Devecser város integrált
településfejlesztési stratégiája
I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

Készült:

a Belügyminisztérium megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt
keretében

Készítette:

KD-ITS KONZORCIUM
Konzorciumvezető:

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

A konzorcium tagjai:








Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi,
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.
MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó Kft.
TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Devecser – Budapest – Székesfehérvár, 2015.

2

TARTALOMJEGYZÉK
ÁBRAJEGYZÉK............................................................................................................................... 6
TÁBLÁZATJEGYZÉK ....................................................................................................................... 8
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ............................................................................................................... 9
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia................................................................................. 9
A helyzetelemzés megállapításai ............................................................................................ 10
1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ .............................................................................................. 11
1.1

1.2

1.3

1.4

Településhálózati összefüggések................................................................................... 11
1.1.1

Közép-dunántúli Régió .............................................................................................. 11

1.1.2

Veszprém megye ....................................................................................................... 12

1.1.3

Devecseri járás .......................................................................................................... 14

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata .............................. 16
1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) ..... 16

1.2.2

Kapcsolódás Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 16

1.2.3

Kapcsolódás egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz ..................... 17

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata ........................................... 19
1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT) ..................................................................... 19

1.3.2

Veszprém Megye Területrendezési Terve ................................................................ 22

Hatályos településfejlesztési döntések.......................................................................... 25
1.4.1

1.5

1.6

1.7

A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia
megállapításai ........................................................................................................... 27

A település társadalma ................................................................................................. 36
1.5.1

A település népességének főbb jellemzői ................................................................. 36

1.5.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok ................................. 44

1.5.3

Települési identitást erősítő tényezők ...................................................................... 45

A település humán infrastruktúrája .............................................................................. 47
1.6.1

Humán közszolgáltatások.......................................................................................... 47

1.6.2

Esélyegyenlőség biztosítása ...................................................................................... 54

A település gazdasága .................................................................................................. 56
1.7.1

A település gazdasági súlya, szerepköre ................................................................... 56

1.7.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői ......................................................... 58
3

1.8

1.9

1.7.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fontosabb elképzelések............................................................................................. 61

1.7.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők ............................................. 62

1.7.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) ................................................................. 64

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere ..... 65
1.8.1

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program............................................. 65

1.8.2

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere ............. 66

1.8.3

Gazdaságfejlesztési tevékenység .............................................................................. 67

1.8.4

Foglalkoztatáspolitika................................................................................................ 67

1.8.5

Lakás és helyiséggazdálkodás.................................................................................... 68

1.8.6

Intézményfenntartás ................................................................................................. 68

1.8.7

Energiagazdálkodás ................................................................................................... 69

Településüzemeltetési szolgáltatások ........................................................................... 70

1.10 Táji és természeti adottságok vizsgálata........................................................................ 71
1.10.1 Természeti adottságok .............................................................................................. 71
1.10.2 Tájhasználat, tájszerkezet ......................................................................................... 72
1.10.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek ............................................. 74
1.11 Zöldfelületi rendszer vizsgálata ..................................................................................... 77
1.11.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei .................................................................. 77
1.12 Az épített környezet vizsgálata ..................................................................................... 78
1.12.1 A területfelhasználás vizsgálata ................................................................................ 79
1.12.2 Az épített környezet értékei...................................................................................... 82
1.12.3 Az épített környezet konfliktusai, problémái ............................................................ 87
1.13 Közlekedés ................................................................................................................... 88
1.13.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok ............................................................................ 88
1.13.2 Közúti közlekedés ...................................................................................................... 91
1.13.3 Közösségi közlekedés ................................................................................................ 92
1.13.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés .......................................................................... 93
1.13.5 Parkolás ..................................................................................................................... 93
1.14 Közművesítés ............................................................................................................... 94
1.14.1 Víziközművek............................................................................................................. 94
1.14.2 Energia .................................................................................................................... 102
4

1.14.3 Elektronikus hírközlés ............................................................................................. 112
1.15 Környezetvédelem ......................................................................................................115
1.15.1 Talaj ......................................................................................................................... 115
1.15.2 Felszíni és felszín alatti vizek ................................................................................... 115
1.15.3 Levegőtisztaság és védelme .................................................................................... 117
1.15.4 Zaj, és rezgésterhelés .............................................................................................. 118
1.15.5 Hulladékkezelés....................................................................................................... 118
1.15.6 Árvízvédelem ........................................................................................................... 119
1.16 Katasztrófavédelem ....................................................................................................119
1.16.1 Építésföldtani korlátok ............................................................................................ 120
1.16.2 Vízrajzi veszélyeztetettség ...................................................................................... 121
1.16.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők ....................................................................... 122
1.17 Ásványi nyersanyag lelőhely ........................................................................................122
1.18 Városi klíma ................................................................................................................122
2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ..............................................................................................124
3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ............................................................................................129
3.1

