek szerinti lehatárolása:
●
●
●
●

17

Encs a központi belterület, északról a 3-as főút határolja, nyugatról az ipari park és a Huszták (Encs
villamos transzformátor délre eső családi házak), keleti irányban a Zója Tsz.-ig tart, keleten
légvezetékek határolják.
Az Ipari park Encs város és a Mocsár közé épült ki, északon a Keglevich Károly utca és a Kenyérgyári
út határolja.
Abaújdevecser a 3-as főúttól északra található. Nyugaton a Pénzverem, keletről a Tobolyka, északról
a Horvát-féle-föld határolja.
Fügöd Encstől délre közelíthető meg. Északon a Falu köz, nyugaton a Kertalja, keleten a Vízre-járó,
délen a Bársonyos patak határolja.17

Forrás: Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015 megalapozó vizsgálat
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Funkciók vizsgálata a városrészekben
46. táblázat: Encs városrész funkciói
alfunkció

intézmények megnevezése

funkció
Közösségi funkciók

könyvtár

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

színház, mozi

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

múzeum

-

szabadidőpark,
sportpálya

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

közösségi ház

Encs Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

uszoda, strand

-

templom
Igazgatási funkciók

Közlekedési
funkciók
Gazdasági funkciók

rendőrség

B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitányság Encsi Rendőrkapitányság

tűzoltóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi
Kirendeltsége

okmányiroda

Encs Polgármesteri Hivatal

önkormányzati hivatal

Encs Polgármesteri Hivatal

kormányablak

Encs Polgármesteri Hivatal

autóbusz állomás

VOLÁN Egyesülés

vasútállomás

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

benzinkút

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Ipari Park

Paul és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

piac
pénzügyi szolgáltatók
és bankok

OTP Bank, K&H ügyfélpont - automatizált készpénzforgalmú fiók,
Takarékbank

irodaház

-

szálláshely

-

kiskereskedelmi üzlet

Kincskereső, PENNY Encs, Gazdabolt Encs, Best Shop, Eudora Tüzép,
Eudora Kft., ABAÚJ COOP Zrt., Unió Coop Zrt., Lutherm Kft. - Fürdőszoba
és Csempe Szaküzlet, Dszungárium Kisállatkereskedés, Eprint PapírÍrószer Bolt, Husqvarna Szakkereskedés és Szerviz, Sulis-Könyves-MeseKuckó, Lutherm Kft., Agrárcenter Zrt., Onda Fotó, Implom Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft., RE-AT Bt., Gombolyda Fonalbolt, Encsi Varázsceruza
Papír-, írószer-, Irodaszer és Nyomtatványbolt.

vendéglátó egységek

Anyukám Mondta, Éva Cukrászda, Barbados Büfé, Centrál Kávézó és
Pizzéria, P27, Pizza 105., Jégvarász, Csülök Bár Kft.

alfunkció

intézmények megnevezése

funkció
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Humán funkciók

bölcsőde

„Óv-Lak” Mini Bölcsődék, Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

gyerekház

Pillangó Gyerekház

óvoda

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

általános iskola

Zrinyi Ilona Általános Iskola, Szent László Katolikus Általános Iskola és
AMI

középiskola

Váci Mihály Gimnázium és Kollégium

szakképzési centrum

Aba Sámuel Szakközépiskola

egészségügyi ellátás

Encsi Területi Egészségügyi Központ

szociális és
gyermekjóléti
szolgáltatások

Szociális és Gyermekvédelmi Központ Encsi Idősek Ápoló Otthona
Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

Abaújdevecser
Közösségi funkció: Csoma-kastély
Templom: római katolikus és református templom
Kereskedelmi: AbaújCoop Zrt üzlete, Hársfa söröző
Szálláshely: Lábatlan vendégház
Humán funkciók: Óvoda - Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 1. tagintézmény
Fügöd:
Templom: református templom
Kereskedelmi: AbaújCoop Zrt üzlete
Humán funkciók: Óvoda - Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. tagintézmény, Encsi Zrinyi Ilona
Általános Iskola tagintézménye

2.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása, helyzetelemzése
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Encs város Antiszegregációs
Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll:
●
●
●

szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
az azonosított területek helyzetelemzése,
célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása.

