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Bevezetés
Ramocsaháza község  az  „új”  Étv. elõírásai  szerint  a  község  Településrendezési  
terveinek  elkészítésérõl  döntött. A  terveket  a  törvényi  kötelezettségek  mellett  a  köza-  
karaton  nyugvó  reális, világos  és  racionális  koncepció  készítése  elõzi  meg e  község  
esetében  is, hogy  a  hosszú- és  nagytávra  kiható  fejlesztési-rendezési  elképzelések  már  
egy  tudatos  Ramocsaházi  jövökép  elérése  érdekében  szülessenek  meg.
A  Terv  fõbb  tartalmi  elemei :
1. Településrendezési  összefoglaló  vizsgálatok 

(a  község  és térsége  települési  összefüggései, a  terület-felhasználás  és  településszerkezeti  
pozíció, a  telekhasználat, közlekedés, mûszaki  infrastruktúra  ellátottság, környezetvédelem,  
zöldfelületek, népesség……..) 
A  vizsgálat  helyzetértékelõ  összefoglalását  külön  dokumentáljuk
(elsõsorban  tömör  szöveges, szükség  szerint  térképi  feldolgozással , az  érvényes  tervek  és  
az  azóta  a  területen  történt  változásokra  figyelemmel)

2. Településfejlesztési  Koncepció  és  program(ok) 
(A  Polgármesteri Hivatal, a  település  által  rendelkezésre  bocsátandó  település-fejlesztési  dön-  
tések, koncepciók  és  helyzetértékelés  megállapításai  alapján  készül, figyelemmel  a  települést  
esetlegesen  érintõ  országos  vagy  térségi  fejlesztési  elképzelésekre, döntésekre ). 

3. Településrendezési  terv ( ek )  
Településszerkezeti  terv  és  Szabályozási  terv(ek),
tájrendezési, környezetalakítási  - a  települési  környezet  természeti  és  mûvi  elemeivel, így  a  
vízzel, a  levegõvel, a földdel, a  klímával, az  élõvilággal  és  az  épített  környezettel  is  csak  egy-  
másra  hatásával foglalkozó  munkarész -, továbbá  
közlekedési, közmûvesítési - víz, szennyvíz, csapadék, energia-, és  hírközlési - távközlési – javas-  
latok, valamint  ezek  leírásai, és  
a  Helyi  Építési  Szabályzat.

Ramocsaháza  is, mint  általában  a  magyar  települések  többsége  eddig még  nem  ké-  
szített  és  nem  készíttetett  olyan, az  új  Étv. által  is  kötelezõen  elõírt  Hosszútávú  
Településfejlesztési  Koncepciót, mely  az  azt  megelõzõ  vizsgálatokra  alapozódott, és  a  
testület  is  megtárgyalt, illetve  elfogadott. 
Jelen  Hosszútávú  Településfejlesztési  Koncepció  elõkészítésébe  és  a  készítésébe  már  
bevonásra  került  a  község  képviselõi  által delegált  tagokból, illetve  a  község  ve-  
zetõibõl  összeállott  kisebb  csoport, akik  a  természetes  helyismeretükkel, a  konkrét  
fejlesztési - rendezési  javaslataikkal  is  segítették, hogy  egy  valós  ún. „társadalmi  terve-  
zés”  valósuljon  meg. A  tervek  és  a  koncepció  összhangját  a  kistérség  és  a  szom-  
szédos  települések  Koncepciója  között  nem  csak  a  magasabb  szintû  tervekkel  való  
összhang  biztosításával, hanem  a  szomszédos  településekkel  egy  idõben, össze-  
hangoltan  és  egy  tervezõ  szervezet  segítségével  is  biztosítani  kívánják. Az  elmúlt  idõ-  
szakban  több  olyan  jelentõs  változás  történt, mely  a  Koncepció  alakítását  döntõen  
befolyásolta  a  község  egyéb  döntései  mellett  is. Így  már  elkészült  az  OTrT, melyet  az  
Országgyûlés  2003-ban  fogadott  el. Elkészült, de  csak  az  egyeztetési  szakaszig  jutott  
el  a  Megyei  Területrendezési  terv  is.
A  községet  a  kissé  távolabb  lévõ  olyan  fejlesztési-rendezési  javaslatok  csak  kisebb  
mértékben  érintik, mint  a  Vásárhelyi – terv  árapasztó  tározói, közvetlen  hatása  Ramo-  
csaházára  ennek  nem  lesz. Azonban  a  térség  biztonságának  növelésével, a  járulékos  
infrastruktúra  fejlesztésével  a  térség  adottságai  is  jelentõsen  változnak, elõnyösebbé  
válnak.
Az  országos  közúthálózat  fejlesztései  ha  rövid idõn  belül  nem  is  érik  el  a  tágabb  
térséget  és  a  községet,  de  a  megközelítés  és  elérhetõség  javulása  már  belátható  
idõn  belül  hatással  lesz  Ramocsaházára is, hiszen  2006-ig  elkészül  elõre  láthatóan  a  
már  kivitelezés  alatt  álló  M3-as  autópálya  Nyíregyházáig  tartó  szakasza, annak  el-  
kerülõ  útjaival  együtt. Készül  a  4.-es  és  a  49.-es  országos  fõút   településeket  elkerülõ  
szakaszának  a  tanulmányterve, amely  a  jelenlegi  rossz  nyomvonalvezetésbõl, a  tele-  
pülések  belterületét  is  érintõ  jelentõs  átmenõ  forgalomból  eredõ  zavaró  tényezõk  
számát  fogja  csökkenteni a  belterületeken, egyben  az  új  közlekedési  tengelyek  új  
fejlesztési  irányt  is  kijelölnek a  község  számára. Ehhez  csatlakozhatnak a  határátkelõk  
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fejlesztései  is. Tervezés  alatt  van  az  M3-as  autópályának  a  további, Ramocsaháza  
területét  azonban  nem érintõ  szakasza. A  regionális  hulladék  elhelyezés  és  kezelés  
térségi  programja  / Kisvárda /  járulékos  fejlesztései  Ramocsaházát is  érintik. Meg-  
állapodás  történt  a  szomszédos  településsel  / Nyíribrony / a  Ramocsaházi szenny-  víz-  
elvezetés  megoldására /befogadó  és  tisztító  Nyíribrony-ban  lesz/. Egyeztetések  alapján  
Ramocsaháza-Laskod-i, a  településeiket  összekötõ  úthálózat  külterületi  szakaszait  e-  
gyütt  építteti  meg……..stb. Ezzel  a  közvetlenebb  kistérségi  települési  együttmûködés  
közlekedési  feltételei  is  javulnak, valamint  a  térségnek  az  autópálya-fõúthálózat  eleme-  
ihez  való  jobb  kapcsolata  is  kialakulhat a  Laskod- tól  K-re  tervezett  új  fõúthoz  való  
kapcsolat  segítségével
A  Hosszútávú  Településfejlesztési  Koncepciót, Településszerkezeti  tervet  a  

testület  határozattal, míg  a  Szabályozási  tervet  és  a  Helyi  Építési  
Szabályzatot  rendelettel  hagyja  jóvá. 

A  többi  dokumentáció  az  építési  törvény  szerinti  kötelezõen  elkészítendõ, de  jóváhagyásra  nem  
kerülõ,  úgynevezett  alátámasztó  munkarészek. Fontosabb  elemei  azonban  beépülnek  a  jóvá-  
hagyásra  kerülõ  munkarészekbe (pl.  egy  terület  teljes  közmûvesítésének  elõírása  környezet-  
védelmi  szempontok  alapján  történik , de  figyelembe  veszi  a  helyi  adottságokat  is )
A  község  Hosszútávú  Településfejlesztési  Koncepciója  hosszú- és  nagytávra  készül. 

A  hosszútáv: 2015-ig, míg
a  nagytáv: 2020-ig  tart.

A  Településfejlesztési  Koncepció  a  készülõ  Településrendezési  Tervnek  az  elsõ  tervi  
fázisa, és  annak  a  megalapozása  érdekében, a  község részérõl  is  végig- gondolt  
kívánatos  jövõkép  kialakítása  miatt  szükséges  elkészíteni. A  Koncepció  Ramocsaháza  
saját eddigi elképzelései  szerint  is  alakul, hiszen  az  közösen  készült  a  szakmai  team  
résztvevõivel, és  benne  figyelembe  lettek  véve  azok  a  korábbi  elhatározások  és  
döntések, melyet  a  település  a  saját  jövõje  szempontjából  fontosnak  tart. Több  fórumon  
megtárgyalásra  került, és  az  ott  felvetett  javaslatok  is  beépültek  az  anyagba. A  Fej-  
lesztési  Koncepció  a  megelõzõ  vizsgálatokat, mint  alapot  használja  fel, így  a  reális  
elképzelések  és  a  hosszútávú  döntések  biztosítják  a  település tervezett  és  rendezett  
stratégiáinak  a  megfogalmazását  a  jövõre  nézve.
Az  elfogadásra  került Fejlesztési  Koncepciót  kell  majd  figyelembe  venni  a  következõ  
tervezési  fázisnál, a  Településrendezési  terv  készítésénél,  illetve  a Szabályozási  tervnél, 
valamint  a  Helyi  Építési  Szabályzat  megalkotásánál  is. 
A  Településrendezési Terv  elsõ  tervi  szakasza  a  Koncepció  a  település  stratégiai  döntéseinek  
a  térbeli  mûszaki  terve  lesz, melyet  a  Képviselõ  testület  határozatával  fogadhat  el. A  település  
vezetõi  a  Koncepció  megalapozásához  több  szervezet  véleményét, elképzelését  és  javaslatát  
kikérték, illetve  annak  a  település  vezetõinek  a  településre  adott  programja  is  a  részét  képezi,  
melyet  a  község  jövõjének  konszenzusos  fejlõdése  érdekében  foglaltak  össze. A  Koncepció  
meg  kívánja teremteni  a  megyei  fejlesztési  koncepcióval  való  összhangot, illetve  az  olyan  
országos  és  nemzetközi  elhatározásokat, melyek  a  Baktalórántházai kistérséget  érintik, valamint  
az elkészült  és  elfogadásra  azonban  eddig  nem  került  Szabolcs- Szatmár- Bereg  Megyei  
Területrendezési  Terv  elhatározásait  és  javaslatait.
Ennek  a  döntései  is  kihatnak  Ramocsaházára / hiszen  jelentõsen  érintik  azt./. A  távlati  
autópálya  és  autóút  hálózat  fejlesztési  javaslatai, az  európai  közlekedési  tengelyek  
fejlesztési  javaslatai, a  Debrecen- Nyíregyháza - Záhony  gazdasági  tengely  fejlesztési  
elhatározásai, az  EU  várható  további  bõvítési  folyamata…stb. mind  kihatnak  a  közeli  
város  és  térsége /helyzeténél  fogva  Ramocsaházá-ra is különösen/ távlati  fejlesztésére, 
szerepére  a  településhálózatban  elfoglalt  helyére.
A  fejlesztések  egy  része  már  megkezdõdött (M3-as  autópálya, 4-es és  49-es  számú  
fõút  rekonstrukciója – korszerûsítése  tervezése, a  regionális  hulladék-elhelyezés  
telephelyeinek  kialakítása,  valamint  az  elsõ  ütemek  több  szakasz  esetében  a  terve-  
zések  szintjén  állnak  még  csak  jelenleg.
A  község térbeli  helyzete  és  adottságai  a  Helsinki  tanácskozás  eredményeképpen  
megállapított  közlekedési  folyosók  miatt  is  felértékelõdik.
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Az  Európai  közlekedési  folyosók

1. Az  ország  keleti részének  térszerkezeti  kapcsolatai

Ramocsaháza a  Közép-Nyírségi  közlekedési  tengely  közelében  található. Közvetlenül, a  területén  
áthaladva  nem  érintik  új  közlekedési  tengelyek, de az  M3-as  autópálya  egyik  csomópontja a  
közeli  Ófehértó-n, ( illetve  Nyíregyházán), az  M49-es  gyorsforgalmi út  csatlakozása  pl.  Õr 
területén  lesz..
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Ramocsaháza helye  a  megye  települési  hálózatában

A  község  igazgatási  területe

ALÁTÁMASZTÓ  MUNKARÉSZEK
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1. fejezet
HELYZETÉRTÉKELÉS

Ramocsaháza a  Közép-Nyírségben  található. A  kora  középkori  falu  ma  keresztutcás,  
egykoron  T  alaku egyutcás, két  részre  tagolódó  település. Szalagtelkes, tiszta  soros  

elrendezésû. A korábbi  ún. Jánosháza  a  község  Ny-i  részén  található. A megye  egyik  
régi  települése  lehetett. / a  nevével  ( „Ramachaháza”)  elõször  1283-ban  „lehetett  

találkozni”  az  okiratok  szerint  - Kiskércs  határjárása  során, a  váradhegyfoki  konvent  
oklevelében  -  , de  a  falu  „alapítása” korábbi  idõre tehetõ. A  neve  elõtagja  feltehetõen  
a  magyar  régies  Rama  személynévbõl  alakulhatott  ki  magyar  névadással ( „a  német  
régies  „Rami, vagy  Ramo”  személynévbõl” ) eredõ  személynév  alapján  keletkezhetett  

településnév. A  helyi  szájhagyomány  alapján  azonban  a  névadó  adományozó  
Ramocsaházi  László, aki  1686-ban  Budavár  visszafoglalásában  jeleskedett  Petneházi  

Dáviddal  együtt, és  helyi  földbirtokos  család  tagja  volt.

A  település  helye  Szabolcs  Vármegye  1783-1785  között  készített  ún. I. katonai  
felmérése szerint

Az  ország  régiói
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A  KSH Magyarország  kistérségei  Észak- Alföld  2000  adatai  szerint  a  régió  
kistérségeinek  társadalmi – gazdasági  fejlettségi  rangsorában

A  fejlettség  mérõszáma A  kistérségek

száma megnevezése
Népessége  a  
régió  %-ában

A  régió  
átlagánál  

lényegesen  
alacsonyabb

7
Tiszafüredi, Vásárosnaményi, Csengeri, 

Fehérgyarmati, Berettyóújfalui, 
Kunszentmártoni, Polgári

16,6

A  régió  
átlaga  körüli 10

Nyírbátori, Püspökladányi, Baktalórántházai,
Karcagi, Nagykállói, Törökszentmiklósi, 

Balmazújvárosi, Jászberényi, Mátészalkai,
Tiszavasvári

32,0Elmaradott  
kistérségek

A  régió  
átlagánál  

lényegesen  
magasabb

1 Hajdúböszörményi
3,9

Nem elmaradott  
kistérségek 5

Hajdúszoboszlói, Nyíregyházai, Kisvárdai, 
Szolnoki, Debreceni 47,6

A  kistérség  a  környezetéhez  is  viszonyított  „fejletlenségét” a  vizsgálatokban  megállapított  
elmaradást  strukturális  és  térszerkezeti  okokkal  egyaránt  lehet  magyarázni. Az  elsõdleges  
ezeken  belül  a  fekvése, a  még  jelenleg  meglévõ  közlekedési  és  elérhetõségi  hátránya  miatt  
adódó  térszerkezeti  pozíciója / ez  annak  ellenére  igaz, hogy  az  országos  fõúthálózat  körébe  
tartozó 4. számú  fõút  a  településhez  közel, É-on halad  Székely- Berkesz- Nyírtass- on  keresztül, 
azonban  jelenleg  inkább  zsák  jellegû  település, megközelíteni  É-ról  Székelyen  Leveleken  
keresztül, a  4104-es  számú  úton  lehet – a  4  számjegyû út  D-i  kapcsolata  a  41 számú  országos  
fõúttal  Baktalórántházaán keresztül  csak  rossz  nyomvonalvezetésû és  kiépítettségú  úton  lehet, 
melyen  feltétlenül  változtatni, javítani  kell. D- rõl  az   5  számjegyû  41102. –es  úton Nyíribrony-
Levelek  községeken  keresztül  is  elérhetõ, de  ennek  az  útnak  a  kiépítettsége  is  kedvezõtlen. A  
községen  nem  halad  keresztül fõút. Ezen  okok  miatt  a  népességmegtartó  erejének  növelése  ki-  
zárólag  önerõre  való  támaszkodásból  nem  oldható  meg.