3.2

3.3

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése..................................................................129
3.1.1

A folyamatok értékelése ......................................................................................... 129

3.1.2

A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése ........................................................................................... 131

3.1.3

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata ......................................................... 134

Problématérkép / Értéktérkép .....................................................................................134
3.2.1

Devecser főbb problémái ........................................................................................ 134

3.2.2

Devecser főbb értékei ............................................................................................. 135

Eltérő jellemzőkkel rendelkező városrészek .................................................................135
3.3.1

A városrészek kijelölése .......................................................................................... 135

3.3.2

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek ...................................... 136

3.3.3

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek .............................................. 143

MELLÉKLETEK ............................................................................................................................144

5

ÁBRAJEGYZÉK

1.1-1. ÁBRA: A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS -RENDEZÉSI TERVEK RENDSZERE ............................................................................... 9
1.3-1. ÁBRA: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVÉN A TERVEZÉSI TERÜLET (FORRÁS: DEVECSER TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES
FELÜLVIZSGÁLATA, 2011) ................................................................................................................................... 20
1.3-2. ÁBRA: KIVONAT A VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV HATÁLYOS TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBŐL ......................... 23
1.3-3. ÁBRA: KIVONAT A VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV HATÁLYOS TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBŐL ......................... 23
1.3-4. ÁBRA: A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVEN A TERVEZÉSI TERÜLET (FORRÁS: DEVECSER TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES
FELÜLVIZSGÁLATA, 2011) ................................................................................................................................... 24
1.4-1. ÁBRA: TERVEZÉSI TERÜLET (FORRÁS: DEVECSER TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLATA, 2011) ......... 26
1.5-1. ÁBRA: TÉNYLEGES SZAPORODÁS (FOGYÁS) ............................................................................................................. 37
1.5-2. ÁBRA: VÁNDORLÁSI KÜLÖNBÖZET (ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES EGYÜTT) .......................................................................... 38
1.5-3. ÁBRA: FOGLALKOZTATOTTAK FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORT SZERINT DEVECSERBEN, 2011 (FORRÁS: KSH) ........................... 41
1.5-4. ÁBRA: REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA ....................................................................................................... 41
1.5-5. ÁBRA: A MUNKANÉLKÜLISÉG EGY NAPTÁRI ÉVEN BELÜLI ALAKULÁSA 2014-BEN (FORRÁS: NFSZ.MUNKA.HU) ...................... 42
1.5-6. ÁBRA: FELHASZNÁLT SEGÉLYEK ÖSSZEGE (FORRÁS: KSH) .......................................................................................... 43
1.6-1. ÁBRA: EGY ÓVODAI FÉRŐHELYRE JUTÓ ÓVODÁSOK SZÁMA (FŐ).................................................................................. 48
1.6-2. ÁBRA: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK SZÁMA 2001-2013. KÖZÖTT DEVECSERBEN ........................................................ 49
1.7-1. ÁBRA: AZ EGY LAKOSRA JUTÓ BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ....................................................................................... 58
1.7-2. ÁBRA: AZ EGY LAKOSRA JUTÓ BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ....................................................................................... 59
1.7-3. ÁBRA: VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA DEVECSERBEN 2000-2013. KÖZÖTT .................................................. 61
1.7-4. ÁBRA: LAKÁSÁLLOMÁNY (DB) DEVECSERBEN 2000-2013. KÖZÖTT............................................................................ 64
1.8-1. ÁBRA: EGY LAKOSRA JUTÓ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE SZOLGÁLTATOTT VILLAMOS ENERGIA MENNYISÉGE DEVECSERBEN (1000
KWH) ............................................................................................................................................................. 69
1.10-1. ÁBRA: EGY LAKOSRA JUTÓ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET NAGYSÁGA (M2) .................................................................. 75
1.10-2. ÁBRA: A MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, PUFFERTERÜLET ÖVEZETE (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI
TERVE, 2010) .................................................................................................................................................. 76
1.10-3. ÁBRA: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYEI
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE, 2010) ........................................................................................................................ 76
1.11-1. ÁBRA: EGY LAKOSRA JUTÓ ZÖLDTERÜLET NAGYSÁGA (M2) ....................................................................................... 78
1.12-1. ÁBRA: KIVONAT A 374/2010. (XII.7.) HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBŐL ............................ 79
1.12-2. ÁBRA: KIVONAT A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBŐL .................................................... 80
1.13-1. ÁBRA: DEVECSER JÁRÁS VASÚTÁLLOMÁSAINAK ÉS MEGÁLLÓHELYEINEK NAPI UTASFORGALMA ........................................ 91
1.14-1. ÁBRA: DEVECSER VÍZELLÁTOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) ............................................ 95
1.14-2. ÁBRA DEVECSERI REGIONÁLIS VÍZELLÁTÓ RENDSZER (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010) .......... 96
1.14-3. ÁBRA FELSZÍN ALATTI VÍZBÁZISOK DEVECSERBEN (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010) ............... 96
1.14-4. ÁBRA FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET DEVECSERBEN (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV,
2010) ............................................................................................................................................................ 97
1.14-5. ÁBRA: DEVECSER SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLŐDÉSE 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) ....................................... 98
1.14-6. ÁBRA: A SZENNYVÍZ OKOZTA KÖRNYEZETTERHELÉS 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH).............................................. 98
1.14-7. ÁBRA: A DEVECSERI REGIONÁLIS SZENNYCSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZER (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE
TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010).......................................................................................................................... 99
1.14-8. ÁBRA: IVÓVÍZ-ELLÁTOTTSÁG ÉS A KÖZCSATORNA-ELLÁTOTTSÁG KÜLÖNBSÉGE DEVECSERBEN 2000-2013. (FORRÁS: KSH)
.................................................................................................................................................................... 100
1.14-9. ÁBRA: VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010) ............. 101