A legutóbbi (2011. évi) népszámlálás adatai alapján Encs lakosságának 83%-a magyar, 17,8%-a roma
nemzetiségűnek vallotta magát. Jelenleg a 2011-es statisztikai adatoktól frissebb nem áll rendelkezése.
A 2011-től eltelt idő alatt a lakosok összetételében történt változás, saját adatok alapján a Dózsa Gy. út
nyugati oldala mellett a keleti is a szegregátumhoz tartozik.
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A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A KSH 2011-es népszámlálási
adatai alapján szegregátumként azon egybefüggő, körül határolható területek kerültek meghatározásra,
ahol legalább 50 fő népességet alapul véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti. A 30-34% közötti szegregációs mutatóval
rendelkező helyek veszélyeztetett területnek számítanak.
Ennek alapján Encs belterületén 4 szegregátum és 3 szegregációval veszélyeztetett terület található.
30. térkép: Szegregátumok elhelyezkedése Encsen

Forrás: KSH 211 népszámlálás

31. térkép: Szegregációval veszélyeztetett területek Encsen

Forrás: KSH 211 népszámlálás
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Lehatárolás
47. táblázat: A szegregátumok utca szintű lehatárolása
Szegregátum
1. szegregátum
2. szegregátum
3. szegregátum
4.

szegregátum

2011-es népszámlálás szerint
belterület
Mérai út – Rákóczi út – Szabadság út – Béke út 2 oldala
belterület
Vágóhíd út – Rákóczi út – belterületi határ
belterület
Petőfi utca mindkét oldala – Fő utca – 3706. sz. út –
belterületi határ
belterület
Dózsa György út nyugati oldala – Bársonyos utca –
Dózsa György utca
Forrás: KSH 211 népszámlálás

A szegregátumban élők és a terület rehabilitációjára irányuló célzott fejlesztés a településen az előző
fejlesztési ciklusban nem történt. A településre nem jellemzőek az etnikai konfliktusok.
1. szegregátum
Encsen a patak és a vasút egyik oldalán található a város szépen kiépített, felújított központja, ahol a
közintézmények, köztük az oktatási intézmények is találhatóak, a vasút másik oldalán, Méra irányába, a
város szerkezetétől teljesen elkülönülve pedig az egyik legrégibb cigánytelep, a Béke út.
Az egykori családi házas, csökkent komfortfokozatú telepet manapság inkább a szocpolos házak uralják.
Az utca, a házak viszonylag rendezettek, a legtöbb ház kertje rendben van, a házak körül szabályos
kerítések találhatóak, azonban a házak többségében nincs vezetékes víz, csatorna, vezetékes gáz.
Hiányzik a területről egy közösségi tér, a gyerekeknek játszótér. A telepre inkább a tisztes szegénység,
mint a nyomor a jellemző. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 57,9 %, a komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya 55,2 %, az egyszobás lakások aránya pedig mindössze 4,6 %.
32. térkép: 1. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH 211 népszámlálás

A szegregátumban összesen 362-en élnek, melyből 128-an a 0-14 éves, 200 fő pedig a15-59 éves
korosztályba tartozik. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 75,4 %. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a szegregátumban 49,4 %.
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2. szegregátum
A várost Gibárt irányában elhagyva, jobb kéz felől a mezőn néhány viskóra leszünk figyelmesek – ez a
szegregátum. Csak néhány házba van bekötve a villany, a telepen levő épületek egyike sem nevezhető
lakhatásra alkalmas épületnek, itt a társadalmi szempontból leginkább lezüllött emberek élnek, inkább
magányos idősek, gyerekes családok kevésbé.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a szegregátumok közül itt a legmagasabb: 72,4 %, a komfort
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 76,9%, az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül pedig összesen 53,8 %.
33. térkép: 2. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH 211 népszámlálás