A  kistérségek  listája  fejlõdésük  és  régiók  szerint
/ KSH  Magyarország  kistérségei  2000/

Észak-Alföld
Dinamikusan  

fejlõdõ
Fejlõdõ Felzárkózó Stagnáló Lemaradó

Debreceni
Hajdúszoboszlói
Szolnoki

Nyíregyháza-i
Tiszavasvári
Jászberényi

Hajdúböszörményi
Püspökladányi
Karcagi, Kisvárdai

Balmazújvárosi,
Berettyóújfalui,
Polgári,
Baktalórántházai
Csengeri,
Fehérgyarmati,
Mátészalkai,
Nagykállói,Nyír-
bátori
Vásárosnaményi,
Kunszentmártoni,
Tiszafüredi,
Törökszentmik-lósi

A  kistérségek  fejlettségi  típusainak  meghatározásához  a  gazdasági-társadalmi  hely-  
zetüket  és  fejlõdésüket  jól  jellemzõ  kilenc  mutatót  alkalmaztak:

1. Külföldi  érdekeltségû  vállalkozások  külföldi  jegyzett  tõkéje  egy  lakosra 1998
2. Személyi  jövedelemadó  alapot  képezõ  jövedelem  egy  lakosra  1998
3. Személyi  jövedelemadó  alapot  képezõ  jövedelem  egy  lakosra 1988/1998
4. Mûködõ  gazdasági  szervezetek  ezer  lakosra  jutó  száma 1998
5. Mûködõ  gazdasági  szervezetek  száma 1998/1995
6. Munkanélküliek  aránya 1998
7. Vándorlási  különbözet  ezer  lakosra  jutó  száma 1990-1998
8. Távbeszélõ  fõállomások  ezer  lakosra  jutó  száma 1998
9. Személygépkocsik  száma  ezer  lakosra 1998
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Régió Leghátrányosabb 
helyzetû kistérség

Hátrányos helyzetû 
kistérség

Kedvezményezett 
kistérség Összes kistérség

Közép-Magyarország 0 3 3 15
Közép-Dunántúl 0 9 9 23
Nyugat-Dunántúl 2 4 6 21
Dél-Dunántúl 8 9 17 22
Észak-Magyarország 12 8 20 23
Észak-Alföld 13 7 20 23
Dél-Alföld 7 12 19 23
Összesen 42 52 94 150

Ramocsaháza község  Szabolcs – Szatmár - Bereg  megye  középsõ részén, Ma-
gyarország  ÉK-i  „sarkában”  található. A  település  és  térsége  sajnos  már  a  rend-  
szerváltást  megelõzõ  idõszakban  sem  bírt  meghatározó, a  késõbbiekben  is  éltethetõ  
gazdasági  potenciállal. A  városközeli  és  a  két  fõút  közötti  pozíciója  pedig  erre  
megfelelõ  lenne. A  közeli  városok  -  Baktalórántháza, Nyíregyháza  -  / a  térsége  
azonban  nem / már  a  rendszerváltást  megelõzõ  idõszakban  meghatározó  gazdasági  
potenciállal  bírt.

Régió Elmaradott 
települések

Magas 
munkanélküliségû 

települések

Elmaradott és 
magas 

munkanélküliségû 
települések

Kedvezményezett 
települések 
összesen

Összes 
település

Közép-
Magyarország 6 0 0 6 187

Közép-Dunántúl 67 26 22 71 401
Nyugat-Dunántúl 141 41 29 153 655
Dél-Dunántúl 337 346 266 417 654
Észak-
Magyarország 305 386 271 420 605

Észak-Alföld 147 265 125 287 389
Dél-Alföld 89 67 40 116 254
Összesen 1092 1131 753 1470 3145

A  megyére  nézve  korábban  meghatározó  volt  a  vasúti  közlekedés / a  településtõl É-ra  
halad  el  a  Budapest-Nyíregyháza-Záhony-i 100-as  számú  vasútvonal, a  legközelebbi  
vasúti  megálló  Demecserben  és  Nyíregyházán található, a  D-i  Nyíregyháza-
Vásárosnaményi  113-as  számú  vasútvonal  még  távolabb  található, ennek  a  megállója  
Leveleken  és  Baktalórántházán  van/ közvetlenül  a  községre korábban  sem  jelentett  
valós  megközelítési  lehetõséget. A  vasúti  szállítás  térvesztése  mellett a  közútra  
áttevõdött  hangsúly  Ramocsára  nézve  nem  jelentett  elõnyt  a  helyzeténél  fogva. A K-i  
gazdasági  kapcsolatok  visszaesése  is  számottevõ, a  közlekedési  infrastruktúra  további  
szükséges  fejlesztése, a  térségnek  az  elérhetõsége  javítása  pedig  eddig  még  nem  
történt  meg.

Kedvezményezett települések aránya (%)

3,20%

17,70%

23,40%

63,80%

69,40%

73,80%

45,70%
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat -Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
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A  vasútról  a  közútra  terelõdött  szállítás  és  a  személygépjármû  forgalom  a  4.-es  és  a 
41. számú  fõút  közé  esõ  /ún. köztes  települések  területét / fejlesztés  vonatkozásában  
nem  érinti  jelentõsen. A  község  tömegközlekedési  kiszolgálása  is  elsõsorban  Bak-  
talórántházá- n és  Székely- en keresztül  autóbuszokkal  történik. A román  határig  tartó  
41. számú, és  az  ukrán  határig  tartó  4.-es  számú fõutak elõnyeibõl  és  hátrányaiból  
alig-alig  részesedik.

1. ábra  Az  ország  K-i  határátkelõi
Már  az  elõbbiekbõl  is  látható, hogy  az  az  állapot  és  státusz, melyben  ez  a  térség  
van, nem  pusztán  nemzeti, vagy  regionális, hanem  nemzetközi  is. Ezzel  számolt  az  Or-  
szággyûlés  által  elfogadott  OTK (Országos  Területfejlesztési  Koncepció), az  elfogadott  
Országos  Területrendezési  Terv, és  a  helyi regionális  tervek  is, mint  pl.  az  elkészült, 
de  még  jóvá  nem  hagyott  Megyei  Területrendezési Terv (MTR) is. Az  OTK  a  Bécs –
Budapest – Záhony   irányt, hozzávetõlegesen  az  M1 – M3  nyomvonal  mentén  egy  
innovációs  tengelynek  tekinti, melynek  két  végpontja  kiemelt  jelentõségû. E  mellett  a  
másodlagos  tengely  D-i  irányban  van, azonban  a  megközelíthetõségi  problémák  miatt  
e  térség ( és  Ramocsaháza is ) a  gazdasági  tengely  szerepébõl  nem  tudott profitálni  
még. A térség  regionális  infrastruktúráinak  fejlesztését  a  regionális  terv  is  elõirányozza. 

2. ábra  a  kistérségek  helyzete  2000-ben  a  KSH  adatai  szerint  az  Észak-Alföldi  régióban
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3. ábra  az  Észak-Alföldi  régió  legfontosabb  gazdasági övezetei  között  a  helyzete  révén  a  
Záhonyi  ugyan  kiemelt  jelentõségû, de  e mellett  található  még  Mátészalka is, mely  pedig  a  

megyei  fejlesztési  koncepció  szerint  fontos  irány  és  terület. A  hozzá  is  kapcsolódó  települési  
térség  ebbõl  a  pozícióból  nem  tudott  még  sajnos  eddig  profitálni.

Az  ország  K-i  térfelén  lévõ  és  fõleg  a  határközeliség  hátrányait  is  viselõ  települések-  
hez  hasonlóan az  elérhetõség  kedvezõtlen  adottságai, és  a  még  nem  elég  jelentõs  
befektetõi  szándék  miatt  fokozottan  veszélyes, a  fejlettségbeli  különbségeket  saját  ere-  
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jükbõl  leküzdeni  nem  tudó  helyzetben  vannak. Sajnos  alacsony a  szolgáltatások  rész-  
aránya, megközelítve  a  47 %- ot (a  megyében  60-70 közötti), a  2001-es  Népszámlálás  
szerint  a  helyben  és  a  más  településre  eljáró  összesen  306 fõ  foglalkoztatottból  143
fõ  dolgozott  a  szolgáltatásban. A  középfokú  képzést  jellemzõen  a  közeli  Nyíregyháza  
és Mátészalka, valamint  a  „szomszédos”  Baktalórántháza  középiskolái végzik. A  tele-  
pülés  igazgatási  területe  átlagos  méretû, mintegy  17,80 km•.

4. ábra     A  Baktalórántházát is  magába  foglaló  kistérség  iskolázottsági  szintje  az  átlag alatti, 
nagyon  alacsony. A  szakmai  képzés  struktúrája  elemzésére  a  vizsgálat  nem  tér  ki, ezen  belül  

Ramocsaházá-é  is az  átlag  alatti
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A  helyzetértékelés  a  településrendezési  vizsgálatok  rövid, értékelõ  összefoglalása. Feladata  a  
települési  önismeret  elmélyítése. A  legfontosabb  belsõ  pozitív  és  negatív  adottságok (az  

erõsségek  és  a gyengeségek), valamint  a  külsõ  pozitív  és  negatív  körülmények (a  lehetõségek  
és  a  veszélyek) bemutatásával  készül. (SWOT  analízis)

ERÕSSÉGEK
Belsõ  és  pozitív 

adottságok, 
körülmények

GYENGESÉGEK
Belsõ  és  negatív 

adottságok, körülmények

LEHETÕSÉGEK
Külsõ  és  pozitív  

adottságok, körülmények

VESZÉLYEK
Külsõ  és  negatív 

adottságok, 
körülmények

POLITIKAI  ÉS  FÖLDRAJZI  HELYZET

Közlekedés-
földrajzi 
helyzet

- a  közeli  város  a  
megyeszékhely, de  
a  kistérség  köz-  
pontja Baktalóránt-  
háza  is  viszonylag  
könnyen  elérhetõ, 
- a  kiépített, rajta  
nem áthaladó, és  
állomással csak 
Leveleken  és  De-  
mecserben, Bakta-  
lórántházán rendel-  
kezõ  vasútvonal, a 
közeli, de  rajta  át  
nem  haladó orszá-
gos  fõúti kapcsola-
taival  az  ország  
egyéb  tájaival, a  
határon  túli  terüle-  
tekkel  a  Csenger-  
simai  és  a  nem  
túl  távoli Vállaji  
határátkelõk  segít-  
ségével  Románia  
felé, míg  Ukrajna  
felé  a  Székely-4. 
számú  fõút-  Zá-  
hony  irányában 
rendelkezik  jó  
kapcsolatokkal. a  
közelsége  elõnyt  
jelent
- D-i  irányban  a  
41.számú orszá-
gos  fõút  felé  csak  
rossz  kiépítésû  
úttal  kapcsolódik  
Baktalórántháza  
és  Levelek irá-
nyában
- az  elhatározott  
és  épülõ  M3-as  
autópálya  közel-  
sége  / az  igazga-  
tási  területét  nem  
érinti/, az  arra  
való  jó  kapcsolat  
segítségével (Ófe-  
hértó  és  Nyíregy-  
háza  területén) a  
helyzeti  energiája  

- a  fõút-kapcsolat  to-  
vábbi  fejlesztésének, 
a  közvetlen  telepü-  
lési  kapcsolat  kiala-  
kításának elhúzódá-  
sa  miatt  még  min-  
dig  kedvezõtlenek a 
település  elérési mu-  
tatói
- a  Záhonyi  határ-  
átkelõ  csak  rosszul  
kiépített  összekötõ  
utakon  keresztül  
érhetõ  el, és  ez  az  
irány  a  fõ  európai  
közlekedési  tengely-  
tõl  kissé  kiesik  
- a  térség  összekö-
tõút-hálózata (külö-  
nösen  a  Dél-Nyír-  
ségi  területek, illetve  
a  kistérségi  központ-  
ja felé)hiányos,nyom-
vonalában  nem kor-  
szerû, mûszakilag  
avult.
- a  közeli  egy  és  
kétszámjegyû  fõút  a  
községen nem halad, 
keresztül, és  a  rá  
csatlakozó  4  szám-
jegyû utak csomó-  
ponti  kapcsolata  az  
elsõrendû  fõúttal  
rossz  kiépítésû, vagy  
a  közvetlen  kiépítés  
hiányzik. Ennek  kia-  
lakítása  nem  lehet-  
séges . A  község a 
megyeszék-helyhez  
5-7 km-el  kerül  
közelebb a  4-es  
fõút  településeket  
elkerülõ  szakaszai  
megépítésével
- az  országos  mel-  
lékút, lehetséges  
összekötõ út is  a  
településtesten  ke-  
resztül  halad, így  az  
átmenõ  forgalom  a  

- a  település  tágabb 
térséget  tekintve  te-  
rületfejlesztõ  hatású  a 
tervezett  M3 és  az  S 
(M) 49 gyorsforgalmi  
utak, mint  elsõdleges, 
valamint  a  4-es  (és  
esetleg  a  41-es)  fõút, 
mint  másodlagos  
fejlõdési  tengelyek  
viszonylagos  közel-  
sége
- az  említett  gyorsfor-  
galmi  utak, mint   nem-  
zetközi közlekedési  
folyosók, egyben gaz-  
dasági-társadalmi 
fejlõdési  tengelyek  is.
- a  logisztikai  szerep  
betöltésére  kiváló  a-  
dottsággal rendelkezik
- ha  nem  is  
közvetlen, de  javított   
fõúti  kapcsolatai  is  
kiépíthetõek
- közeli  új  fõút  
teremthet  kapcsolatot  
É-D  irányban  Ramo-  
csaháza, valamint  a  
térség  települései  
számára  az  ország  
É-i  területei, és  
Szlovákia  között, 
egyben  javítja  a  
Románia  felé  való  
kapcsolatot  is

- a  gyorsforgalmi-
és  fõút fejlesz-  
téseknek, a  köz-  
ség  jó  közúti kap-  
csolatának  korsze-  
rû kialakítása elhú-
zódik.
- a  településre  
ráengedett átme-  
nõ  forgalom  elke-  
rülõ  szakaszok  
kiépítését  is  igé-  
nyelheti, mert  a 
községtesten  ke-  
resztül  haladva  
nem  biztosítha-  
tóak  a  szükséges  
paraméterek / kör-  
nyezetvédelem,
szabályozási  szé-  
lesség…stb./
- a  gyorsforgalmi  
utakra  a  közeli  és  
jó  kapcsolat  távol  
kerül
- a  K-i  irányú köz-
lekedési  kapcso-  
latok  leértékelõd-
nek
- a  községet  és  a  
közeli  várost  és  
környezetét  nem  
érintik  az  orszá-
gos  kerékpárút-
hálózat  elemei
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növekszik. 
- a  Záhonyi  és  a  
Barabási  új  határ-  
átkelõ  is  felértéke-
li  Ramocsaházát  
és  térségét
- A  tervezett  új  
fõút  Pácin-Bakta-  
lórántháza-M49-es  
autópálya  között  a  
közeli  Laskod-
Petneháza  mellett  
halad, erre  a  ter-  
vezett Laskodi ösz-
szekötõ  út  jó kap-  
csolatot  biztosít

község  belsõ  életét  
zavarhatja
- hiányzik  a  K-i  irá-  
nyú  települési  
kapcsolat

Geopolitikai 
helyzet,
Földrajzi 
fekvés

- idegenforgalom 
fejlesztése szem-  
pontjából kedvezõ 
adottságú térség-
ben fekszik (közeli  
a  Felsõ-Tiszavidék 
országos  üdülõ-
körzet), ezen  kívül  
az  Õri /Vajai/ tó, a  
Leveleki- Apagyi  
tó, a  Székely-Õze  
tanya-i  tó  „társa, a  
Magy-i  tó” kialakít-
ható, így  egy rend-
szer  része  lehet,
a  község  idegen-  
forgalmi  adottsá-  
gait  növeli, 
- a  kistérségi  köz-  
pont  Baktalóránt-  
háza  védett termé-  
szeti  területei  is  
kiegészítik  ezt
- a  Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény  
és  Dombrád irány-
ban, az  azokat  a  
dél-i  és  Ny-i irány-
ból  megközelítõ  
átmenõ  forgalom  
megállítására  még  
nem  rendezkedett  
be
- kialakult  speciális  
ipari  kultúrája  és  
gyakorlata  nincs, 
bár  a  cipõgyártás  
területi  kisköz-  
pontja  itt  található
- elsõdleges  a me-
zõgazdaság,a zöld-
ség-gyümölcs  ter-  
mesztés, a  feldol-  
gozottsági  szint  

- az  ország  észak-
keleti  periférikus ré-
szén  való  fekvés 
- az  ország centrum-
térségeitõl  való  vi-  
szonylag  nagy  távol-  
ság
- gyenge  gazdasági 
helyzetû  elmaradott 
térségben  fekszik
- a  térség  munkaerõ 
tartalékának képzett-  
ségi  szintje alacsony, 
képzettségi  struktú-  
rája  nem korszerû
- az  elvándorlás mér-
téke  csökkenti  a  po-
tenciális  munkaerõ  
mértékét
- kiemelkedõ  értékû  
táji-természeti  érté-
kei  vannak, de  
nyilvántartott  védett  
természeti  értékekkel  
nem  rendelkezik  

- az  Uniós  csatlako-  
zás K-i  folytatásával, 
a  felzárkózási  folya-  
mattal a  határok  át-  
járhatósága, a  munka-  
erõ, a  termékek  és  a  
szolgáltatások szabad  
áramlása  révén  a  pe-  
riférikus   elhelyezke-  
désbõl  adódó  hátrány 
oldódhat, illetõleg meg-
szûnhet
- az  elzárt, zsák  jelleg  
megszüntethetõ
- nagy  munkaerõ-tar-  
talékkal  rendelkezõ 
térségben fekszik
- a  határon  átnyúló 
gazdasági- társadalmi 
együttmûködésben 
rejlõ  fejlõdési  lehetõ-  
ség  adott
- a  közelben  tervezett  
idõszaki  árvíz- tározó  
megléte  növeli  a  biz-  
tonságot, és  a  mezõ-  
gazdasági  termelés  is  
átalakulhat
- a  közelében  van  a  
megyeszékhely, a tér-
ségközponti  szerepet  
betöltõ  város Bakta
- a  közeli  idegenfor-  
galmi  potenciállal  
rendelkezõ  települé-
sekhez  kapcsolódva  
háttér  szolgáltatások  
terén  lehet  kisebb  
szerepe