6

1.14-10. ÁBRA: DEVECSER VILLAMOSENERGIA-ELLÁTOTTSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) ................. 102
1.14-11. ÁBRA: DEVECSER VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁNAK ALAPELLÁTÓ RENDSZERE (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE
TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010)........................................................................................................................ 103
1.14-12. ÁBRA: DEVECSER FÖLDGÁZ-ELLÁTOTTSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) ............................. 103
1.14-13. ÁBRA: FŰTÉSI GÁZFOGYASZTÓK ALAKULÁSA DEVECSERBEN 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) ............................... 104
1.14-14. ÁBRA: DEVECSER GÁZELLÁTÁSÁNAK ALAPELLÁTÓ HÁLÓZATI RENDSZERE (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI
TERV, 2010) .................................................................................................................................................. 104
1.14-15. ÁBRA: A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON (FORRÁS: DR. TAR KÁROLY DEBRECENI EGYETEM METEOROLÓGIAI TANSZÉK
& MAGYAR SZÉLENERGIA TÁRSASÁG).................................................................................................................. 106
1.14-16. ÁBRA: AZ ÉVI ÁTLAGOS SZÉLSEBESSÉGEK [M/S] ÉS AZ URALKODÓ SZÉLIRÁNYOK MAGYARORSZÁGON (2000-2009) (FORRÁS:
WWW.MET.HU) .............................................................................................................................................. 106
1.14-17. ÁBRA: A GLOBÁLSUGÁRZÁS (MJ/M2) ÁTLAGOS ÉVI ÖSSZEGE MAGYARORSZÁGON (2000-2009) (FORRÁS: WWW.MET.HU)
.................................................................................................................................................................... 107
1.14-18. ÁBRA: AZ ÉVI ÁTLAGOS NAPFÉNYTARTAM (ÓRA) MAGYARORSZÁGON AZ 1971-2000 KÖZÖTTI IDŐSZAK ALAPJÁN (FORRÁS:
WWW.MET.HU) .............................................................................................................................................. 108
1.14-19. ÁBRA: KOGUTOWICZ K. VÍZIMUNKÁLATOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN, 1921 (KOGUTOWICZ KÉT ÁBRÁJA ALAPJÁN SZERK.
HAJDÚ ZOLTÁN) (FORRÁS: MAGYAR TUDOMÁNY, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LAPJA, 1999. AUGUSZTUS,
TUDOMÁNY ÉS POLITIKA A MAGYAR SZÁZADOKBAN / A MAGYARORSZÁGI VÍZI ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK SZÁZ ÉVE) ......... 109
1.14-20. ÁBRA: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA JAVASOLT TERÜLETEK (FORRÁS: PYLON KFT.) ........................ 110
1.14-21. ÁBRA: MAGYARORSZÁG 50 C-NÁL MELEGEBB HÉVÍZ FELTÁRÁSÁRA ALKALMAS TERÜLETE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉLTEKY LAJOS,
DR. KŐRÖSSY LÁSZLÓ FELSŐPANNON ALAPJÁN, 1962 (FORRÁS: DR. BARÓTFI ISTVÁN KÖRNYEZETTECHNIKA (MEZŐGAZDA
KIADÓ) GEOTERMIKUS ENERGIA – MAGYARORSZÁG 50 °C-NÁL MELEGEBB HÉVÍZ FELTÁRÁSÁNAK TERÜLETEI) ................... 111
1.14-22. ÁBRA: MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE A PANNON-MEDENCÉNEK ÉS
RÉGIÓJÁNAK GEOTERMIKUS HŐTÉRKÉPE (RÉSZLET) (FORRÁS: PANNERGY, PORTFOLIO.HU) ............................................ 111
1.14-23. ÁBRA: MAGYARORSZÁGON GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG A FELHAGYOTT CH MEDDŐ KUTAK –
MAGYARORSZÁG CH MEDDŐ KÚTJAINAK TERÜLETI MEGOSZLÁSA (FORRÁS: PYLON KFT. (SZERKESZTETTE 2001-BEN)) ........ 112
1.14-24. ÁBRA: DEVECSERI EGYÉNI ANALÓG TÁVBESZÉLŐ FŐVONALAK SZÁMA 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) .................. 113
1.14-25. ÁBRA: KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATBA BEKAPCSOLT DEVECSERI LAKÁSOK SZÁMA 2000-2013 KÖZÖTT (FORRÁS: KSH) .... 113
1.14-26. ÁBRA: HÍRKÖZLÉSI ADÓTORNYOK DEVECSERBEN (FORRÁS: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV, 2010) .......... 114
1.15-1. ÁBRA: A KÖZÜZEMI SZENNYVÍZGYŰJTŐ-HÁLÓZATBAN (KÖZCSATORNÁBAN) ELVEZETETT ÖSSZES SZENNYVÍZ MENNYISÉGE EGY
LAKOSRA (M3) ................................................................................................................................................ 116
1.15-2. ÁBRA: KÖZMŰVES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZETT KAPACITÁSA ................................................................... 116
1.15-3. ÁBRA: RENDSZERES HULLADÉKGYŰJTÉSBE BEVONT LAKÁSOK ARÁNYA (%) ................................................................ 119
3.3-1. ÁBRA: DEVECSER VÁROSRÉSZEI A 2012-BEN KÉSZÜLT ITS SZERINT ........................................................................... 136
3.3-2. ÁBRA: DEVECSER VÁROS SZEGREGÁLT ÉS SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEI (FORRÁS: KSH NÉPSZÁMLÁLÁS 2011)
.................................................................................................................................................................... 137
3.3-3. ÁBRA: DEVECSER VÁROS SZEGREGÁLT ÉS SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEI (FORRÁS: KSH NÉPSZÁMLÁLÁS 2011)
.................................................................................................................................................................... 138
3.3-4. ÁBRA: DEVECSER 1. SZEGREGÁTUM (JÓZSEF A. U. - MEZŐ U. - DEÁK F. U.) ............................................................... 139
3.3-5. ÁBRA: DEVECSER 2. SZEGREGÁTUM (SÜMEGI ÚT NYUGATI OLDALA AZ ERKEL F. U.-TÓL - MISKEI U. - VÁSÁRHELYI U. - HOMOK
U. MINDKÉT OLDALA) ....................................................................................................................................... 140
3.3-6. ÁBRA: DEVECSER 3. SZEGREGÁTUM (MISKEI U. - SOMOGYI B. U. - CSOKONAI U. - DÓZSA GY. U.) ................................. 141
3.3-7. ÁBRA: DEVECSER 4. SZEGREGÁTUM (HONVÉD U. - NAGY L. U. - HÁRSFA U. - LAKATOS U. - FEKETE A. U. - SZÉL U.) .......... 142