A szegregátumban összesen 89-en élnek, a lakónépesség 30,3 %-a 0-14 éves korú, 62,9%-a pedig a 1559 éves korosztályba tartozik. Az itt élők között a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül 71,4 %. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül
89,9 %.
3. szegregátum
A város harmadik szegregátuma Fügödön található, amely településrész csak a hetvenes években lett a
városhoz csatolva, addig az aprófalvak világát élte. A falu szegregációs mintázata követi a gettósodó
falvakét: a falu központjában, a főút mellett még él néhány nem roma származású idős ember, a házak
viszonylag rendezettek. Ezen a telepen ténylegesen a nyomor uralkodik, a telepen tisztálkodási
lehetőség nincs, a családok közkutakról hordják a vizet. A lakásállomány 58 db, az alacsony
komfortfokozat lakások aránya 53,4 %, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 54,4
%, az egyszobás lakások aránya pedig 3,5 %.
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34. térkép: 3. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH 211 népszámlálás

A szegregátumban összesen 384 fő él, magas a 0-14 évesek aránya: 45,6 % a lakónépességen belül. Itt
él a legtöbb legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező, arányuk az aktív korúakon (15-59 éves)
belül 88,1%.
4. szegregátum
A város egykori „falusi” részében található a negyedik szegregátum. A szegregátum valójában az egykori
régi Encs ófalu egy része; a házak tükrözik az egykori szegénységet.
A városnak ez a területe szegregátum abban az értelemben, hogy többségében roma származásúak
élnek itt, de teljesen konszolidált, „tisztes” szegénységben. A teljes lakásállomány 54 db, itt 142 fő él. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya 40,7 %, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya 39,6 %, az egyszobás lakások aránya 6,3%.
35. térkép: 4. szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH 211 népszámlálás
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 76,1 %, a munkanélküliségi ráta
17,6.18
48. táblázat: Szegregátumok főbb mutatói

Forrás: KSH 211 népszámlálás

2.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
Egyéb szempontból beavatkozást igénylő terület a településen nem jelölhető ki. A potenciális
akcióterületek azonosítása és a tervezett tevékenységek meghatározása az ITS keretében történik.

18

Forrás: Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015 megalapozó vizsgálat
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3 MELLÉKLETEK
A 2014.-2019. ciklus során megvalósult jelentősebb fejlesztések

sorszám

cím

megvalósítási
időszak

saját erő

összköltség

(Ft)

(Ft)

1.

Trianoni emlékmű

2015

400 000

2.

Csoma síremlék felújítása

2015

0

795 487

3.

„Encs
Város
középületeinek
korszerűsítése”

2015-2016

0

116 318 885

4 916 931 099

5 692 059 722

Önkormányzata
energetikai

KEOP-5.7.0/15-2015-0240
- Felső-Csoma kastély és a Városi
Sportközpont
energetikai
korszerűsítése
4.

Közmunkaprogram keretében az
abaújdevecseri
Nyúlászi
major
épületéből emlékház kialakítása

2015

5.

KEOP-1.3.0/09-11-0046- Az ÉszakMagyarországi Régió településein élő
lakosság egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása” c. projekt

2014

6.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

2015

7.

BM újfelújítási program

2016

2 592 206

17 281 360

8.

Abaújdevecseri tagóvoda felújítása,
energiaracionálása

2016

3 092 603

17.514 140

9.

Gulag emlékmű

2016

0

1 000 000

10.

1956-os emlékfa állítása

2016

100 000

1 100 000

11.

Ovi-Foci pálya létesítése

2016 - 2017

2 850 000

9 500 000

12.

KEHOP 5.4.1 -16-2016-00405

2016

0

4 848 733

2017

0

11 000 000

9 560 258

Szemléletformálást célzó programok
az energiahatékonyság és a megújuló
energiák népszerűsítése jegyében Encs
városában
13.

Út- és járdafelújítások:
Abaújdevecser: Kossuth Lajos út és
Csoma út,
Encs: Deák Ferenc út és járda;
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Petőfi úti bérházak melletti út, járda,
csapadékvíz-elvezető;
Kereknap ABC melletti út; Városháza
bekötőút; Táncsics úti járda; Encsi
köztemető hátsó bejárathoz vezető út,
Fügöd: Nyárfa út aszfaltozása
14.