- az Uniós  csatla-  
kozás  utáni  alkal-  
mazkodás  és  fej-  
lesztések  elhúzó-  
dása
- ha  továbbra  is 
jellemzõ  marad  a 
keleti  országrész 
lemaradása, a  ma-  
gasabb  munkanél-  
küliség  és  a  
rosszabb  jövedel-  
mi  viszonyok
- a  Kelet- Európai  
szomszéd- orszá-  
gok  Eu- csatlako-  
zásának elhúzódá-
sa, a  szomszéd-
sági  kapcsolatok 
gyengülése
- ha  nem  sikerül 
intézményesíteni  a 
térségi  szemléletet 
az  idegenforgalmi 
fejlesztés  terén
- ha  a  térség nem  
nyeri meg, vagy el-  
veszíti  a  befekte-
tõk  érdeklõdését, 
és  nem  tudja  ki-  
aknázni  a  helyze-  
tébõl  adódó  lehe-  
tõségeit, 
- ha  a  táji-topog-  
ráfiai  adottságok  
kihasználása  nem  
történik  meg /kü-  
lönleges  intézmé-  
nyi  és  zöldterület, 
szabadidõs  
tevékenységek  
céljára…stb /
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alacsony
- a  területét  több  
részre  vágja  a  
nagynyomású gáz-
vezeték, az  etilén-
vezeték  és  a  750 
KV-os  elektromos  
légvezeték
- a „hátterében” i-
degenforgalmi  po-  
tenciállal  rendelke-
zõ  területek  és te-
lepülések vannak
- gazdasági, keres-  
kedelmi, oktatási, 
egészségügyi-el-
látási  és  szolgál-
tatási  központ  van  
a  közelben

TERMÉSZETI- ÉS  MÛVI  ERÕFORRÁSOK

Természeti 
táj, 
természeti 
értékek

- értékes, sajátos  
táji  adottsága a te-  
lepülésnek az er-  
dõsültség magas 
aránya,a csatornák 
szabdalta dombor-
zat, és a  Ny-i  
oldali mélyebb  
területei  állandó  
vízállásos  /Tó/ 
területet  bizto-  
sítanak, 
- a  területe síkvi-  
déki, míg a D-i  és  
Ny-i  külterülete  és  
a  belterülete, ta-  
goltabb  és  lanká-  
sabb  jellegû, ahol  
megfigyelhetõ a 
kialakuló közpon-
tot mutató falusias  
jelleg. Ez  az adott-
ság  az  idegen-  
forgalom szem-  
pontjából lehet  
erõforrás.
- a  területét  több  
csatorna  vágja  
ketté
- nincs  még  meg-  
határozó hagyomá-  
nya  a  turisztikai  
és  egyéb  haszná-  
latnak
- eddig  erõs  helyi  
szervezõdések  
sem  alakultak  ki  
ennek kiaknázásá-
ra, 
- a  kiemelten  fon-  

- az  erdõ melletti  és  
az  erdõ  mellett  is  
jelentõs, kiemelhetõ  
táji-természeti  védett  
érték nincs
- csak  a  térséggel  
együtt  /
Baktalórántházával, 
Levelekkel, Apagy- al
különösen / jelent  
potenciális  erõforrást
- a  Ny-i  területek, 
valamint  részben  a  
D-i  területek  mély  
fekvésûek

- a környezetében  lévõ  
természeti- táji  adott-  
ságok  az idegenfor-  
galomban- és  a  
gyógyításban, 
pihenésben  és  az  ok-
tatásban, a  rekreáció-
ban  gazdaságilag  is 
hasznosíthatók,na-  
gyobb térségi össze-  
fogással
- az  Erdõ  és  a  ter-  
vezett  Tó  egy  kisebb  
része  esetleg  állandó  
üdülõterületi  haszná-  
lata  megoldható

- ha  a  térségi  ide-  
genforgalmi együtt-
mûködést nem  si-  
kerül megvalósíta-  
ni, illetõleg intéz-  
ményesíteni
- ha  a  természeti  
védelem  és  a víz-
ügyi  érdek korlátja  
a  település  egyéb  
fejlesztését  akadá-  
lyozza
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tos  érzékeny  ter-  
mészeti  terület  ö-  
vezete  által  nem  
érintett  település

Termõföld

- futóhomok, réti  
csernozjom  és  réti  
talajok jellemzik

- a  termõföld termõ-  
helyi  értéke  az or-  
szágos  átlag  alatti

- a  mezõgazdaság  át-  
állítása  a  bio-gazdál-  
kodásra
- további  erdõsítés

Ásványi 
vagyon

- termálvíz  
valószínûsíthetõ

- ásványokban, és 
építõanyag  ipari 
ásványban  szegé-  
nyes

Felszíni 
vizek

- a  mezõgazda-  
ságban  gazdasá-  
gilag  esetleg hasz-
nálhatók  a  felszíni  
vizek

- a  tervezett  Tó  ide-  
genforgalmi  haszno-  
sítása  korlátozott, 
magában  nem jelent  
számottevõ vonzást  
a  községre
- a  belvízelvezetés 
csak  részben meg-  
oldott, a belterületen  
is  vannak  lefolyás-  
talan területek

- a  belvízelvezetés 
megoldásával a jelen-  
leg  kihasználatlan 
mélyfekvésû, de e-  
gyébként település-  
szerkezeti pozíciójukat  
tekintve értékes  terü-  
letek hasznosíthatók

Felszín alatti 
vizek

- valószínûsíthetõ 
termálvíz, 
- saját  vízmûkutak
nincsenek

- a  község  területe  
a  kiemelten érzékeny  
felszín alatti  vízminõ-  
ség-védelmi  terület  
övezete  által  nem  
érintett
- a   szennyvízürítés 
helye  nem  a telepü-  
lésen van - a Szenny-
vízürítõ és Kommu-  
nális  hulladéklerakó  
jelentõs környezeti  
konflik- tusforrás,  
(Országos Terü-
letrendezési Terv)

- a  kommunális hul-  
ladék  elhelyezése és  
kezelése  országos 
program  keretében 
nyer megoldást
- Kisvárda a  regio-  
nális  hulladék-elhelye-  
zésre  kijelölt  

- ha  a  regionális 
Hulladékgyüjtõ- és 
kezelõ  telep, vala-  
mint  a szennyvíz-
elvezetés- és ke-  
zelés  /Nyíribrony/ 
megoldása elhú-  
zódik

Építés-
földtani 
adottságok

- nem veszélyes 
térség (földrengés, 
csúszás, föld  alatti 
üregek  stb 
szempontjából.)
- deflációs  terü-  
letet  nem  tartanak  
nyílván

GAZDASÁG, GAZDASÁGI  SZERKEZET
- kialakítható adott-  
ságai vannak  a  
többszektorú  gaz-  
daság, a gazdasági 
„több lábon állás” 
feltételei (a meg-
lévõ  könnyûipar, 
élelmiszeripar, fel-  
dolgozóipar, bedol-
gozói  ipar fejlesz-  
tése a Nyíregyházi-
Kisvárdai, Máté-  
szalkai  Ipari  Park, 

- a vendéglátási, szol-
gáltatási és  a  szelle-
mi szolgáltatási szek-
tor  kevéssé  fejlett
- még  mindig  kicsi  a  
település  tõkevonzó 
képessége, kevés  a 
mûködõ  tõke, fejlet-  
len a logisztikai szol-  
gáltatás
- jelentõs  a  kvalifi-  
káltabb  fiatal nem-  
zedék  elvándorlása

- kedvezõ, és jelentõ-  
sen  javuló közlekedés-
földrajzi helyzete a kö-  
zeli  városok és  a  
közlekedési  csomó-  
pontú  Nyíregyháza-
Baktalórántháza-Kis-  
várda-Záhony  Ramo-  
csaháza  gazdaságá-  
nak  fejlõdésére  gene-  
ráló  hatású lehet
- a  kvalifikált  fiatalabb 
nemzedék  helyben-

- ha a  földrajzi, kü-
lönösen  a  közle-
kedés-földrajzi  
helyzet  jelentõs 
javulását  ered-  
ményezõ  orszá-  
gos  infrastruktúra 
fejlesztések, illetve  
a  4-es  és  a 41-es  
fõúthoz és  Laskod  
felé  az  összekötõ  
utak  építései  
elhúzódnak



RAMOCSAHÁZA TRT 2003-2004 „P.A.S.”

16

és  a záhonyi  
gazdasági  térség-
hez  és  a  záhonyi  
Észak- Tiszántúli  
országos  logisz-  
tikai  központhoz  
is  kapcsolódóan), 
a  Baktalórántháza-
i  gazdasági  
területekhez
- innovatív  és  fej-  
lett  technológiát  
képviselõ  iparágak  
itt  nincsenek  jelen
- iparterületi  tarta-  
lékkal  rendelkezik
- meglévõ  Ipari  
területei  kicsik, a 
községben  befek-
tetési  kedvezmé-  
nyek-kel lehet szá-  
molni
- egy  ágazatban  
van  jelentõs  kül-  
földi  tõke  jelen  a  
településen, de  a  
közeli  megye-  
székhelyen, és  
Kisvárdán, Máté-  
szalkán  több, en-  
nek  húzó  és  von-  
zó  hatása  van
- nincs  kialakult  
munkakultúra
- a  falusias tele-  
pülésközpontja  és  
az  intézményei  e-  
gyüttesen jó adott-
ságot  jelentenek  
az úgynevezett „fa-
lusi turizmus” és  
az  üdülõterületi  
fejlesztéséhez, a  
kiskereskedelem-  
hez,a vendéglátás-
hoz  és  szolgálta-  
táshoz
- a még  elõforduló  
nagytelkes struk-  
túra  lehetõséget  
biztosít  a  vegyes  
területhasználathoz
a lakóterületen  is  
kialakítható  nem  
zavaró  gazdasági  
tevékenységekhez
- a  közelben  meg-  
lévõ  erõs  közép-  
szintû  intézmény-  
rendszer, illetve  a  

- alacsony a részese-
dése  a magas feldol-
gozottsági  fokú, és  a  
nagy hozzáadott –ér-  
téket tartalmazó  ága-  
zatoknak
- nem, vagy  csak  kis  
mértékben  alakulnak  
ki  itt  és  a  térség-  
ben  a  kis- és  kö-  
zépszintû, a  beszál-  
lítói  tevékenységre  
alakuló  vállalkozások

tartása  településfej-
lesztési  húzóerõ  lehet
- a  térségben  kialakult  
ipari  tevékenységek  
kiszolgálására 
/könnyûipar, optika, 
opto-elektronika , 
élelmiszeripar  stb. / 
felsõfokú  speciális  
helyi  képzés  indulhat

- ha  a  kvalifikál-  
tabb  fiatal  nemze-  
dék elvándorlását  
nem  sikerül  meg-  
állítani
- ha  nem  lehet  a  
térségben  a  gaz-  
daság  igényének  
megfelelõ  helyi  
képzést  is  kiala-  
kítani  közép  és  
felsõfokon
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jó közlekedési kap-  
csolatok egyéb po-  
zíciót  is  megen-  
gednek
- kialakítható  ki-
sebb  logisztikai   
szerepkör
- erõsödõ  tercier  
és  kvaterner szek-
tor

NÉPESSÉG  VISZONYOK, HUMÁN  ERÕFORRÁS
- az  utóbbi  évti-  
zedben  kissé  nö-  
vekedett  a  lakó-  
népesség, de  a  
’90-es  évek  elõtti  
csökkenés  után  is  
csak  egy  ingatag  
stagnálás  állt  be
- az  utóbbi  évek-  
ben  a  vándorlási 
egyenleg  pozitívvá  
vált, kisebb  az  el-  
vándorlás, mint  a  
bevándorlás, de a  
természetes  sza-  
porodás  már  
negatív
- élõ  kommuniká-  
ció  a  vállakozások  
és  az  iskola, mun-  
kaügyi  központ  
között
- a  környezõ  tele-  
pülések  népessé-  
ge  nem  lehet  va-  
lós és  potenciális  
erõ- forrás, csak a  
település  viszony-  
lagos jobb pozíci-  
ója, telek-és  lakás-  
politikája  teheti  
azzá

- a  fiatal  értelmiség 
elvándorlása
- még  nem  jelentõs  
mértékû  a természe-  
tes  fogyás
- a  vándorlási nyere-  
ség  az  idõsebb  kor-  
osztály visszaköltö-  
zését is  takarja. Ez  
az elöregedési folya-  
matot  is  táplálja.
- a  munkaerõ  tarta-  
lék  képzettségi ösz-  
szetétele  nem  kor-  
szerû, illetõleg  a jö-  
võbeli  elvárásoknak  
nem  megfelelõ (fel-  
dolgozóipar, szellemi  
szolgáltatások,logisz-
tika, informatika, ide-  
genforgalmi szolgál-  
tatások, korszerû  
mezõgazdaság)
- az  alkalmazásban 
állók  szempontjából 
a  jövedelmezõség 
rendkívül alacsony
- nincsenek, vagy  em  
mûködnek  az ún. kö-  
zösségi  terek, helyek
- a  szolgáltatói  infra-  
struktúra  nem  elég-  
gé  fejlett

- humán  erõforrás-
program  keretében a 
munkaerõ  tartalék át-  
képzése
- a  felsõfokú  képzés  
helyi  /térségi/ biztosí-  
tása
- a  fiatalok  identitás-
tudata  alakítása, az  itt  
maradás  érdekeltsé-
gének  kialakítása

- ha  nem sikerül a 
fiatal értelmiség el-
vándorlását meg-  
állítani
- ha  nem  sikerül  
a  természetes  
növekedést  kissé  
növelni,
- ha  nem  sikerül  
a  munkaerõ  tar-  
talék  korszerû 
struktúrájú  átkép-
zése
- ha  a  fiatalok  te-  
lepülési  kötõdése  
nem  alakul  ki
- ha  a  fizikai  kör-  
nyezet  és  a  la-  
kás-lakhatás  fel-  
tételei  nem  javul-  
nak tovább, eset-  
leg  a  letelepedést  
ösztönzõ  politika  
tovább  nem  
tartható

INFRASTRUKTÚRA  ELLÁTOTTSÁG
- a  község  belte-  
rülete  még tarta-  
lékkal  rendelkezik 
mind  az  új  beépí-  
tésre  szánt  terüle-  
tek kijelölése, mind  
pedig  a  mértéktar-  
tó  intenzitásnöve-  
lés  terén
- az egymást zava-
ró területfelhaszná-
lás (pl. gazdasági-
lakó) okozta konflik 
tus nem számotte-
võ

- a  településtest  bel-  
sõ  úthálózata  hiá-  
nyos, így  a  belsõ 
forgalom  is  kénysze-  
rûen  a  település-  
központot  terheli
- a  községen  mellett 
haladó a  4.sz. or-  
szágos  fõútra rákötõ  
úthálózat  nem  elég-  
séges sem vonalve-  
zetésében, sem  he-  
lyét  tekintve /Széke-  
lyen át/
- kevés  a  közcélú  

- a  kialakult  utcaháló-
zat  szerkezetileg  ked-  
vezõ  a  település- köz-  
pontot  fölöslegesen  
terhelõ  forgalom  elve-  
zetéséhez, csökkenté-  
séhez
- a  belterület  mélyfek-  
vésû, kihasználatlan  
részei  településszer-  
kezeti  szempontból 
szerencsésen  helyez-  
kednek  el  ahhoz, 
hogy  rendezésükkel  a 
zöldterületi, illetõleg  a 

- ha  a központ ho-
mogén /intézményi 
– üzleti/ haszná-  
latúvá  válik
- ha a központ a 
rendezetlen gk. ki-  
szolgálás miatt el-  
veszíti lehetséges 
jellegét
- ha  a  nagy  gk. 
terheléssel  járó  
intézmények, üz-  
letek…  a  köz-  
pontba, vagy  ah-  
hoz  túl,  közel  
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Település 
szerkezet

- a  központba tele-
pedett  kereskedel-  
mi  vállalkozások  
nem  zavarják  a  
belterületet
- nem nagy  elõké-  
szített  gazdasá- gi  
területi  tartalékkal  
rendelkezik
- helyi  értékvéde-  
lemre  csak  alig-
alig alkalmas a  la-  
kóépület-állománya
- nem  jó  a  köz-  
ség  és  a  vasút 
kapcsolata
- a települési  ösz-
szekötõ  utak  mel-  
letti  gazdasági  te-  
rületek  fejleszthe-
tõek
- a  lakóterületek  
fejlesztési  tarta-  
lékkal  rendelkez-  
nek
- a  községtõl D-re  
új  nyomvonalon  
megépül az  M3-
as  autópálya, az
autópályának Ófe-
hértó-n, Nyíregyhá-  
zán, Õr-ben jelen-  
tõs  csomópontja  
lesz,Baktalóránthá-
zán  pedig  az  új  
Pácin-Baktalóránt-  
háza  fõútnak
-kialakítható  a  
Ramocsaháza-
Laskod összekötõ  
út, a  Ramocsa-  
háza- 41. számú  
fõút  közvetlenebb  
kapcsolat

közparkoló
- kevés  a  közhasz-
nálatú  zöldterület 
(közpark)
- nincs  a  rendezvé-  
nyek, az  aktív  sza-  
badidõ  eltöltésére  
alkalmas  kialakított  
területe
- az  országos össze-
kötõutak kiépítettsége 
(kiépítetlensége),nem 
megfelelõ
- a  központ alulhasz-
nált  területei, a  tel-  
kek  hátsókertjei  za-
varó  megjelenésûek
- a  4 számjegyû  te-  
lepülési fõút  felõli  
területei  és  a  tömb-  
belsõk  beépíthetõsé-  
ge  a  belvízvédelmi  
igények  és  a  közle-  
kedési  kiszolgálás, a  
környezetvédelmi  i-  
gények  miatt  korlá-  
tozott

zöldterületi  jellegû 
intézményi  ellátást  
javítani  lehessen
- potenciális  területek  
vannak  a  belterületen  
és  ahhoz  csatlakozó  
területeken, a  fejlesz-
tendõ úthálózat csomó-
pontjai  közelében  ki-  
sebb  bevásárló-köz-  
pontok  céljára 
- a  többcélú  zöldbe  
ágyazott  szabadidõs  
és  rekreációs  terület  
a  csatorna  mellett, a  
Leveleki út  K-i  olda-  
lán  kialakulhat

kerülnek
- ha  az  M3-as au-
tópálya, az  M49-
es  gyorsforgalmi  
út  és  a  4-es  és  
41. számú utakat  
összekötõ új fõút  
építése  elmarad
- ha  a  Laskod-
Ramocsaháza  
összekötõ  út  
építése  elmarad
- ha  a  fõutak  mel-
letti  járdák, kerék-  
párutak  nem  épül-  
nek  meg
- ha  a  gyûjtõút-  
hálózat  nem  kor-  
szerûsödik
- ha  a  gazdasági  
területek  felhasz-  
nálása  elmarad