7

TÁBLÁZATJEGYZÉK

1.1-1. TÁBLÁZAT: AJKA ÉS DEVECSER ÖSSZEHASONLÍTÁSA.................................................................................................. 15
1.3-1. TÁBLÁZAT: AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTŐ ORSZÁGOS ÖVEZETEINEK TERÜLETRENDEZÉSI
KÖVETELMÉNYEI (FORRÁS: DEVECSER TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLATA, 2011) ....................... 20
1.3-2. TÁBLÁZAT: VESZPRÉM MEGYE TRT TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTŐ MEGYEI ÖVEZETEINEK TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEI
(FORRÁS: DEVECSER TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLATA, 2011).............................................. 25
1.5-1. TÁBLÁZAT: DEVECSER VÁROS LAKÓNÉPESSÉGI ADATAI (2001, 2011, 2013) (FORRÁS: KSH) .......................................... 36
1.5-2. TÁBLÁZAT: A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE DEVECSERBEN (2001, 2011) (FORRÁS: KSH) ................................................ 38
1.5-3. TÁBLÁZAT: DEVECSER VÁROS LAKOSSÁGA ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT MEGYEI ÉS ORSZÁGOS ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN (2001,
2011) (FORRÁS: KSH) ....................................................................................................................................... 40
1.5-4. TÁBLÁZAT: HÁZTARTÁSOK, CSALÁDOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI (2011) (FORRÁS: KSH) ........................................................ 44
1.6-1. TÁBLÁZAT: A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE ....................................................................... 55
1.7-1. TÁBLÁZAT: A MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM SZERINT 2012-BEN (FORRÁS: KSH) .................... 56
1.7-2. TÁBLÁZAT: A MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINT 2012-BEN (FORRÁS: KSH) ............................ 57
1.12-1. TÁBLÁZAT: DEVECSER NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEI (FORRÁS: ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, 2011) ... 83
1.12-2. TÁBLÁZAT: DEVECSER ORSZÁGOS VÉDETTSÉGŰ MŰEMLÉKEI (FORRÁS: ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, 2011) ........ 85
1.13-1. TÁBLÁZAT: GÉPJÁRMŰ-ELLÁTOTTSÁG DEVECSERBEN ÉS A KÖRNYEZŐ VÁROSOKBAN, 2013 (FORRÁS: KSH) ...................... 88