Közmunkaprogram keretében -

2017

Thóbiás Gyula emlékmű
15.

KÖFÖP1.2.1-VEKOP16

2017

0

6 960 005

ASP pályázat
16.

Sportcsarnok
felújítása
(tető,
pályaborítás, világítás, eredményjelző)

2017

0

7 000 000

17.

I. VH emlékmű felújítása

2016-2017

0

555 498

18.

PAX külső felújítása

2017

19.

PAX belső felújítása

2017

20.

Infokommunikációs program

2017

21.

Közmunkaprogram
keretében
Temető fejújítás folytatása (új
temetőkapu,
kandeláberek,
térkövezés, aszfaltozás)

2017

22.

Közmunkaprogram

2017

14 459 651
4 573 064

24 573 064

2016-2018

0

30 000 000

2018

2 889 474

17 889 474

2018-2019

0

271 111 503

106 parkolóhely
23.

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése
Encsen
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017

24.

BM útfelújítás: Bercsényi út,
Váci úti járda

25.

Fenntartható
közlekedésfejlesztési
beruházások Encs és Méra településen
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009

26.

Külterületi helyi közutak fejlesztése és
gépek beszerzése

2018-2018

9 794 240

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
27.

Közmunkaprogram:

2018

parkolóhelyek kialakítása
28.

Zöldváros kialakítása Encsen

2018-2019

200 070 000
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TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008
29.

Start Plusz 2018 gépbeszerzés

10 000 000

30.

Közmunkaprogram keretében- FelsőCsoma kastély mögötti közösségi tér
kialakítása

2018

31.

VP6-19.2.1-4.4.17
„Encsabaújdevecseri
gazdatiszti
ház
felújítása”

2018

265 000

5 265 000

32.

Lift csere PAX

2018

8 699 500

8 699 500

33.

Gépkocsibeszerzés PAX

2018

3 702 050

3 702050

34.

Közmunkaprogram keretében-

2019

0

80 079 000

Holokauszt emlékmű
35.

Encs város gazdaságfejlesztése

2019

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009
36.

Civil összefogással új játszótér

2019

37.

Temetőfelújítási program folytatása
(aszfaltozás, ravatalozó felújítása)

2019

18 500 000

38.

Közkonyha fejlesztése Encsen

2019

3 208 185

21 047 409

2017-2019

180 053 853 +

1 826 195 272

VP6-7.2.1-6.4.1.3-17
39.

Hulladékgazdálkodás fejlesztés
KEHOP 3.2.1.15.2017.00015

46 195 272 ÁFA

A 2014.-2019. ciklus során benyújtott és támogatást nyert fejlesztések

sorszám

cím

megvalósítási
időszak

saját erő

összköltség

(Ft)

(Ft)

1.

Óvoda energetikai fejlesztése

2020

55 798 229

2

Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross
Border Cooperation Programme
megnevezésű,
illetve
SKHU/1703/3.1/150
regisztrációs
számú piacfelújítást célzó pályázat

2020

9 131,75euro

182 635 euro

3

BM útfelújítási pályázat

2019

2 866 044

17 866 044

4

Egészséged felelősség. Időt áldozz rá!
EFOP-1.8.19-2017-00005

2017-2020

0

87 672 111
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EFI Iroda indítása és működtetése
5

EFOP
2.1.1-16
Gyermekesély
programok infrastrukturális háttere,
fejlesztő környezet biztosítása

2017-2021

0

95 059 312

5

EFOP 1.4.2-16-2016-00017

2016-2022

0

499 040 000

Gyermekesély pályázat „Előre a biztos
úton”

A 2014.-2019. ciklus során benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok

sorszám

cím

1.

VP6-19.2.1-4-9-19
számú
Rendezvények
szervezésének
támogatása Abaújban

2

TOP - Piac III. ütem

3

Nemzeti Szabadidősport - Egészség
Sportpark Program - 15 eszközös
sportpark kialakítása- 2016

megvalósítási
időszak
2020

saját erő

összköltség

(Ft)

(Ft)

157 895

3 000 000

0

90 047 900
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