Közmûellá-
tottság, 
egyéb 
infrastruktúra

- teljes  közmûellá-  
tással nem  rendel-  
kezik, a meglévõk  
bõvíthetõek
- a  központ  és  a  
külsõ  területek  üz-  
letesedési  aránya  
elfogadható, a  te-  
lepülés  nagysága  
miatt  is, még nem 
vált homogén  fel-  
használásúvá  a  
központ
- a  központ  is ren-
delkezik  intézmé-
nyi  tartalékokkal

- hiányos  a  belvíz-  
elvezetõ  rendszer
- megoldatlan  a  tel-  
jes  csatornázottság, 
zavaró  a kommunális  
hulladék elhelyezése,
- a  külsõ település-  
részeken  rendezet-  
lenek  a  közterületek
- a  civil  szervezõ-  
dések  területigényét, 
rendezvényi  terüle-  
teit  nem  lehet  a  
szükséges  színvona-  
lon  biztosítani

- Nyíribronyi befoga-  
dóval  a  szennyvízel-  
vezetés  tervei  készen  
állnak, a  megállapodá-
sok  meg vannak kötve
- új  nyomvonalon  és  
kapcsolódva  a  41.sz.  
fõúthoz korszerûsödik
a  település  külsõ kap-
csolata, elérhetõsége
- Laskod felé  is  
összekötõ  út  épül
- a  település  területe  
és  szolgáltatásai  bõ-
vülnek
- a  külterület  üres  te-  

- ha  a  közmûvesí-  
tettség  szintjét, a  
teljes  közmûvesí-
tettségû  területek 
arányát, és  a hul-  
ladék- elhelyezést  
nem  sikerül  belát-  
ható  idõn  belül 
jelentõsen  javítani, 
illetõleg  megoldani
- ha  a  község  
megközelíthetõ-  
ségén, zsák  jelle-  
gén  nem  sikerül  
javítani
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- a  bevásárlóköz-
pontok  részére  a  
fõút  és  a  gyûjtõ-  
utak mellett  adó-
dik  terület, az ilyen  
igénybevételek  a  
belterületeket  nem  
terhelik 
- külsõ területeken  
a parkolás biztosít-
ható a  nagyobb  
igénybevételi 
szükség esetén 

rületein, a  fõúthoz  is  
kapcsolva, a  centru-  
mon  kívül  új  keres-  
kedelmi  egységek  
épülnek
- a  központban  is  fel-
használásra  és  beé-  
pítésre  kerülnek  a  
kertvégek, hátsókertek, 
üres  telkek  
- a  lakóterületek  fej-  
lesztése  vegyes hasz-  
nálattal  folytatódik a  
központban
- zöldterületek, gyalo-  
gos-sétáló  terek  ala-  
kulnak  ki
- új  vízfelülettel  
többcélú  szabadidõs  
terület  alakul  ki

Humán 
infrastruktúra

- az intézményi 
alap  ellátás  több-  
nyire  kiépült, az  
ellátás  struktúrája  
és színvonala meg-
felelõ, további  fej-  
lesztések  készül-  
nek
- a megyeszékhely, 
a  közeli nagyváros 
térségi és  regio-  
nális  vonzású  in-  
tézményekkel  is 
rendelkezik
- további  térségi  
jelentõségû  intéz-  
ményi  és  gazda-  
sági  fejlesztési  
elképzelésekkel  
rendelkezik
- erõs  a  civil  szfé-  
ra és szervezeteik, 
jelentõs  a  telepü-  
lési  kötõdés  a  la-  
kónépesség  ezen  
csoportjaiban

- a  lakásállomány 
döntõ  része  jó, kö-  
zepes  és  kisebb  
mértékben  avult mû-  
szaki (és  erkölcsi) 
állagú. 
- további  új  lakóte-  
rületek  elõkészítése  
történik

- a  lakás-, és  az  in-  
tézményi  ellátáshoz  a  
belterület  hosszú  táv-  
ra  elegendõ  tartalé-  
kokkal  rendelkezik (a 
beépítetlen  telkek 
aránya mintegy 5 %, a  
megosztható  telkek  
száma, a  terület-fel-  
használás  intenzifiká-  
lása  a  település  üze-  
melését  is gazdaságo-  
sabbá  teheti

- ha  a  fajlagosan 
nagy területeket 
igénylõ  infrastruk-
túrák, elsõsorban  
a  lakásépítés  te-
rületi  igényét  nem 
sikerül  a  belterü-  
leti tartalékok  ki-  
használásával biz-  
tosítani, hanem a  
község  a  belterü-  
let  egészségtelen  
mértékû növelésé-
re  kényszerül

KÜLSÕ- ÉS  BELSÕ  ÉRDEKVISZONYOK
- jó a  térségi  ösz-  
szefogás, a  közös  
programok  kialakí-  
tására erõs a kész-  
tetés és a szándék

- általánosságban  
gyengébb  az  egész-  
séges  lokálpatriotiz-
mus, a kötõdés a te-  
lepüléshez,nincsenek  
mozgósító  progra-
mok, kevés  a hagyo-
mányt  teremtõ  ren-  
dezvény

- a  térségi  együttmû-  
ködés  meghatározó 
lehet  az  idegenforga-  
lom, a  településüze-  
meltetés, a  fejlesztés  
a  gazdaság, az  okta-  
tás, az  egészségügyi-
szociális  ellátás  terü-  
letén 
- a  Felsõ-Tiszavidék,  
háttértelepülései üdü-  
lõkörzetei  /pl. Domb-
rád-szabolcsveresmarti  

- ha  a  régió  elté-  
rõ  gazdasági szer-  
kezetû  centrum-  
térségei  (idegen-  
forgalmi-, logisz-  
tikai-, ipari térsé-  
gei) között nem  
alakul  ki  partneri  
viszony  és  mun-  
kamegosztás, és  
így  a  kisebb  te-  
lepülések a  föld-  
rajzi  helyzetükbõl, 
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központjának települé-  
seivel, a  szomszédos  
települések  jó  adott-  
ságú, nagyhírû  mûem-  
lékeivel, rendezvényei-  
vel  és  természeti  a-  
dottságaival együtt, az  
átmenõ  forgalom meg-
állításából  adódóan, 
de önálló adottságaival  
is a  szabadidõ- eltöl-  
tés, a  rekreáció  terén  
lehet  kiegészítõ  fela-
data

illetõleg az adottsá-
gaikból következõ  
fejlõdési lehetõsé-  
geket  nem  tudják 
kihasználni.
- a  kiesebb telepü-
lések  a  város  túl-
súlya  miatt  nem  
partnerek  az  e-  
gyüttmûködés  te-  
rén

ÖNKORMÁNYZATI  VAGYONGAZDÁLKODÁS
- nem  jelentõs  az  
önkormányzati va-  
gyon
- nincs  a település-
fejlesztésben  és  a  
településrendezés-  
ben közvetlenül hasz-
nálható  térképi ingat-  
lankataszter
- nincs  dokumentált, 
testületileg elfogadott, 
számon  kérhetõ ön-  
kormányzati  vagyon-
gazdálkodási 
koncepció

- ha  nem  sikerül 
elérni, hogy  az ön-
kormányzati 
vagyon  a  hosszú 
távú  településfej-  
lesztési  célokat 
szolgálja, s  azt  ne 
élje  fel  a  község  
a napi  problémák 
megoldásához

KÖRNYEZETI  ÁLLAPOT
- a  település kör-  
nyezeti ártalmakkal 
viszonylag  kevés-  
sé terhelt

- a  községen keresz-  
tülmenõ  átmenõ  for-  
galom  nem  zavaró  
hatású
- megoldatlan  a  tel-
jes  szennyvízkeze-  
lés, és hiányos a bel-  
vízelvezetõ rendszer
- rendkívül  alacsony 
a  belterületi zöldte-  
rületek  aránya
- hiányos  az  utcafá-  
sítás, sok a rendezet-
len  közterület
- nem  megoldott  a  
közlekedés-parkolás-
kiszolgálás

- a  kommunális 
hulladék  elhelyezése 
és  kezelése a   
regionális szemétte-  
lepen  belátható  idõn 
belül  megoldódik

- ha a  csatornázás  
és  a belvízelveze-
tés fejlesztése, ille-  
tõleg megvalósítá-  
sa, valamint  a  
regionális  hulla-  
dék-elhelyezés  és 
kezelés megvaló-  
sítása elhúzódik.
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Vizsgálati  szintézis
A  településfejlesztés  korlátjai  és  lehetõségei

Területi  feszültségek, településrendezési  konfliktusok,
megoldásra  váró  településrendezési  feladatok

E  fejezet  elõzményei  az  elkészült részletes  vizsgálatok  és  a  helyzetelemzés, amely  
témakörönként  áttekintette  a  település  szükséges  rendezésével  összefüggõ, azt  befolyásoló  

helyzetet, illetõleg  körülményeket. Egy- egy  témakör  a  községet  egy- egy  rendezési  szempontból  
ugyan  vizsgálta, és  egy-egy  rendezési  problematikájára  rávilágított, de  az  ezek  közötti  

összefüggéseket  nem  tárgyalta.
A vizsgálati  szintézis  elsõsorban  ezekre  az  összefüggésekre  irányítja  rá  a  figyelmet. A  
települési  önismeretet  elmélyítõ  diagnózist  készít, amely  alapján  megfogalmazhatóak  a  

legfontosabb  területi  feszültségek, a  fejlesztés  lehetõségei  és  korlátjai, azaz  körvonalazhatók  a  
legfontosabb  fejlesztési  és  rendezési  feladatok.

Így  a  vizsgálati  szintézis  átvezet  a  rendezés  programjához, a  településfejlesztési  koncepcióhoz  
és  a  településszerkezeti  tervhez.

A  község  fejlõdésének  lehetõségei  és  korlátjai
Térségi  kapcsolatok, gazdaságfejlesztés :
A  község  földrajzi  adottságai, az  országos-, valamint  térségi  térszerkezeti  pozíciója  nem  
kimondottan  kedvezõek  ahhoz, hogy  a (Tiszabecstõl  a  Tisza-tóig  tartó) a  megyében  
elsõrendû  adottságú  Felsõ- Tisza-  vidék  Országos  Üdülõkörzet  speciális  idegen-  
forgalmi, vagy  kiegészítõ  szolgáltatást  és  kínálatot  nyújtó  háttér, illetve  kiegészítõ  
jellegû  településévé  fejlõdjön, de  az  ebbe  az  irányba  is  tartó  átmenõ  forgalom  
megállításával  profitálhat  ebbõl. A  Dél-Nyírségi  és  a  Ny-i  irányból  a  Felsõ-Tiszához  
menõ  átmenõ  forgalom, a  határtól  a  Ny-i  irányba  tartó  személyforgalom  a  községnek  
lehetõségeket  ad  egy  új, megállító-kiszolgáló  szerepre. 

Az üdülõkörzet  /szakirodalomból  is  ismert/  fõ  vonzástényezõje  a  „folyó-folyópart”, amely  a  
potenciális  kereslet  mintegy  1/3 részét  vonzza. Ezt  tovább  erõsíti  a  térség  természeti  értékein, 
néprajzán  és  népi  építészetén, rendezvényein  és  hagyományain,  kultúráján  alapuló  vonzása. 
Fejlesztési  célja  az  Alföld  termálvíz  kincsére  is  alapozva  a  „termálfürdõzés, gyógyfürdõzés” 

vonzástényezõvé fejlesztése, amelyet  a  potenciális  kereslet  további  cca 1/3  része  kedvel. Így  a  
Felsõ-Tiszavidék  üdülõkörzet  idegenforgalmi-piaci  potenciálja  igen  jelentõs.

Ezekbõl  a  közeli  Baktalórántháza- Levelek- Apagy  és  természetesen  Ramocsaháza  
csak  az  utóbbi  kínálatot  tudja  nyújtani, ezért  megerõsítendõek  a  vízen  kívüli  vonzás-  
tényezõk, valamint  az  egyéb  idegenforgalmi  adottságok  kihasználása, mint  pl. a  kultúra, 
a táj, a  vadászat, a  rendezvényturizmus, a  falusi  idegenforgalom….stb. Ramocsaháza a  
maga  új  tavával  és  szabadidõs  tevékenységre  kialakított  területével, a  környezõ  telepü-  
lésekkel  közösen  szervezett  rendezvényeivel  kapcsolódhat  e vonzástényezõkhöz is.
Az  idegenforgalmi  statisztikából  köztudott  az  is, hogy  az  idegenforgalmi  kereslet  a  
többféle  vonzású  üdülõhelyeket  kedveli. Így  piacgazdasági  szempontból  is  megalapozott  
az, hogy  a  közeli  város  a  környezõ  települések  és  a  saját  kisebb  adottságait  kihasz-  
nálva, az  úgynevezett „falusi  üdülés”, valamint  az  úgynevezett  „egyéb” (rendezvény / 
kulturális turizmus, melyben  már  kedvezõbb adottságú) vonzástényezõ  fejlesztésével  kí-  
vánja  növelni  a  térség  idegenforgalmi  vonzerejét.
A  „falusi  üdülés”  fejlesztésére  kiváló  adottság  az  itt  és  a  szomszédos  településeken  
ma  is  jelen  lévõ  falusi  gazdálkodó  életmód, amelynek  mindennapi  háztáji  munkáiba  
bekapcsolódva  új  világot  fedezhet  fel  a  turista. Meghonosítása  egyik  eszköze  lehet  a  
fiatal  értelmiség  helyben  tartásának, hiszen  amíg  a  mezõgazdasági  tevékenység  az  
idõsebb  korosztály  sajátja, addig  a  vendégfogadás  modern  piaci  magatartást  feltételez, 
amire  inkább  a  fiatalabb  nemzedék  alkalmas. A  szomszédos, 4-6 km-re  lévõ  tele-  
pülések  falu-mivoltához  párosuló  sajátos  falusias  településközpontja  és  intézményei  
ugyanakkor  az  aktív  üdülés  utáni „szabadidõ  eltöltés”-hez  kínálnak  kiváló lehetõséget. 
További  vonzástényezõ  lehet  az  úgynevezett  kulturális, vagy  rendezvény  turizmus  En-  
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nek  a  vonzástényezõnek  az  idegenforgalmi  termékké  fejlesztése  távlati  cél  lehet, mert  
jóval  költségesebb, komoly  infrastruktúrát  és  marketing  munkát  igényel. 
A  község lakónépessége  ellátására, a  szabadidõ  eltöltésére  is  alkalmas  intézményei  
és  területei  a  településrendezés  egyik  elsõdleges  célja. A  Ramocsaházán  is  kiala-  
kítható  szabadidõ-központ, benne  egy  kisebb  vízfelülettel  önállóan  ha  nem  is, de  az  
Apagy-i- Levelek-i- Székely-i  horgászó  területekhez, és  a  vallási-természetvédelmi- kul-  
turális  és  sport  célú  turizmushoz  és  idegenforgalomhoz  is  kapcsolódva  kínál  lehe-  
tõséget.
A  gazdaságfejlesztés  terén  az  elõzõeken  túl  reális  cél :
- az  Európai  Unióban  egyre  növekvõ  keresletnek  örvendõ  biogazdálkodás  meghono-  

sítása, és 
- a  mezõgazdasági  termékek  feldolgozottsági  szintjének  emelése. Ennek  hagyományai  

is  vannak, vagy megteremthetõek  Ramocsaházán és  a  kistérségben  egyaránt.
Az  idegenforgalom  és  a  biogazdálkodás  meghonosítása  elsõsorban  a  humán  erõforrás  
fejlesztését  feltételezi (képzési  programok, stb) hiszen  ezek  praktikusan  a  falusi  portán  
zajlanak, míg  a  mezõgazdasági  termékek  feldolgozottsági  szintjének  emelése  az  elõ-  
zõek  mellett  új  gazdasági  területek  biztosítását  is  igényli.