8

Devecser Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A Belügyminisztérium EU-s források igénybevételével a járásszékhelyek számára pénzügyi és szakmai
támogatást nyújt a stratégiai tervezési feladatokhoz a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében.
Ennek eredményeként az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan
történik a korábbi IVS-ek (ITS-ek) felülvizsgálata, az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS)
elkészítése a 314/2012. (XI.8) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően.
A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési rendszer
egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze
1.1-1. ábra: A településfejlesztési és -rendezési tervek rendszere
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STATÉGIA
SZABÁLYOZÁSI TERV
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNYOK
Projektek, pályázatok

A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből
álló Megalapozó vizsgálat előzte meg, amelynek eredményeként született meg jelen dokumentum.
A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét,
társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia-alkotás számára
meghatározva a város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső
környezet városfejlesztési szempontból releváns jellemezőit.
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A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI
Devecser középkori múltú, jelentős hagyományokkal bíró kisváros, mely a korábbi évszázadokban
térségének fontos központja, vásártartó mezővárosa, a Csoronok és Esterházy grófok egyik kedvelt
bázisa volt.
A város fejlődése azonban a XX. században kedvezőtlen fordulatot vett, társadalmi-gazdasági
helyzete, településhálózati szerepe számos problémát és feszültséget hordozott, identitása és
önbecsülése jelentősen erodálódott, melyre a vörösiszap-katasztrófa sokkja újabb súlyos csapást
mért. Devecser 1997. óta rendelkezik ismét városi címmel, 2006. óta ÖNHIKI-s, az egyesített
fejlettségmutató alapján a települési rangsorban az 1111.
Devecser lakónépessége – a korábbi évtizedek viszonylagos stabilitását követően – az utolsó 8-10
évben egyre súlyosabb fogyást mutat, a város ez alatt az idő alatt lakossága több mint 10%-át, a
vörösiszap-katasztrófa hatására pedig újabb 8%-át vesztette el. Lakónépessége jelenleg 4744 fő.
Jellemző a fiatal, magasabban képzett felnőttek elvándorlása. Devecserben kifejezetten magas a
roma nemzetiséghez tartozók száma, becsült arányuk a lakónépesség 30%-a (általános iskolások
esetén 50%-a), esetükben a társadalmi hátrányok halmozottan jelennek meg.
A városban a munkahelyek száma és a jövedelemtermelő lehetőségek erősen korlátozottak, ezt a
helyzetet tovább rontotta a vörösiszap-katasztrófa közvetlen és közvetett pusztítása – különösen a
mezőgazdasági és az ipari termelést. A katasztrófát követően a városban a korábbi vallásturizmus a
szálláshelyekkel együtt megszűnt. A regisztrált munkanélküliség kifejezetten magas.
Devecser az utóbbi évtizedekben térségközponti funkcióit nagyrészt elvesztette, a szolgáltatási
paletta viszonylag hiányos, a szolgáltatások alulfejlettek, mind szakmai, mind infrastrukturális
szempontból fejlesztésre szorulnak. A helyi közösségi élet – többek között megfelelő közösségi terek
hiányában – alacsony intenzitású, gyenge a helyi identitástudat, a Devecser-tudat. A város a
köztudatba az ipari katasztrófa révén került be, negatív imázzsal.
A jogszabályban meghatározott vizsgálati fejezetek közül az 1.4., 1.5.2., 1.13.2., 1.14.1.2., 1.14.1.4.,
1.14.1.6., 1.14.2., 1.14.3., 1.14.4., 1.14.5., 1.14.6.4., 1.14.6.8., 1.17.5., 1.17.7., 1.17.9. nem szerepel a
megalapozó vizsgálatban. Ennek oka, hogy ezek a fejezetek Devecser szempontjából nem relevánsak.
A 3.2 pontban szereplő problémák és értékek jellegükből adódóan (pl. elvándorlás, munkanélküliség
vagy Szabad Vállalkozási Zóna) – mivel a város egészére vonatkoznak – nem ábrázolhatók térképen.
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Devecser a Dunántúl közepén az egyik legősibb kultúrterületén létrejött város. A település a Somló