A  fenti  lehetõségek  mellett  kisebb  korlátot  jelent  ugyanakkor, hogy  az  Országos  Te-  
rületrendezési  Tervrõl  szóló 2003. évi XXVI. törvény  elõírásai  szerint  a  község a  vegyes  
terület-felhasználású  határoló  térség  mellett  az  ún. települési  térségbe, azon  belül  a  
falusias térségbe  tartozik. A  vegyes  terület-felhasználású  térséget  legalább  75%-ban  er-  
dõgazdálkodási  és  belterjes, vagy  külterjes  hasznosítású  mezõgazdasági  térség  kate-  
góriába  kell  sorolni. 

- a  községben  a  meglévõ  gazdasági  telephelyekre, a  határon  is  átnyúló  könnyûipari  
szervezõ-logisztikai  adottságaira és  kiépített, kiépíthetõ infrastruktúrára  alapozva  mind  
a  közeli  Nyíregyházi, de  a  Kisvárdai  Ipari  Parkban is, mind  azon  kívül  a  rendel-  
kezésre  álló  munkaerõt  kihasználva  további, a  szélesebb  spektrumon  mozgó  ipari-
gazdasági  területek  beépítését,  felhasználását  is  ki  kell  használni. A  javuló  
közlekedésbõl  és  elérhetõségbõl, az  autópálya  csomópont  viszonylagos  közeli  jelenlé-  
tébõl  fakadó, a  javuló  térségi  potenciálból  adódó  elõnyökre  építve  a  kereskedelem, a  
raktározás-tárolás, a  logisztika  megtelepedése  a  község  és  a  környezõ  települések, 
elsõsorban  Ramocsaháza  érdeke  és  lehetõsége. A  kereskedelem- raktározás-
szállítmányozás  a  tovább  javuló  közlekedési  adottságok  és  az  elérhetõség  fejlõdése  
révén  az  új  közlekedési  hálózatok és  azok  10-25 km-es  sávjában, illetve  a  csomó-  
pontok  mellett  lehetséges.

- A  közeli  városok meglévõ  ipari  kultúráján  pedig  az  ezekhez  kapcsolódó  kiszolgáló  
és  beszállítói tevékenységek, esetleg  a  kutatás-fejlesztés  területei  alakulnak  ki.

Természeti  adottságok :
A  település értéke, erõforrása  az  a  természeti-topográfiai  adottságok  folytán  kialakult  
érdekes  együttélés, amelyet  a  síkvidéki  falusias  település  és  központja, ugyanakkor  a  
mélyebb  fekvésû, dombosabb  külterülete, a  csatorna (lehetséges  tó)  s  környéke, a  nagy  
mértékû  erdõsültsége jelent. 
A  legkorábbi  megtelepülés  vonala  a  többszörösen  „hajló”  Kossuth  L. u. vonala, ezen  
területek környezete.
Népességviszonyok, társadalmi  összetétel :
A  község fejlõdését  elõsegítheti, hogy  a  lakónépessége  a  ’90-es  évek  elõtti  nagy  né-  
pesség  csökkenésbõl  az  utóbbi  években  stagnált, illetve  kisebb  mértékben  növekedett. 
A  növekedésnek  a  születések  és  halálozások  már  negatív egyenlege  mellett  elsõ-  
sorban  a  pozitív  vándorlási  egyenleg  volt  az  oka,  vagyis  a  beköltözõk  száma  megha-  
ladta  az  elköltözõk  számát. Bár  a  természetes  népmozgalom  már  negatív (ami  
természetes  csökkenést jelent, vagyis  a  halálozások  száma  már  meghaladja  az  élve  
születésekét), és kedvezõtlen  továbbá  a  fiatal, kvalifikáltabb  nemzedék  elvándorlása.
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Kor  szerinti  összetétel  alakulása : 
A  fiatal  korosztály  elvándorlása  az  elöregedési  folyamatot  táplálja. A  megye  hasonló  
nagyságrendû  és  szerepkörû településeihez képest  Ramocsaháza korábbi népes-  
ségének  csökkenése  az  átlagnak  megfelelõ  volt. A  Kistérség  népességéhez  képest  a  
község korösszetétele  is  még  kedvezõnek  mondható, azonban  a  megyei  adatokéhoz  
képest  már  kissé  kedvezõtlenebb.
Iskolai  végzettség : 
A  község lakónépességének  iskolai  végzettség  szerinti  megoszlása  a  megyei  muta-  
tókhoz  hasonlóan  alakul, illetve  annak  kissé  alatta  van. Alatta  van  a  fõiskolai-egyetemi  
oklevél  nélküliek  viszonyszáma, és az  oklevéllel  rendelkezõk  száma is, mint  a  megyei  
átlag /0,5%  illetve  3,05%/. Jelentõsen  alacsonyabb az  érettségizettek  aránya  a  köz-  
ségben /7,44%, bár  igen  magas  az  érettségi  nélküli  középiskolai  végzettséggel  ren-  
delkezõk  száma  és  aránya  - 21,2%/, mint  a  megyei  mutató  /15,6%/. A  Baktalóránt-  
házai kistérség  hasonló  adatai  azonban  messze  alatta  vannak  mind  a  megyei, mind  a  
városi  és  községi  adatokénak. Valószínûsíthetõen  a  városban  laknak  a  kistérség  egyéb  
településeinek  magasabban  iskolázott  foglalkoztatottjai  is. A  fiatal  értelmiségnek  a  köz-  
ségbõl történõ  elvándorlása  a  népesség  iskolai  végzettségére (mint  erõforrásra) ked-  
vezõtlenül  hat.

Foglalkoztatottság :
A  foglalkoztatottsági  helyzet  a  megyei  és  a  kistérségi  hasonló  ada-  tokéhoz  viszo-  

nyítva  kedvezõtlenebb, vagy  ahhoz  hasonló, azonban  az  ország  átlagához  képest  
kedvezõtlen. A  fiatal  értelmiség  elköltözése  mellett  a  második  legveszélyesebb  vissza-  
húzó  erõnek  a  munkahelyek  hiánya  tekinthetõ. Még  akkor  is, ha  a  településen  lévõ  
RICOSTA  nem  csak  Ramocsaházán  rendelkezik telephellyel, illetve  a  jelentõsége  a  
község  határain  is  túlmutat.
2001-ben  a  foglalkoztatottak  aránya  a  községben  20,41%, míg  a  megyében  27%, a  
kistérségben  21,6%. A  munkanélküliek  aránya  a  községben  8,47%, a  megyében  6,1%  
és  a  kistérségben  6,72%, mely  adatok  természetesen  jelentõsen  eltérnek  a  valós  ada-  
toktól. Az  inaktív  keresõ  a  községben 39,95%, a  megyében  41,6%, a  kistérségben  
37,41%. Jelentõs  az  eltartottak  száma  és  aránya  - 467 fõ, 31,15%  - .
A  mezõ- és  erdõgazdaságban  a  foglalkoztatottak  4,2%-a ( a  megyei  5,9%, és  a  kis-  
térségi  6,85% -al  szemben), az  ipar-építõiparban  50,65% ( a  megyei  31%  és  a  kis-  
térségi  36,34%  hasonló  adataival  szemben) a  szolgáltató  ágazatokban 46,73% (a  
megyei  63,1%  és  a  kistérségi  56,8%-al  szemben)  dolgozott  2001-ben.

Terület-felhasználás :
A  község belterületének  még  van területi  tartaléka :
- a  lakófunkció  terén  mind  a  még  jelentõs  számú  beépítetlen  építési  telek  által  (cca  4

-6 %, ), mind  pedig  a  nagyobb mélységû  tömbök  feltárásával  kínálkozó  teleka-  
lakítással / a  Kossuth  utca  két oldalán  lévõ  tömbök/,

- a  vegyes (lakó- és  intézményi) funkció  terén  a  vegyes  terület  településszerkezetileg is  
indokolt  növekedésével  és  intenzitás-növeléssel (elsõsorban  a  településközpontban, a  
volt  „Mikecz  kúria” mellett, és  a  Kossuth  L. utcán )

- a  zöldterületek  és  a  különleges  intézményi  területek  terén  a  mély-fekvésû,  település-  
szerkezetileg  kedvezõ  pozícióban  elhelyezkedõ  területek  rendezésével  és  értékükön  
való  felhasználásával  a  Szabadság  tér D-i részén, és  a  központhoz  jól  csatlakozó, 
ún. Lapos  felhasználásával, valamint  az  ún. Böge  részen  horgásztó  kialakításával

- az üresen álló egyes ingatlanok hasznosításával 
- a  korábbi  településszerkezet  és  közlekedési  fejlesztések  miatt  elszegetlen  területek / 

pl. a  Hunyadi út  É-i oldalán/ beépíthetõségével
- a  korábbi  rendezési  tervek  szerinti  lakó  és  vegyes  területek  felhasználásával, mint  pl. 

a Kossuth  utca menti  É-i  lakóterületek  továbbfejlesztésével, 
- a  közvetlenül  a  belterület  mellett  lévõ  kisebb  kertek  beépíthetõségével, de  csak  a  

meglévõ  szerkezet  kiegészítéseként
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- és  kisebb  mértékben  a  Május  1. u. D-i  részén  lévõ  területek melletti  megkezdett  
kertes  átépítések  befejezésével, az utcának  a  két  oldalas  beépítésûvé  tételével

- gazdasági  területek  esetében:
- a  Hunyadi  úttól  É-ra  már  meglévõ  gazdasági  terület  fejlesztésével, szükség  

szerint  az  „elkerülõ”  út  melletti  D-i  területeken  új  kialakításával a  zárt  és  
folyamatos  gazdasági  területek  kialakításának  mértékéig

- a  meglévõ  és  kialakított  gazdasági  területek  üres  telkeinek  felhasználásával
- az  új  javasolható  összekötõ  út  mentén  a  K-i  oldalon,
- az  új  közlekedési  csomópontok  környezetében

- erdõterületek  esetében: 
- a meglévõ  erdõfoltoknak  a  nagyobb  erdõterületekké, illetve  a  volt  
zártkertnek  az  erdõterületi  tervezett  használatával  

Az  idegenforgalom  fejlesztése  megkövetel  bizonyos  környezeti  kultúra  fejlesztést  is, így  
a  pihenés-rekreációt  és  az  aktív  szabadidõ  eltöltést, a  vendéglátást  és  szolgáltatást  
funkciót zavaró  tevékenységek (például  nagy  mezõgazdasági  gépek  tárolása) kihe-  
lyezését  a  településtestbõl, közterületek  rendezését, fásítását, és  a  rendezett  állapot  
fenntartását. Ezért  célszerû  az  ilyen  zavaró  funkciókat  befogadó  területek biztosítása, 
ahová  azok  kihelyezhetõk. A  kereskedelmi- szolgáltatói  rendeltetés, a  feldolgozó- és  a  
beszállítói  ipar  fejlesztése  mellett  ez  is  igényli  új  gazdasági  területek  kijelölését.

Környezeti  állapot, közmûvesítés :
Nem  megoldott  még  a  teljes  közmûvesítés, a  szennyvízelvezetés- és  kezelés, és  be-  
fejezésre  vár  a  belvízelvezõ  rendszer  kiépítése  fejlesztése  is. A  kommunális  hulladék  
elhelyezése  és  kezelése  az  EU  elõírások  szerint  regionális  szeméttelepen belátható  
idõn  belül  kormányprogram  alapján  Kisvárdán megoldódik.

Területi  feszültségek, településrendezési  konfliktusok, megoldásra  váró  település- rendezési  
feladatok

A  község területi  feszültségei  településszerkezeti, terület-felhasználási,  kismértékben  el-  
látási, és  környezeti  okokra  vezethetõk  vissza.

Településszerkezeti  problémák :
Ramocsaházán  is a  meglévõ, és  várhatóan  a  jövõben  további  gondot  okozó, ezért  a  
tervezés  során  megoldandó  településszerkezeti  feszültségek

- külsõ, országos  térszerkezeti  és  hálózati, valamint
- belsõ  településszerkezeti  problémákból  fakadnak.

A  külsõ  térszerkezetbõl  adódó  problémák :
A  település országos  térszerkezeti-hálózati, közlekedési, elsõsorban  közúti  közlekedési  
kapcsolatai  ma  már  nem  töltenek  be  területfejlesztõ  hatást,  elsõsorban  a  kapcsolatok  
minõsége, a  kedvezõtlen  elérhetõség  miatt, másrészt  az  országos  úthálózat  közpon-  
tosított  volta, s  így  az  ország  más  részeivel  való  nem  kielégítõ  kapcsolat, illetõleg  a  
kapcsolathiány  miatt.
Ezért  a  község (és  a  térség) számára  rendkívül  fontos  az  Országos  Terület- rendezési  
Tervben  rögzített  gyorsforgalmi-út  fejlesztések  mielõbbi  megvalósulása, s ezekkel az új 
térszerkezeti-gazdasági fejlõdési  tengelyek  kialakulása, valamint az  ezek  között  kapcso-  
latot  biztosító  fõúthálózati  fejlesztések, és  a  határnyitások-bõvítések megvalósítása. A  4-  
es  számú  fõút  települések belterületén kívüli  szakaszai  korszerûsítése  a  tervezések  
szintjén  részben  megtörtént. Ramocsaházának az  ehhez  történõ  közvetlen  kapcsolata  a  
község  területén  nem  megoldható  feladat. A  Székely-i  kapcsolat  azonban  ma  már  nem  
elegendõ. A  41-es  számú  fõúthoz  egy új  ÉNY-DK – i  irányú  fõút  Laskodtól  K-re  teremt  
majd  elfogadhatóbb  kapcsolatot. A  Laskod-Ramocsaháza  összekötõ  út  ezzel  a  megyei  
hálózati  szerepû  fõúttal  hozza  jobb  helyzetbe  Ramocsaházát  is. Ennek  a  tervezése  
megkezdõdött.
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Az  M3-as  autópálya  és  az  arra  rácsatlakozó  új  fõút, illetve  az  M49-es  gyorsforgalmi  
út  a  község területén  nem  halad keresztül.
A  Vállaji  határnyitással és  a  Csengersimai  korszerûsítéssel  várhatóan  megnövekvõ  K-
Ny-i  forgalom  nem  a saját  területén  jelentkezik, de  a  szükséges, a  hiányzó  É-D-i  
települési  kapcsolatokat  is  biztosító  Pácin-Baktalórántháza  közötti  fõút, és  az  ezzel  
kapcsolatot  biztosító  Laskod-i  út  várható  átmenõ  forgalmára tekintettel  indokolt  a 
településközpontot  a  település  belsõ  forgalmától  tehermentesítõ  úthálózati  elem  kije-  
lölése is, a  belterülettõl  D-re. Ezzel  össze  lehet  kötni  a  település  K-i  és  ÉNy-i  terü-  
letén  lévõ  gazdasági  területeket  is, valamint  a  külterületen  további, pihenési- rekreációs  
területek  kialakíthatóságát  teszi  lehetõvé.
A  4-es  számú  fõútnak  a  további  korszerûsítése, nyomvonal  korrekciója, illetve  a  
csomóponti  kapcsolatok  átépítése, korszerûsítése  elengedhetetlen. Az  ebbõl  leágazó  
4104 számú  országos  mellékút a  szomszédos  településeken, mind  Ramocsaházán vagy  
rossz  nyomvonal  vezetésû, vagy  kiépítetlen  a  gyalogos  és  kerékpáros  forgalom  számá-  
ra az  úthálózat, az  keskeny  és  balesetveszélyes. 
A  településszerkezet  belsõ  problémái :
Közlekedésszerkezeti  szempontból  kiemelkedõ  probléma, hogy
- hiányos  az  egyes  településrészek  közvetlen  közlekedési  kapcsolatát  biztosító  gyûjtõ-

és  kiszolgálóút-hálózat kiépítettsége, illetõleg  az  egyes  településrészek  kapcsolata  a  
településközponton  át, azt  fölöslegesen  terhelõ  módon  van  biztosítva, persze  illesz-  
kedve  a  község  nagyságához, valamint  a  hajlított  egyutcás  kialakult  szerkezetéhez  is

- a  település  tömegközlekedési  kapcsolatát  biztosító  autóbusz-közlekedés  tárolási  igé-  
nye  Ramocsaházán nem  vetõdik  fel.

Terület-felhasználási, terület-használati  feszültségek :
- a  belterület  beépített  területei  sok  esetben  terjengõsek (a Kossuth  L. utca  két  oldalán  

lévõ tömbök. Ezek  az  igen  nagy  telkes  tömbök  még  a  falusias  életmódhoz  képest  is  
alulhasználtnak  mondhatók, jelentõsen  költségesebbé  teszik  a  település  üzemeltetést.
Igaz, hogy  a  terepviszonyok  miatt  azok  beépítése  nem  feltétlenül  indokolt  -  
vízrendezési-elvezetési  problémák  jelentkezhetnek-.

- a  kül- és  belterület  kihasználatlan  gazdasági  területei  majdnem  teljes infrastruktúrával  
ellátott  területek. / a  szennyvízhálózat  itt  is  hiányzik / Ezek  kihasználtsága  kedvezõtlen.

- a  belterületen  lévõ, lefolyástalanságuk  miatt  használaton  kívüli, de  település-szer-  
kezeti  pozíciójuk  miatt  értékes  területek  rendezésével  biztosítani  kell  az  értékükön  
való  használatukat. Ilyen, jelentõs  tartalékot  jelentõ roncsolt  területek  vannak  a Kos-  
suth  u. mellett.