hegy tőszomszédságában, a Bakony és a Kisalföld találkozási pontján helyezkedik el. Közlekedési
csomópont, mivel egy országos, és egyre inkább nemzetközi fontosságú köz- és vasúti vonal mellett
helyezkedik el és további fontos útvonalak kereszteződése található itt. Fontos, hogy a vasút és a
főútvonal (8-as számú főút) révén megyeszékhelyekkel (Veszprém, Székesfehérvár) és a fővárossal áll
összeköttetésben, az erre merőleges, a Bakony nyugati peremén futó útvonal pedig a forgalmas Győr
- Pápa - Balaton tengelyt jelenti.
A város a Somlói borvidék és a Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi terület része. A
természetvédelmi területen az egykori természetet a Kolontári-, Meggyes-, Nagykeszi-, Sárosfői és a
védett Széki-erdő őrizte meg. A Széki-erdő jelentős része erdő láp, mocsár. Elsősorban a ritka
növényekben gazdag lápértékeinek mikroklímája miatt lett védett. A város főbb nevezetességeként a
régi végvár átalakításával létrejött Esterházy-kastély, és a hozzá tartozó (iszap pusztította) várkert
említhető.
Határában jelentős régészeti leletekre bukkantak, melyek igazolják, hogy az őskorban és az ókorban
is lakott terület volt. A település fekvése, a céhek sokrétű tevékenysége és a kereskedelem
fejlettsége a térség központjává emelte Devecsert. A háborúk és világháborúk megpróbáltatásai
ellenére Devecser talpon maradt, megőrizte, egyes időszakokban erősítette szerepkörét, amit
bizonyít mezővárosi rangja, melyet 1557-ben kapott meg és egészen a kiegyezésig megtartott. 1867től 1971-ig járási székhely volt, 44 település tartozott a területhez. 1970-ben nagyközségi rangot
kapott. Devecser évszázados történetének egyik jellemző dátuma volt 1971. szeptember 8. Ugyanis
ekkor megszűnt a közel ötszáz éves devecseri járás és Devecser, mint járási székhely. A Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa – 1971. szeptember 8-i hatállyal – a devecseri járás székhelyét a
közeli iparvárosba Ajkára helyezte át, s az ősi járás nevét ajkai járásra változtatta. Ezzel Devecser
nagyközség – hajdani mezőváros – több mint fél évezredes járási székhely rangja megszűnt.
A régi mezőváros 1997. óta rendelkezik ismét városi címmel, 2006. óta ÖNHIKI-s, az egyesített
fejlettségmutató alapján a települési rangsorban az 1111 helyet foglalja el.
A Devecseri kistérség a 116/2011. (VII.7.) Kormányrendelet értelmében a leghátrányosabb helyzetű,
kiemelten támogatandó kistérségek közé tartozik.

1.1.1 Közép-dunántúli Régió
Devecser városa a Közép-dunántúli régióban helyezkedik el. A Közép-Dunántúl régió vagy „Királyi
régió” a hét magyarországi statisztikai régió egyike. Három megye, Komárom-Esztergom, Fejér és
Veszprém alkotja. Központja Székesfehérvár és Veszprém. Az ország harmadik legfejlettebb régiója. A
Közép-Dunántúl kifejezés ezen kívül fedheti a Közép-Dunántúlt, mint régióegységet a Dunántúlon, a
turisztikai régión belül is. A turisztikai régió és a statisztikai régió területe nagyrész megegyezik, annyi
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különbséggel, hogy határa valamivel nyugatabbra van, a Balaton környékét nem fedi, valamint
Esztergom és környéke a Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régióhoz tartozik. Devecser a Középdunántúli régió három megyéje közül Veszprém megyében található, ennek is a keleti, észak-keleti
felében. Közeli (nagy)városoknak Pápa, Ajka, Sümeg és kissé távolabb Tapolca majd Veszprém
tekinthető. A környező városok közül mint lehetséges központi szerepkört ellátó település csak Ajka
városa jön szóba, mivel a felsoroltak közül egyedül ez a város található a 30 km-es képzeletbeli körön
belül. Devecser esetében – Ajkától és az Ajkai kistérségtől különvált városként – nagy szerepet kap a
közigazgatási körzetközpont erősítése, amelynek a város a jelenben és a jövőben is meg akar felelni.
Devecser város a környező településekre is kiterjedően (29 település) okmányirodai, I. fokú
építésügyi, városi gyámhivatali, szociális, valamint közigazgatási feladat- és hatáskört lát el. Földrajzi
elhelyezkedését tekintve a város a környező településekről tömegközlekedési eszközökkel jól
megközelíthető (a kistérség területén belül 30 km-es körzetben találhatóak a tagtelepülések).

1.1.2 Veszprém megye
Veszprém Megye életében Devecser városa egészen Ajkának a szocializmusban történt
megerősödéséig kiemelkedő szerepet játszott, mivel járási központot képezett és a környező
települések életét kiemelkedő mértékben határozta meg a város (központi) szervező tevékenysége.
Ezen – megyei szintű – szerepköröket az immáron devecseri járás központi városa a jövőben is meg
kívánja tartani, még ha a régi megyei szerepkört nem is tudja már visszaszerezni.

Közigazgatási beosztás 1950-1990 között Veszprém Megyében
Járások 1950–1983 között
Veszprém megyéhez az 1950-es megyerendezés előtt hat járás (Devecseri, Enyingi, Pápai, Veszprémi,
Zirci és a Zala megyétől 1946-ban ide csatolt Balatonfüredi) tartozott. A megyerendezéskor Fejér
megyéhez csatolták az Enyingi járást, viszont Zalától ide került a Keszthelyi, a Sümegi és a Tapolcai
járás, így 1950. március 16-tól nyolc járás volt Veszprém megye területén.
Az 1950-es járásrendezés során Veszprém megyében csupán a járáshatárok kisebb kiigazítására
került sor, így a tanácsrendszer bevezetésekor nyolc járási tanács alakult a megyében (Balatonfüredi,
Devecseri, Keszthelyi, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Veszprémi és Zirci).
Ezt követően 1983-ig a nyolcból három járás szűnt meg: a Balatonfüredi 1956-ban (beolvadt a
Veszprémi járásba), a Sümegi 1966-ban (felosztották a Devecseri, a Keszthelyi és a Tapolcai járás
között), végül a Zirci 1970-ben (felosztották a Pápai és a Veszprémi járás között). 1971-ben a
Devecseri járás székelyét áthelyezték a már 1959 óta városi rangot viselő és továbbra is erősen
fejlődő Ajkára, elnevezését ennek megfelelően Ajkai járásra változtatva. (A tanácsrendszer 40 éve
alatt ez kivételes esemény volt, összesen csupán négy esetben helyeztek át járási székhelyet.) 1978
végén került sor a tanácsrendszer időszakának legnagyobb megyehatár-módosítására, amikor a
Keszthelyi járást és Keszthely városát Veszprém megyétől átcsatolták Zala megyéhez. A járások
megszűnésekor, 1983 végén tehát a megyéhez négy járás tartozott (Ajkai, Pápai, Tapolcai és
Veszprémi).
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Városok 1950–1983 között
Veszprém megye területén az 1950-es megyerendezés idején két megyei város volt, a megyeszékhely
Veszprém és Pápa. 1983-ig további öt település szerzett városi rangot: 1951-ben Várpalota, 1954-ben
Keszthely, 1959-ben Ajka, 1966-ban Tapolca és 1971-ben Balatonfüred. Keszthelyt azonban 1978
végén a Keszthelyi járással együtt Zala megyéhez csatolták, így 1983 végén a megyében hat város
volt. A tanácsok megalakulásától 1954-ig Veszprém jogállása közvetlenül a megyei tanács alá rendelt
város volt, és ez lett a rangja az 1951-ben várossá alakult Várpalotának is, míg Pápa közvetlenül a
járási tanács alá rendelt városként a Pápai járáshoz tartozott. 1954-től a megye valamennyi
városának rangja járási jogú város lett, majd 1971-től egyszerűen város.

Városkörnyékek 1970-1983 között
Veszprém megyében már a járások megszűnése előtt mind a hat város városkörnyék-központ lett
(Veszprém 1970-ben, Ajka, Tapolca és Várpalota 1977-ben, Pápa 1978-ban, Balatonfüred pedig 1981ben). Balatonfüred 1956 óta, Várpalota pedig soha korábban nem volt járási székhely, a másik négy
város viszont az maradt városkörnyék-központként is.

Városok és városi jogú nagyközségek 1984-1990 között
1984 elején az ország összes járása, így a Veszprém megyében található négy is (Ajkai, Pápai, Tapolcai
és Veszprémi) megszűnt. A hat meglévő városhoz (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota és
Veszprém) csatlakozott Sümeg és Zirc, és mindegyik város egyben városkörnyék-központ is volt.
Emellett városi jogú nagyközséggé és így nagyközségkörnyék-központtá alakult Balatonalmádi, mely
1989-ben kapott városi rangot, kilencedikként a megyében. A későbbiek során a régi hagyományok,
és a korábbi történelmi tradíciók végett Devecser település is várossá vált, visszakapva ezzel a régi
szerepkörét, rangját.