- a  jó  adottságú, a  külterületen  lévõ, a  központtól  K-re  és  Ny-ra, a  község  két  oldalán  
lévõ  területek, valamint  az  É-i  Böge fejlesztése  az  idegenforgalom- sport-lovaglás-
szabadidõ- eltöltés  céljait  is  szolgálja

Az  említett  belsõ  területi  tartalékok  kihasználási  lehetõségeinek  megteremtése  a  terv, 
míg  az  erre  való  ösztönzés  a  településpolitika  egyik  fontos  feladata.
A  területek  településtestbeli  pozíciójához  képest  túl  alacsony  intenzitású,  terjengõs  
használatának  fenntartása  komoly  gazdasági  következményekkel  jár.  Például  a  lakás-  
építési  igénynek  nem  a  belsõ  intenzitás- tartalékok  kihasználásával, a  kialakult  de  be  
nem  fejezett  lakóterületek  befejezésével,  hanem  új  területeken  való  biztosítása  a  
község további  terjeszkedését  jelentené, s  ezáltal  a  településüzemeltetés  is  költsé-  
gesebbé  válna. Másfelõl  a  túl  alacsony  intenzitás  a  gazdaságos  infrastruktúra-kiépítés  
ellen  hat, s  így  környezetvédelmi  szempontból  sem  támogatható. De  ugyanúgy  ellene  
hat  a  komfortosságnak, a  korszerû  életkörülmények  javításának, végsõ  soron  a  tele-  
pülés népességmegtartó  képességének  is.

- A  település-felújítás, a  rehabilitáció  a  belsõ  területi  tartalékokkal  való  gazdálkodást  is  
feltételezi, de  a  minõségi  településfejlesztésnek  is  fontos  eszköze. Elsõdleges  területe  
célszerûen  a  településközpont. Céljai  az  alábbiak  lehetnek :
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- a  közúti, tömegközlekedési  forgalomterhelés  csökkentése (ezzel  a  zaj- és  levegõ-
szennyezés  csökkentése),

- a  fõtér  és  díszterek  rendezésével  a  vegyes, korlátozott  gk.- gyalogos  zóna  növe-  
lése, a  gyalogos  felületek  díszburkolattal  való  ellátása, a  fõtér  kialakítása, rendez-  
vénytér  létrehozása, a  közösségi  közterületi  találkozóhelyek  megvalósítása, ezzel  az  
identitástudat  és  a  települési kötõdés  növelése

- a  zöldfelületek  növelése, a  volt  szeméttelep  rehabilitációja
- mindezekkel  egy  élhetõ, komfortos  és  értékén  használt, és  az  idegen- forgalmat, 

valamint  a  helyi  lakosságot  is  szolgáló  település  és  központja kialakítása.
A  településrendezés  oldaláról (a  mûszaki  felújításon túl) ez  elsõsorban  az  alábbiakat  
kell, hogy  jelentse :
- funkcionális  felújítást (funkcióbõvítés, az  egysíkú  lakó-rendeltetés  oldását  pl.  keres-  

kedelmi, irodai, munkahelyi  funkcióval)
- az  ellátási  problémák  korszerû  megoldását (gépkocsi  parkolás)
- a  környezet  felújítását (parkosítás, igényes  térburkolatok, igényes  utca- és  térberen-  

dezés)
- építészeti  felújítást (akadálymentesítést : a  mozgáskorlátozottak  mozgási  lehetõségeit  

biztosító  elemek, homlokzat-felújítás, a  településközpont  urbánusabb karakteréhez  job-  
ban  igazodó  tömegfelújítás, pl. magastetõ, portál, kiülõ- teraszok….  stb)

Ellátó  hálózatok :
Területi, településrészek  közötti  feszültséget  az  ellátórendszerek  általában  nem  okoz-  
nak. A  döntõen  hangsúlyosan  a  településközpontban  csoportosuló  intézményi  funkció  
térbeli-szerkezeti  elhelyezkedése  a  belterület  kiterjedéséhez  képest  megfelelõ  ellátást  
nyújt. 
Környezeti  konfliktusok :
Környezeti  és  tájhasználati  konfliktus  forrása :
- a  túl  extenzív  területhasználat,
- a  csatornázatlanság, vagy  az  arra  való  rákötések  alacsony  aránya, a  kommunális  hul-  

ladék  elhelyezésének  és  kezelésének  nem  elfogadható  megoldása,
- az  úthálózati  hiányosság, ami  által  a  község belsõ  forgalma  is  túlzottan  a  központra  

terhelõdik,
- a  belvízelvezetés  nem  teljesen  megoldott  volta, a  belterületen, vagy  közvetlen  szom-  

szédságában  lévõ  lefolyástalan  területek  megléte,
- az  épített  környezet  terén  a  helyteleníthetõ  településépítészeti  gyakorlat  „emlékei” (a  

településközpont  karakterétõl  idegen  beépítések, a  közterületek  rendezetlensége).
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Magasabb  rendû  területrendezési  tervek  fõbb  elhatározásai

Az Országos  Területrendezési  Tervrõl (OTrT) szóló  törvény  fõbb  elemei

- a település  külterülete  „vegyes  és  erdõgazdálkodási  terület-felhasználású  térség”, amelyet  
legalább 75%-ban  intenzív  vagy  nem  intenzív  hasznosítású  erdõ- és  mezõgazdasági  térség  
kategóriába  kell  sorolni (a  megyei  területrendezési  tervnek), a  fennmaradó  részen  falusias  
települési  térség  is  kijelölhetõ  (nem  városias  települési  térség )

- belterülete  „ városias  települési  terület  >100-500 ha ” („települési térség”), amelyet  legalább  75%-
ban  nem  városias  települési  térség  kategóriába  kell  sorolni.

- a  települést  „hálózati  szerepkörû  fõút” nem  érinti  

- nem  érinti  az „országos  ökológiai  hálózat  övezete”,

-nem „kiemelten  fontos  érzékeny  természeti  terület  övezete” de „az  övezet  által  érintett  település”, 
a  külterülete  egy  része

- nem  „kiváló  termõhelyi  adottságú  szántóterület  övezete”,

- nem  „komplex  táj-rehabilitációt  igénylõ  terület  övezete”,

- nem  a  „kulturális  örökség  szempontjából  országos  jelentõségû  terület  övezete”, és

- a  „kiemelten  érzékeny  felszín  alatti  vízminõség-védelmi  terület  övezete” nem  érinti, ahol  pedig  
bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint  
lehetne  folytatni, és

- nem  tartozik  a „felszíni  vizek  szennyezésre  érzékeny  vízgyûjtõ  területének  övezeté”-be, de 

Szabolcs – Szatmár – Bereg  megye  Területrendezési  Terve  még  nincs  elfogadva, de  az  eddig  
ismert  fõbb  elhatározásai (megyei  közgyûlési  határozattal nincs  jóváhagyva)

A  korábbi  készítés  miatt  az  OTrT  kereteivel  nem  vethetõk  össze, ám  a  megyei  területrendezési  
terv  az  alábbiakat  irányozza  elõ :
- a  felszín  alatti  vízbázisok  tekintetében  a  >100 év  területre  esik
- a  magas  talajvízállású  területbe  tartozik
- az  igazgatási  terület  nem  tartozik  a  belvízzel  veszélyeztetett  területbe
- az  igazgatási  terület  É-i  és  K-i  része  deflációs  terület volt
- a  szennyvíz  elvezetéssel  a  III. számú  prioritásba  tartozó  terület
- a  kistérség  fejlettségi  mutatója  101-115
- a  meglévõ  és  tervezett  erdõterületek  tekintetében  Ramocsaházát  a  É-i  oldalán  erdõsítésre  

tervezett  területként  veszik  figyelembe
- a  község  a  tervezett  hulladék  gyûjtõ  és  átrakó  körzetek  szerint  új  kialakítású  körzetbe  esik
- levegõminõségi  értékelés  alapján  a  korábbi  védett  I. kategóriába  tartozó település, 
- tervezett  tározók  nem  érintik
- a  tervezett  agrárövezetek  között  a  község  is  az  átmeneti  zónába  tartozik
- építési  szempontból  deflációs  terület  is  érinti

A  244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet  szerint  a  Baktalórántházi  kistérségbe  tartozik

KÉPVISELÕ  TESTÜLETI  HATÁROZATTAL  JÓVÁHAGYANDÓ  
MUNKARÉSZEK
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2. fejezet

JÖVÕKÉP
E  fejezet  feladata  a  település  fejlõdése  terén  kívánatos, és  reálisan  meg  is  alapozott  
célok  számbavétele, a  község társadalma  számára  vonzó, közmegegyezésen  alapuló  

fej- lõdési  pálya  felvázolása.
(A  jövõkép  formálásában  a  külsõ  szakemberek  csak segédkeznek, a  külsõ  koordi-  

náló  szerepét  látják el. Tényleges  alakítója  az  interjú-kérdésekre  adott  válaszokkal  a  
választott  tisztségviselõkön, a  képviselõ  testület  tagjain  keresztül  a  község  lakossága, a  

társadalmi, mûvészeti, kulturális  és  gazdasági  közélet  kiemelkedõ  személyiségei, a  
közösségi  tervezés  résztvevõi.)

A  település  fejlesztési  feladatainak  meghatározásához  figyelemmel  kell  lenni  a  nem-  
zetközi  társadalmi-gazdasági, valamint  politikai  folyamatokra. Az  Európában  zajló  folya-  
matok  meghatározóak  az  országra  és  így  a  Baktalórántháza-i kistérségre, benne  Ra-  
mocsaházára  nézve  is.
Az  információs  társadalom  felé  való  fejlõdés  olyan  körülmények  között  zajlik, amikor  a  
társadalmi-gazdasági  folyamatok  kilépnek  a  nemzetállami  keretekbõl,  és  kikényszerítik  
az  országok  integrálódását, mind  kontinens, mind  pedig  globális  méretekben. Térsé-  
günkben  az  Európai  integráció  határozza  meg  a  növekedési  pályán  való  haladás  le-  
hetõségét  és  sebességét. A  globalizáció  versenyre  kényszeríti  a  vállalatokat, intéz-  
ményeket, településeket, városokat, régiókat  és  országokat. Mivel  a  piaci  verseny  jellem-  
zõje, hogy  mind  az  elõnyöket, mind  a  hátrányokat  halmozza, a  globalizáció  a  fejlett  
régióknak  kedvez, a  fejletlen  térségek  leszakadása  pedig  erõsödhet.
A  globális  verseny  a  gazdaságban  kikényszeríti  az  állandó  termék  innovációt, a  gyár-  
tási  technológiák  szüntelen  megújításának  kényszerét, új  piacszerzési  és  megtartási  
módszerek  alkalmazását.
Az  Európai  Unió  a  verseny  és  a  szolidaritás  elveit  együttesen  alkalmazza. A  gazda-  
ságban  ösztönzi  a  versenyt, ugyanakkor  támogatni  igyekszik  a  leszakadó  régiókat, tele-  
püléseket, társadalmi  csoportokat  a  szociális  kohézió  erõsítése  érdekében. A  nem-  
zetközi  kereskedelem  által  a  versenynyomást  már  ma  is  érezni  lehet. Az  Únió  szoli-  
daritására  a  csatlakozási  folyamat után, az  integrációnk  elmélyülése  nyomán  számít-  
hatunk. A  már  meglevõ  források  megszerzésének  is  az  a  feltétele, hogy  megalapo-  
zott, és  szélesebb  társadalmi  konszenzussal  elfogadott  fejlesztési  koncepciók  legye-  
nek, hogy  a  támogatások  fejlõdést, elõrehaladást  eredményezõ  volta  egyértelmûen  és  
bizonyíthatóan  megállapítható  legyen.
Az  utóbbi  években  az  Európai  Unió  regionális  politikáját  illetõen  is  erõsödött  az  a  
felismerés, hogy  a  támogatások  és  a  fejlesztési  források  nem  jártak  eredménnyel,

- ha  a  támogatott  régióban  fejletlenek  voltak  a  humán- és  társadalmi  
erõforrások,

- ha  gyenge  volt  a  térségben  a  vállalkozási  kedv,
- ha  a  kis- és  közepes  vállalkozások  versenyképessége  erõtlen  volt, és  

ha  közöttük, valamint  a  tõkeerõs  nagyvállalatok, multinacionális  cégek  
közötti  munkamegosztás, és  beszállítói  kapcsolatrendszer  nem  alakult  ki,

- ha  a  munkaerõ  képzettségi  szintje  nem  volt  megfelelõ, vagy  nem  jöttek  
létre  azok  az  önkormányzati társulások, civil  szervezõdések, amelyek  
képesek  kifejezni  egy  térség  érdekeit  és  képviselni  is  azokat,

- ha  az  innovációs  centrumok (egyetemek, kutatóintézetek), valamint  a  
gazdaság  és  a  politika  helyi  szereplõi  közötti  kapcsolatok fejletlenek  
voltak  és  ezáltal  gyenge  volt  a  régió  innovációs  képessége.

Általában : ha  fejletlenek  a  humán- és  társadalmi  erõforrások, akkor  nem  jöhetnek  
létre  olyan  fejlesztési  koncepciók  és  ezek  alapján  olyan  konkrét  fejlesz-  
tési  tervek, amelyek  elindíthatnak  egy  régiót  a  társadalmi-gazdasági  fele-  
melkedés  útján.
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Az  új  regionális  politika  a  régiók  társadalmára, a  lokális (helyi) közösségekre  épít, ezek  
önszervezõdését  igyekszik  elõsegíteni  életerejének, probléma-megoldó  képességének  
növelésével, versenyképességének  javításával.

Az új  fejlõdési  szakaszhoz  kisebb  megszakításoktól  eltekintve  egy  ötven  éves  folyamatos  gaz-  
dasági  növekedést  produkáló  ipari  társadalom  válsága  vezetett  el. A  válság  gazdasági  szerke-  
zetük  átalakítására  késztette  az  ipari  növekedési  pályáról  lesodródott  fejlett  országokat. Új  
növekedési  pályára  álltak, amelyen  haladva  lényegesen  megváltozott  a  gazdaság  és  egyben  a  
társadalom  is.
- Az új  fejlõdési  szakaszban  a  gazdasági  fejlõdés  forrása  már  nem  a  tömegtermelés, hanem  a  

tudás-intenzív  termék  elõállítása, valamint  a  szolgáltatások  iránti  növekvõ  kereslet.
- A  termékszerkezet  is  átalakul. Az  új  termékek  kevesebb  nyersanyagot  tartalmaznak, elõál-  

lításuk  kevesebb  energiát  igényel, ugyanakkor  több  tudás  halmozódik  fel  a  versenyképes  ter-  
mékekben.

- Az  amúgy  is  rohamosan  fogyó  természeti  erõforrások  „jelentõsége  csökken”  a  gazdasági  fej-  
lõdésben, egyidejûleg  az  emberi  erõforrások (képzettség, innovációs- és  kooperációs  képesség, 
piaci  ismeretek) felértékelõdnek.

- A  szakadatlan  gazdasági  növekedésre  való  törekvés  helyébe  a  környezeti  állapot  megõrzését  
és  minõségének javítását  lehetõvé  tevõ  fenntartható  fejlõdés  biztosítása  lép. A  fenntartható  
fejlõdés  elsõsorban  a  helyben  található  erõforrásokra  támaszkodik.

- Átalakul  a  vállalati  szervezet  is. A  nagyvállatok  sorra  leépítik  telepeiket,  karcsúsodnak, csökken  
az alkalmazotti  létszám, egyidejûleg  növekvõ  mértékben  támaszkodnak  az  alvállalkozók, a  
beszállítók  munkájára. A  kis- és  közepes  vállalkozások  gazdasági  megerõsödéséhez  döntõen  
a  nagyvállalatokkal  kialakított  kooperáció  járul  hozzá.

- A  leggyorsabban  fejlõdõ  piaci- valamint  humán  szolgáltatások  (ingatlan- közvetítés,  könyvelés, 
adótanácsadás, biztosítás, értékpapír  forgalmazás,  hitelnyújtás, oktatás,  gyermekfelügyelet, 
idõsgondozás, gyógyítás, test- kondícionálás,  stb.) szintén  a  kis- és   közepes  vállalkozásokra  
épülnek, illetõleg  még  a  szolgáltatásban  dolgozó  nagy  cégek  (pl. biztosítók) is  a  kisvállalkozók  
egész  hadát  alkalmazzák.

- Az  állam  is  jelentõs  szerepet  szán  a  kis- és  a  közepes  vállalkozásoknak.

A  válságot  követõen  új  strukturális  változások figyelhetõk  meg  a  társadalomban  is. A  
népesség  öregszik, növekszik  a  nõk  foglalkoztatottsága, nõ  a  városi  népesség  aránya, 
a  munkaidõ  csökken, emelkedik  a  lakosság  iskolai  végzettsége, és  különösen  gyorsan  
emelkedik  a  felsõoktatásban  résztvevõk  száma. Megváltozott  a  háztartási  kiadások  
szerkezete  is. Jóval  többet  költenek  az  emberek  ma  szabadidõs  elfoglaltságaikra, 
képzésre, tanulásra, kultúrára, kommunikációra, egészségügyi  és  személyi  szolgáltatá-  
sokra, valamint  környezetük  minõségének  megõrzésére. Ezen  új  társadalmi  szükség-  
letek  kielégítése  döntõen  a  szolgáltatások  fejlesztése  által  lehetséges. A  kielégítésüket  
célzó  szolgáltatások  ellátása  pedig  elsõsorban  a  kis- és  közepes  vállalkozások  számá-  
ra  jelentenek  új  piacot, illetõleg  új  munkalehetõséget  az  e  vállalkozásokban  dolgozók  
számára.
Az  új  társadalmi  feltételek  között  elõtérbe  került  a  lokális  gazdaság  fejlesztése,  mely-  
nek  során  az  adott  település  vagy  térség  verseny-elõnyt  biztosító  adottságait  maxi-  
málisan  kihasználják, mérséklik, vagy  csökkentik a  hátrányt  és  elmaradást  okozó  té-  
nyezõket, kihasználják  a társadalmi-gazdasági-, és  politikai  változások  nyújtotta (törté-  
nelmi) lehetõségeket. Ez nem  alternatívája  a  makro- gazdaságnak, hanem  kiegészítõje. A  
helyi  erõforrások  kiaknázásával, a  vállalkozások  mennyiségi  és  minõségi  fejlesztésé-
vel  a  lokális  gazdaságfejlesztés  segít  az  innováció  megerõsítésében, valamint  a  gaz-  
daságnak  a  változásokhoz  való  rugalmas  alkalmazkodásában. A  lokális  gazdaságban  is  
fontosak  persze  a  természeti  erõforrások, az  adott  technika  színvonala, a  financiális  
lehetõségek, ugyanakkor  a  legfontosabb  az, hogy  az  itt  élõ  emberek  képesek  legyenek  
a  források  kihasználására. A  helyi  gazdaság  fejlõdésének döntõ  eleme  tehát  az  emberi  
tõke.
Az  utóbbi  években  hazánkban  a piacgazdaságra  való  áttérés  során  erõsödtek  a  
regionális  különbségek, növekedtek  a  térbeli - társadalmi  egyenlõtlenségek : 
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újraéledt  a  fõváros  és  a  vidék  hagyományos  különbsége, növekvõ  különbségeket  
érzékelhetünk  az  egyes  régiókon belül  is  a  centrumok  és  vonzáskörzetük  között, 
növekedett  a  szakadék  az  ország nyugati-, középsõ- és  keleti  régiói  között, A  regi-  
onális  egyenlõtlenségek  növekedésével  az  Észak-Alföldi  Régióban  is  növekedett  a  
szegénység.

Az  a tény, hogy  a  területi  politika  prioritásai  között  Magyarországon  is  nagyobb  súllyal  
jelenik  meg  a  lokális  tényezõkre  való  támaszkodás, a  törvényalkotásban  is  megfi-  
gyelhetõ. A  területfejlesztésrõl  és  a  területrendezésrõl  szóló  1996. évi  XXI. törvény  a  
területfejlesztés- és  rendezés  célját  az  alábbiak  szerint  jelöli  meg :
- a  piacgazdaság  kiépítésének  elõsegítése, a  tartós  növekedés, az  önfenntartó  fejlõdés  

feltételeinek  megteremtése, az  életminõség  és  a  gazdálkodás  feltételeinek  javítása,
- a  fõváros  és  a  vidék, a  városok  és  a  községek, a  fejlett  és  a  hátrányos  helyzetû  

térségek, települések  között  az  életkörülményekben, a  gazdasági,  kulturális  és  in-  
frastrukturális  feltételekben meglevõ, hátrányt  jelentõ  különbségek  mérséklése,

- a  térségi  és  helyi  közösségek  kezdeményezéseinek  ösztönzése,  összehangolása  az  
országos  célokkal.

A  regionális  elmaradottság  felszámolásának, a  fenntartható  fejlõdés  megalapozásának  
elemi  feltétele  a  versenyképes  gazdasági  szerkezet  kialakítása.

A  település-fejlesztés  általános  célja
Ramocsaháza község településfejlesztésének  általános  célja, hogy  a  településen  élõk  
életkörülményei, így
- a  megélhetési  viszonyok, és
- az  életkörülmények, mint  a  komfortosság, az  esztétikai  minõség, az  egészséges  és  

biztonságos  környezeti  feltételek
jelentõsen  és  tartósan  javulnak, úgy, hogy  a  fejlesztési  erõforrások  fennmaradjanak.

A  község regionális  szerepköre, politikai  és  földrajzi  helyzete
Ramocsaháza regionális  szerepkörét  értelemszerûen  a  kistérség  szerepkörének  segít-  
ségével  lehet  értékelni.
A  Baktalórántháza-i kistérség, benne  Ramocsaháza földrajzi  helyzete  erõforrás  lehet  a  
település  fejlõdése  terén :

- a  közeli  városok  gazdasági  fejlettsége, azok kialakult  és  nagy  múltra, munkakultúrára  
alapozott  hagyományos  ipara, az  ehhez  kapcsolódó  szolgáltatások  a  gazdaság  alap-  
jait  jelentik  a  jövõben  is. Ugyanakkor  a  környezõ  településeken, így  Ramocsaházán is  
ennek  hatása  települési  értelemben  azonban  még  nem  jelentkezett. 

- A  közeli  nagyváros  és  térsége  az  ország  térszerkezetében  betöltött  helyébõl  és  a  
szomszédos  országok  közelségébõl  adódóan a  kereskedelem  központja, a  logisztikai  
téren  bázis  szerepkörû

- a  határon  is  átnyúló  kereskedelmi- szolgáltatási- ellátó  és  gazdasági  együttmûködés  
fejlesztésével, az  átmenõ  forgalom  jelentõségével  együtt  a  térség  kiskereskedelmi  
ellátó  központja

- az  oktatás-képzés  és  az  egészségügyi  szakellátás  térségi  centruma is  egyben
- A  közeli  város  az  adottságai, és  a  Felsõ-Tiszavidék  Országos  Üdülõkörzethez való  

elhelyezkedése  révén  hozzájárulhat  a  körzet  idegenforgalmi vonzástényezõinek  bõ-  
vítéséhez, s  ezzel  a  körzet  speciális  vonzású  településévé  válhat. Ez  mind  a  kör-  
zetnek, mind  a  településnek  érdeke. E  földrajzi  pozíciót  tovább  erõsítik

- a  nemzetközi  megállapodásokon  alapuló  gyorsforgalmi-út  fejlesztések,
- az  országos  fõút-fejlesztések, melyek  Ramocsaházához  is  közel, Nyíregyházán,  
Ófehértón  és  Õr- ben  találkoznak, kiemelve  a  községet  a  térség  átlagos  települései  
közül
- a  Szatmári  és  a  Dél-Nyírségi  összekötõút-hálózat, valamint  az  árvízvédelmi  fejlesz-  

tések, illetõleg
 - a  Záhonyi, Csengersimai  határátkelõ  korszerûsítés, valamint  a  Vállaji határnyitás és  

fejlesztés.
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E  pozíció-javulás  hatásaiként  számítani  lehet  a  település  gazdaságának  fejlõdésére, a  
foglalkoztatási  problémák  és  az  életszínvonal  lényeges  javulására, a  fiatal  értelmiség  
elvándorlásának  mérséklõdésére  vagy  megállására, esetleg  a  város  közelsége  miatt  a  
betelepülés  kisebb  mértékû  emelkedésére  is.
Ez  az  új  települési  funkció  kevésbé  igényel  új  beépítésre  szánt  területeket,  hiszen  az  
úgynevezett  falusi  üdülésnek  a  terepe  a  településen  található, és  épp  az  a  lényege, 
hogy  a  hagyományos  falusi  gazdálkodás  környezetében, a  falusi  portán zajlik. Igényli  
viszont  a  környezeti  kultúra  bizonyos  szintjét, így :
- a  telek  lakó  zónájának  kultúrált, kertvárosias  jellegû, pihenésre  is  alkalmas  kiala-  

kítását,
- a  közterületek  rendezését (burkolás, utcafásítás  stb),
- közösségi  zónákat, mint  a  közparkok, dísz- és  rendezvényi  területek, vagy  a  telepü-  

lésközpont  erre  alkalmassá  tétele.
- a  csatorna /tó/ és  környezetének  a  természetvédelem  érdekeinek  szem  elõtt  

tartásával  történõ  turisztikai-szabadidõ-eltöltés célú  fejlesztését, az  adottságok  kihasz-  
nálását

Az  elõnyök  tényleges  kihasználásához  elengedhetetlen  a  térség, a  megye  és  a  régió  
szintjén  is  a  jó  partneri  kapcsolat  a  települések  között. Különösen  fontos  az  idegen-  
forgalmi – turisztikai kapcsolatok  intézményesítése  terén, hiszen  ennek  a  település  
fejlõdése  szempontjából  alapvetõ  fontossága  van.
A  meglévõ  kihasználatlan, ezért  nagy  tartalékokkal  rendelkezõ  gazdasági  területek, va-  
lamint  a  szerkezet  és  a közlekedés-elérhetõség  javításából  adódó  fejlesztések  mellett  
kialakuló  kisebb, a  meglévõket  kiegészítõ  újabb  gazdasági  területek  a  fõutak  mellett, 
vagy  a  meglévõ  gazdasági  telephelyek  átépítése-korszerûsítése, a  rendeltetésük  válto-  
zása  megfelelõ  területet  ad  a  cél  eléréséhez. A  belterület  alul  hasznosított  területei, 
vagy  a  be  nem  épített  területek  nagy  tartalékokat  rejtenek  az intenzívebb  hasznosítás  
segítségével.

A  versenyképes  gazdasági  szerkezet, humán erõforrás
A  gazdasági  szerkezet  alakításának  fõbb  szempontjait  a  bevezetõ  rész  globális  folya-  
matokat  körvonalazó  része  már  említette (a  tudás-intenzív  termékek, a  piaci  és  humán  
szolgáltatások, az  emberi  erõforrások, a  fenntartható  fejlõdés, a  beszállítói  ipar, a  kis-  
és  középvállalkozások, a  termék- feldolgozottsági  szint  és  a  megújuló  speciális  bioter-  
mékek  termesztésének  elõtérbe  kerülése.)

Ramocsaházának
- mind  a  földrajzi  pozíciója,
- mind  a  közlekedési  hálózatok  által  történt  érintettsége,
- mind  a  területi  tartalékai  és  területi  fejlesztési  adottságai-lehetõségei,
- mind  pedig  a  humán  erõforrása  jó  alapot  jelent  és  biztosít  a  gazdasági  szerkezet  

említett  szempontok  szerinti  korszerûsítésére.
A  gazdaságfejlesztés  során  az  ipari  és  logisztikai  tevékenység, a  nagy- és  kiskereske-  
delmi  tevékenység, a  raktározás-tárolás – manipulációs  tevékenység, az  idegenforga-  
lom  mellett  hangsúlyosan  célszerû  kezelni  a  mezõgazdaság, és  ezen  belül  a  biogaz-  
dálkodás  meghonosítását  illetõleg  fejlesztését  is, amely  mind  az  állati-, mind  a  növényi  
termék-feldolgozó  ipar  fejlesztéséhez  is  jó  alapot  jelent.
A  közelben  meglévõ  ipari  gazdasági  tevékenység  bázisán / mezõgazdasági-feldolgozó  
ipar, optikai  ipar, bútorgyártás, gabonaipar…stb. / az  ezekhez  is  kapcsolódó  beszállítói  
kisipar, a  kutatás-fejlesztés, az  oktatás  képzés  fejlesztése  segítése  lesz  elsõdleges  
feladat.
Az  ipari-gazdasági  fejlesztés  terén  a  tudás-intenzív  termékek, illetõleg  a  térségben 
(Nyíregyháza, Debrecen, Mátészalka, Kisvárda, Záhony) megtelepedõ  nagyvállalatokhoz  
kötõdõ  beszállítói  ipart  célszerû  ösztönözni, valamint  a  kialakuló  jó  közlekedési-elérhe-  
tõségi  adottságokat  is  igénylõ  gazdasági  ágazatokat.
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Ezek  igényelnek  bizonyos  új  beépítésre  szánt (gazdasági) területeket, hiszen  zavarhatják  
a  lakó- és  az  idegenforgalmi  funkciót, vagy  az  új  technológia  kíván  új  területet. To-  
vábbi  igény  jelentkezik  új  beépítésre  szánt  területek  iránt  az  idegenforgalmi  funkció  
miatt  a  környezeti  kultúra  oldaláról (például  a  mezõ- gazdasági  nagygépek  tárolása). 
Ugyancsak  új  beépítést  igényel  a  településszerkezeti  átalakításból  adódó  urbanizálódó  
és  felértékelõdõ  területeken, ezek  javuló  pozíciója  miatt, valamint  a  kínálati  területi  
politika  biztosíthatósága  érdekében.

Elengedhetetlen, hogy  a  gazdasági  szerkezet  korszerûsítése  dokumentált  gazdaságfej-  
lesztési  koncepción  alapuljon, és  az  is, hogy  ehhez  egy „humán  erõforrás  program” is  
kapcsolódjon, mely  utóbbi  az  oktatás-képzés  fejlesztését  és  szerkezeti  korszerûsítését  
is  feltételezi. Az  oktatás  terén  a  régóta  körvonalazódó  térségi kihelyezett  felsõfokú  
képzésnek  is  teret  kell  adni /Mátészalkán/, mely  a  kutatás – fejlesztés  intézményi  alap-  
ja  is  lesz.
A  humán  erõforrás  program  legfontosabb  célja  a  versenyképes  gazdasági  szerkeze-  
tet  támogató  oktatás-képzés  mellett  az  elvándorlásnak, különösen  a  fiatal  értelmiség  
elvándorlásának  a  mérséklése  és  megállítása  kell, hogy  legyen.

Településszerkezet, humán  infrastruktúra
A  településszerkezet  fejlesztésének  legfontosabb  céljai  az  alábbiak  legyenek :

- be  tudja  fogadni  az  új  térségi (idegenforgalmi és  közlekedési- pozícionális) szerep-  
körbõl  következõ  új  funkciókat, melyek  elsõsorban  intézményi- és  különleges  intéz-  
ményi  funkciók  (vendéglátás, rendezvény-tér, kiállítási  terület  és  tér, szabadidõs  
funkciók, zöldterületek, vízparti fejlesztés, camping, lovaglás  és  létesítményei, ),

- biztosítsa  a  község  belsõ  igényeihez  szükséges  területeket (lakásellátás,  gazdasági  
területek)

- korszerûsítse  a  belsõ  közlekedési  hálózatot, s  ezzel  csökkentse  a  településközpont  
forgalomterhelését, a  környezetszennyezést, növelje  a  csillapított  forgalmú  zónát, javítsa  
a  települési  élet  körülményeit, és  a  biztonságot.

Az  új  funkciók  befogadásához  és  a  belsõ  területi  igények  kielégítéséhez :
- elsõsorban  a  belterület  tartalékait  és  a  kertvárosi, kisebb  mértékben  a  falusi-,  a  tele-  

pülésközpontban  a  kisvárosi  léptéket  megtartó  intenzitás-növekedésben  rejlõ  tarta-  
lékokat,

- másodsorban (illetõleg  indokolt  esetben) a  belterülethez  és  a  közúthálózat  fejlesz-  
tésébõl  adódóan  a  csomópontokhoz  a  külterületen  közvetlenül  csatlakozó  területek  
tartalékait  kell  kihasználni. A  külterület  természetközeli  állapotban  megtartandó  terü-  
letei  ún. különleges  mezõgazdasági  területek, ahol  a  rendeltetés  sem  változik. Ezzel  
ennek  a  területnek  a  használata  egyéb  célra  korlátozódik.

Stratégiai  fontosságú  gazdaságossági-településüzemeltetési  elv, hogy  a  beépítésre  
szánt  terület  csak  indokolt  esetben  növekedjen.

A  belterületi  tartalékokat  elsõsorban  az  intézményi  rendeltetés  befogadását  biztosító  
úgynevezett  vegyes  felhasználási  módú  terület  bõvítésére, és  a  lakásépítési  igény  egy  
részét  biztosító  lakóterületi  fejlesztésre  célszerû  kihasználni.
E  belterületi  tartalékokat  részben  a rendeltetés-módosítás  jelenti, amikor  a  település-  
központ  közvetlen  térségében  a  jelenlegi  lakóterületi  felhasználás  vegyes  felhasz-  
nálásra módosul, s  így  nõ  a  vegyes (lakó- és  intézményi  rendeltetés  elhelyezésére  
szolgáló) terület. Másrészt  a  központ  urbánusabbra  történõ  át- és  beépülésében  rejlõ  
intenzitás-tartalék, harmadrészt  a  nagymélységû  telkekbõl  álló  tömbök  belsõ  részeiben  
alakítható  új  lakóterületek  ilyenek.
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A  település  távlati  népessége
Ramocsaháza lakónépességének  a  további  csökkenését  meg  kell  állítani (ennek  a  re-  
gionális  és  a  települési  infrastruktúra  fejlesztése, az  életfeltételek  javítása, a  térség  és  
a  település  elérhetõségének  és  közlekedésének  a  javítása, általában  a  mobilitási  ké-  
pesség  növelése  az  eszköze ) és  a  terv  távlatában  a  stagnálás, vagy  a  minimális  nö-  
vekedés  elérését  tûzi  ki  a  fejlesztési  koncepció  hosszú-távon.
Az  adottságokból  és  folyamatban  lévõ  fejlesztésekbõl  kiindulva  reálisan:

2015-re 1.550 fõ
2020-ra 1.600 fõ

A  lakóterületi  fejlesztés, új  lakótelkek  kialakítása  céljára  igénybe  vehetõ  területek :
- az  Északi  lakóterület  melletti  kertek  a  Hunyadi  úttól  É-ra, belvízelvezetés  

megoldása  és  tereprendezés  után, É-i irányban,
- a  Május  1. út  Ny-i  és  K-i  oldalán, annak folytatásában  a D-i  lakóterület  további  

fejlesztési  területei
- a Kossuth  út  É-i  és  D-i  része  a  központban
- - a  Görgey  u  É-i  részén, a  Ricostá-val  szemben, a  régi  sportterületen
- a  korábbi  kertek  területén  megkezdõdött  lakóterületi  fejlesztésbõl  azok  kisebb  

komplex  egységgé  történõ  növelése  mértékéig, pl. a  Dankó  P. utca  térségében
- Illetve  a  Kendereskert-ben lévõ  falusias  területek  ki- és  átalakításával  adódó  

tömbök
A  telekstruktúrában  és  kínálatban  a  javasolt  szerkezeti  változások  mellett  létrejövõ  „új”  
lakóterületek  közül a  településközpont  közelében  kisebb  méretû,  és  vegyes, valamint  
kertvárosias  lakótelkek  alakuljanak  ki.
Ezek  javasolt  minimális   mértékét  800-1.000 m•-ben  célszerû  szabályozni.
A  településközponttól  távolabb  lévõ  lakóterületeken  a  falusias  lakótelkek  kialakítását  ja-  
vasoljuk, melyeknek  a  tervezett minimális méretét  pedig  1.200-1.200 m•-ben  kell  meg-  
határozni.
A  2001-ben  mért  / akkor  összesen  532 db. Lakás / 100 lakott  lakásra  jutó  294 fõ /
2015-re  260-270-ra, 2020-ra 240-250-re  csökken, esetleg  kissé  alatta  is  lehet.
A  jelenlegi  lakásszám  megközelítõleg 532 db, 

év Lakónépesség Fõ/lakás Lakásszám Szükséges 
lakásszám

Különbség

2001 1499* 2,94 532* - -
2015 1.550 2,60 (2,70) 597 574-597 42-65
2020 1.600 2,40 (2,50) 667 640-667 108-135
*  a  KSH  Statisztikai  Népszámlálás  alapján  közölt  érték
A  tapasztalatok  szerint  a  lakások  4-7 %-a  üres, különbözõ  okok  miatt.
Jelenleg kb. 26 db. lakás üres, 2-4 db. lakás  egyéb, nem  lakás  céljára  van használva  
annak  ellenére, hogy  a  nyilvántartás  szerint  az.
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A  lakások  3-5 %-a  a  távlatban  is  üres  lakás  lesz, melyet  a  tényleges  hiányba kell  be-  
számolni, így  a  jelenlegi  kb. 26 lakás  „fölösleg”  – üres  lakások  száma  - miatt  a lakás-  
hiány
2015-re (42-65)    + 5 % (30db) -26db a  hiány  46-69 db
2020-ra (108-135) + 5 % (34db) -26db a  hiány 116-143 db. 

Fiatalos, újra  fejlõdõ  településrõl  van  szó, egyre  javuló  pozícióval!
Urbanizálódás, funkcióváltás, egyéb  más  okból  a  település  központban  további  4-5 db. 
lakás  megszûnésével  számolunk. A  tényleges  lakáshiány  ennek megfelelõen

2015-ben 50 – 75 db. lakás
2020-ban 120-150 db lakás

A  számokat  a  vizsgálat  alapján, valamint  a  KSH  adatai  alapján  becsléssel  lehetett  elõ-  
re  prognosztizálni. 
A  lakáshiány  miatt  szükséges  lakások (50-75db. lakás)  60 %-a  a  jelenlegi  üres  telke-  
ken, és  a  jelenlegi  belterületen  helyezhetõ  el. 2020-ban  a  szükséges  új  lakásigény  
kisebb  részben  a  jelenlegi  belterületen, a  továbbiak  pedig  a  rendezés  miatt  szóba  jö-  
hetõ  új, belterületbe vonandó  területeken  kialakítható  lakóterületeken  helyezhetõ  el.
Ilyenek  a  mellékelt  vázlat  szerinti  helyeken  jöhetnek  szóba. A  jelenlegi  belterületek, és  
a  kijelölt  területek  kielégítik  a  távlati  igényeket.

Közösségi  ellátó  funkció  elhelyezésére  célszerû  felhasználni  a  4104.-os  út  két  oldalán  
lévõ  lakótömböket, azok  hátsó  kertjeit, a rendelkezésre  álló  szabad  területeket, a  
Kossuth  utca  menti  területeket, valamint  egyes  használaton  kívüli  ingatlanokat.
Az  új  gazdasági  terület  iránti  igényt  elsõsorban  a  település  belterületéhez  kapcso-  
lódóan, annak  Északi  és  Keleti oldalán, a  Görgey  A.  út – Kossuth  L. úttól  K-re, a  
település  elkerülõ  összekötõ  út  mellett, és  a  közlekedési  csomópontokhoz  közel lévõ  
területeken /kereskedelmi-szolgáltató/ célszerû  biztosítani. 
Részben  az  itt  lévõ  használaton  kívüli  meglevõ  gazdasági  területeken, részben  az  
ezek, és  a  belterület  közötti  mezõgazdasági  területek  felhasználásával. Ugyancsak  
gazdasági  területek  céljára  kell  felhasználni  a  4104. számú út  településen  kívüli  D-i  
két  oldalát  is, az út  menti  területeket /kereskedelmi-szolgáltató  terület és egyéb  
gazdasági  területként/, és  a  község  belterületének  Nyi – i  oldalán  lévõ feltárható  nagy  
mélységû  falusias  lakóterületeinek  kertvégeibõl  kialakítható  egyéb, nem  zavaró  
mezõgazdasági-feldolgozó  ipari  területként.
Zöldterületként  célszerû  kialakítani  és  felhasználni  a  4104. számú  fõút  melletti tömbök  
belsejének  mélyebb, csatornák  melletti, központhoz  közeli szabdalt  területeit, (és  az  
Óvoda  mellett) a  központ  melletti  lehetséges  zöldterületét, a  Szabadság  tér  D-i  oldali  
területeit, a Leveleki út  mellett, az  ún. különleges  intézményi  terület <10% alatti  
beépítéssel  rendeltetésû  területekkel  vegyesen / lovaglás  és  aktív  szabadidõs  
létesítmények  területei…stb./, valamint  Böge  területét  a  horgászás-aktív  szabadidõ-
eltöltés  területként.
Mûvi  értékek  védelme : A  településen  alig maradtak  fenn  a  népi  építészet  emlékei. Jó-
karban  tartásuk, és  használatban  tartásuk  rendkívül  fontos. Jó  lehetõséget  ad erre  az  
intézményi  és  szolgáltatói  hasznosításuk. A  református  templom  mûemlék, a  Mikecz  
kúria  és  a  Kossuth  utca  és  környezete  településszerkezeti  védelme  javasolható.

A  települési  életkörülmények, a  komfortosság, a  környezeti  feltételek  javítása
Az  elõzõ, a  településszerkezet  fejlesztésének  koncepcióját  összefoglaló  fejezet  már  
érintette  e  témakört (közösségi-intézményi-, lakó-, szabadidõs- és  zöldterületek  növe-  
lése).
Ezen  túlmenõen  az  életkörülményekre, és  a környezeti  feltételekre  is  jelentõs  hatásúak  
a  társadalmi  interjúban  megfogalmazódott  helyi  elképzelések, célok, amelyek  a  lakosság  
kötödését  is  erõsítik, és  amelyek  közül  a  legfontosabbak :
- a  gazdasági  területek  fejlesztése, kiajánlásra  majd  befektetésre  alkalmassá  tétele
- a  lakóterületek  komfortossá  tétele, fejlesztése, a  közterületi  szolgáltatásaik  növelése / 

járda, kerékpárút, zöldfelületek…stb/
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- a  vegyes  területek  beépítési  feltételeinek  kialakítása / közmûvesítés, megközelítés, 
szabályozás…/

- a  közlekedési  hálózat  új  elemeinek  kiépítése
- a  lakás  és  a  lakhatás  feltételeinek  javítása
- az  intézményhálózat  fejlesztése, szükség  szerinti  átalakítása
- a  csatornázás fejlesztése, a belvízelvezetés befejezése,
- a  közterületek  rendezése, utak  burkolása, fásítása
- az állattartás szabályozása a belterületen,
- a  meglévõ  nagy  mélységû  falusias  telkeken  a  kertmûvelés  biztosítása
- a  köztisztaság  javítása, különösen  a  külsõ településrészeken,
- a  lakóterületekrõl  a  zavaró  vállalkozások  kitelepítése  a  gazdasági  övezetbe,
- a  településközpont  felújítása  az  elõzõekben  említett  közlekedésszerkezeti  korszerû-  

sítés  révén, amelynek  célja  a  mûszaki  korszerûsítésen  túl  a  funkcionális  felújítás, 
(az egysíkú  lakó-rendeltetés  oldása  pl. kereskedelmi  vagy  munkahelyi  funkcióval), az  
ellátási  problémák (pl. gépkocsi  elhelyezés)  korszerû  megoldása, a  környezet  felú-  
jítása (parkosítás, igényes térburkolatok  és  térberendezés), és  építészeti  felújítás.

Önkormányzati  vagyongazdálkodás
Dokumentált, a  Képviselõ  Testület  által  jóváhagyott, számon  kérhetõ  vagyongazdálko-  
dási  koncepció  alapján  az  önkormányzati  vagyonnal  a  településfejlesztés  hosszú  távú  
céljai  érdekében  kell  gazdálkodni.
A  vagyonkoncepció  szerint  világos  és  áttekinthetõ  módon  kell  kezelni  a  közcél  
érdekében  a  magánerõ  részére  részben, vagy  teljesen  átadandó, vagy  eladandó  va-  
gyonelemeket, a  vagyonnak  a  községi jövõkép  eléréséhez  szükséges  szerepét.
A  közjó  kialakítása  érdekében  mûködtetett  települési  közvagyon  egyedül  nem, vagy  
csak  korlátozottan  képes  a  folyamatos  fejlesztésre  és  mûködtetésre, ezért  a  többi, 
ebbe  bevonandó  községi  és  külsõ szereplõ  feladata  és  lehetõségei  csak  átlátható  és  
ellenõrizhetõ  módon  kapcsolható  össze  vele.
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3. fejezet

KITÖRÉSI  PONTOK, FEJLESZTÉSI  CÉLOK, PROGRAMOK

Ez  a  fejezet  a  település  jövõje  szempontjából  alapvetõen  és  elsõdlegesen  fontos  körülménye-  
ket (prioritásokat) fogalmazza  meg, a  helyzetértékelés  és  a  jövõkép  fejezetek  alapján. A  prioritá-  
sokat  a  rendszerint  változó  helyzet  szerint  egymáshoz  képest  is  újra  átgondolni  szükséges.

A prioritások  a  veszélyek  leghatékonyabb  elhárítására, a  gyengeségek  közömbösítésére, az  
erõsségek  és  a  lehetõségek  leghatékonyabb  kihasználására  irányulnak.

Jelentõségük  abban  van, hogy  a  fejlõdés  terén  láncreakciót  indíthatnak  el, s így  újabb  és  újabb  
fejlesztési  elemeket  generálhatnak, illetõleg  újabb  pozitív  folyamatokat  indítanak  el. A  meg-  
kezdett  és  mûködõ  elemek  során/után/ folyamatos  újragondolás, ellenõrzés  és  elemzés  válik  
szükségessé, a  fejlesztési  célok  és  programok  aktualizálása  elengedhetetlen.

A  követendõ  stratégiai  pozíciót (magatartást) az  alábbi  ábra  szemlélteti :

ERÕSSÉGEK

OFFENZÍV STRATÉGIAI POZÍCIÓ MÉRLEGELÕ STRATÉGIAI POZÍCIÓ
A veszélyek kivédése az elsõdleges

LE
H

E
TÕ

S
É

G
E

K

MÉRLEGELÕ STRATÉGIAI POZÍCIÓ
A lehetõségek kihasználása az 

elsõdleges
DEFFENZÍV STRATÉGIAI POZÍCIÓ V

E
S

ZÉ
LY

E
K

GYENGESÉGEK

A  fejlesztési  célok, programok  fejezet  a  jövõkép  megvalósulása  irányába  mutató, a  kitörési  pon-  
tok, a prioritások  mentén  sûrûsödõ  közép- és  rövid távú, belátható  idõn  belül  is  megvalósítható  
feladatokat  csoportosítja.

Az  általános  cél  az, hogy  a  településen  élõk  életkörülményei, így

- a  megélhetési  viszonyok,
- a  települési  komfortosság,
- az  esztétikai  minõség  és 
- az  egészséges  környezeti  feltételek

az erõforrások  megõrzése  mellett  jelentõsen  és  tartósan  javuljanak.

A  község  egy  élhetõ  kistelepülés  legyen, ahol  a  lakók  települési  komfort  érzete  magas  szintû, 
a  kötõdés  szintje  is  emelkedjen, illetve  kifelé  és  befelé  egyaránt az  imidzse  a  községnek  
javuljon. A  közlekedési  pozíció  javulásából  eredõ  elõnyeit  a  saját  és  a  térsége  vonzó  
befektetései  részére  tudja  kihasználni, munkahelyeket  létesíteni, és  az  üdülõterületi  kialakítással  
az idegenforgalom  és  üdülés  részére  lehetõséget  biztosítani.



RAMOCSAHÁZA TRT 2003-2004 „P.A.S.”

37

ELSÕDLEGESSÉGEK
(prioritások)

A  PRIORITÁSOKHOZ  KAPCSOLÓDÓ 
FEJLESZTÉSI  CÉLOK, PROGRAMOK

A  földrajzi  pozíció, az 
elérhetõség  javítása

- Az  M3, az  M49  gyorsforgalmi  utak, az  új  országos  
fõút, és  az  ettõl  a  vállaji, valamint  a  csengersimai 
határátkelõkhöz  vezetõ országos  út  mielõbbi meg-  
építésének -korszerûsítésének  a  lobbyzása, 
- a  4104-es  út és  a  41102 számú  út  korszerûsítése, 
- a  térségi  fejlesztés  eszközeinek  a  felzárkóztatási  
politika  látókörébe  kerülése, 
- az  autópálya  csomópont  és  a  település  közeli  
kapcsolatának  a  kialakítása, 
- a  településeket  összekötõ  utak  építése, az  
autópálya  csomópont, illetve  a  41. számú  út  felé  
egyaránt
- a  Laskodi  összekötõ  út  kiépítése
- a  külterületi  fontosabb  mezõgazdasági  és  feltáró  
utak  kiépítése

A  népességmegtartó 
képesség  javítása, 
munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatottság  és  a 
humán  erõforrások 
kihasználásának  javítása

- gazdaságfejlesztési  koncepció  és  vállalkozás-élénkítõ  
program  kidolgoztatása  a  biotermelés, a termék  feldol-  
gozottsági  szint  emelésének, a beszállítói  ipar  fejlesz-  
tésének, a  nagyobb hozzáadott  értéket  tartalmazó  ter-  
mék-elõállításnak a  szem  elõtt  tartásával. 
A  természeti  területen  a  termelés-korlátozás  anyagi  
támogatása, az  idegenforgalom  és  rendezvényprogram  
területi  igénye  kielégítése, a  civil kezdeményezések  
bevonása  és  ösztönzése
- az  idegenforgalom  fejlesztése, az  úgynevezett falusi 
üdülés  meghonosítása, a  térségi  együttmûködés  intéz-  
ményesítésének  szorgalmazása, a  kereskedelem  
fejlesztésének  támogatási  programja, helyi  ösztönzése
- humán  erõforrás-program  kidolgoztatása  a  fiatal ér-  
telmiség  helyben  tartásának  elsõdlegességével, és  az  
oktatási  struktúra  korszerûsítésével, 
- szakképzési  program  a  gazdaság  várható igényeinek  
fegyelembe  vételével, a  felsõfokú  képzés  megva-  
lósítása  a  térségben, a  lakhatás  és  lakás  feltételeinek  
fejlesztése
- új  gazdasági  területek  elõkészítésének programja.
- a  kínálati  telekpolitika  kialakítása

A  települési  komfortosság  
és  az  esztétikai  minõség  
javítása

- a  településközpont  fejújítása, kiegészítése
- a  közterületek  rendezése, utak  burkolása, fásítása, 
kerékpárutak  építése
- hagyományteremtõ  rendezvények  kialakítása
- a  csatornázás, a  szennyvíz- és  a  hulladék elhe-  
lyezés, valamint  a belvízelvezetés  megoldása,
- a  humán  infrastruktúra  fejlesztése (lakásépítési terü-  
letek, zöld- és  szabadidõs  területek, közösségi ellátó  
funkciót  hordozó  területek  elõkészítése)

A  települési  vagyon  
fejlesztés-centrikus 
felhasználásának javítása

- vagyonkataszter  és  vagyongazdálkodási koncepció  
készíttetése  a  prioritások  szem  elõtt tartásával
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4. fejezet

INTÉZKEDÉSI  TERVBEN  RÖGZÍTENDÕ  FELADATOK

- Gazdaságfejlesztési  koncepció  készíttetése

- Humán  erõforrás-fejlesztési  koncepció  készíttetése

- Vagyongazdálkodási  koncepció  készíttetése

- A  község-felújítási  program  készíttetése

- Településrendezési  terv  készítése

Ramocsaháza, 2004. augusztus …..
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az  OTrT  Szerkezeti terv  részlete