Devecser, mint közlekedési csomópont
A Somló hegyétől délkeletre elterülő térség valósággal kínálta magát a letelepedésre, mivel két
fontos útvonal kereszteződésénél terül el. A Ny-K-i irányú útvonal nyomvonalán napjainkig ott
húzódik a 8. sz. főközlekedési út (Székesfehérvár-Körmend) mely érintve Devecser belterületét,
valamint a 20. számú Budapest-Szombathely közti vasútvonal szintén a város belterületén halad át.
Az északról déli irányba húzódó útvonal Pápáról indul ki, s keletről kerüli meg a Somló hegyét.
Itt ágazik le a Pápa-Győr, illetve Tapolca-Sümeg és Keszthely irányába vivő közút, mely összeköti a
Kisalföldet a Balatonnal, így Devecser város napjainkban is jelentős közlekedési csomópont a
Dunántúl északi területén.
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1.1.3 Devecseri járás
Devecseri kistérség megszervezése
A Devecseri kistérség 27 település alkotta területi formáció, amelynek tagjai közül csak a kistérségi
székhelynek van városi rangja, és rajta kívül csupán Somlóvásárhely népessége éri el az ezer főt. A
kistérség tagjai: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja,
Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár,
Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse,
Tüskevár, Vid.
A Devecseri kistérség nem tekinthet vissza hosszú múltra. Létrejötte a 2010. évi CXLIX. törvénynek
köszönhető, mely alapján 2011. január 1-jével az Ajkai kistérségből kivált 27 település, létrehozva az
új Devecseri kistérséget, melyhez a korábbi teljes Ajkai kistérség településeinek nagyobb,
lakosságának azonban csak kisebb része került. (Ekképpen a korábbi Ajkai kistérség immáron csak 12
tagú lett: Ajka, Bakonypölöske, Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Noszlop, Nyirád, Öcs,
Szőc, Úrkút, Városlőd, területe 355,76 km², népessége pedig 40 643 fő 2010. január 1-jén).
Az újonnan megalakult (kivált) Devecseri kistérség egy, a térség történelmében már egyszer
megvalósult formáció újbóli létrejöttét jelenti. Ugyanis Devecser jelentős mezővárosi hagyománnyal
rendelkező település, melynek a korábbiakban jelentős közigazgatási szerepköre is volt járási
székhelyként. Devecser város a környező településekre is kiterjedően (28 település) okmányirodai, I.
fokú építésügyi, városi gyámhivatali, szociális, valamint közigazgatási feladat- és hatáskört lát el. A
városban működik a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Devecseri Kirendeltsége, mely elvégzi az
állategészségügyi, növényvédelmi, állami erdészeti és falugazdászi térségi feladatokat.

Devecser, mint az újonnan megalakult kistérség központi települése
Noha manapság a vörösiszap-katasztrófa az újonnan létrejövő kistérség központi szervezőerejeként
tartható számon, ennek ellenére, mint a bevezetőben tett rövid utalás erre felhívta a figyelmet,
korántsem meglepő a kormányzat döntése. A kisváros már 1971 előtt is a térség központi,
koordinációs feladatait látta el.
Ekként érdemes megvizsgálni, hogy a korábbi évtizedek Devecser központú járási szerkezete,
hagyománya miként alkalmazható a mai körülmények között.
Az önálló Devecseri kistérség 2011. január 1-jével jött létre az ajkai kistérséghez tartozó 27
településből. Az új, Devecser székhelyű kistérség Társulási Tanácsa január 10-én tartotta alakuló
ülését, amelyen részt vett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. A
Belügyminisztérium álláspontja szerint egyrészről azért volt szükség a kistérség létrehozására, mert a
2010. október 4-i gátszakadással Magyarország legnagyobb természeti, társadalmi és gazdasági
pusztítását elszenvedett településeket minden létező módon és eszközzel segíteni kell. A térség
újjáépítése kiemelt támogatást, azonnali és hatékony beavatkozásokat követel meg.
Másrészt azonban az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolták, hogy a kétpólusú ajkai kistérség, amelyet
túlzottan sok, 39 település alkotott, nagyságrendjénél fogva nem felelt meg a kívánt céloknak.
Gazdasági érdekeket sértett, pénzügyi problémákat vetett fel, és főleg Ajkának kedvezett - érvelt
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Kontrát Károly. Emellett a korábbi kistérség láthatóan nem szolgálta a 27 település érdekeit, ezért
együttesen nyilvánították ki szándékukat az új Devecseri kistérség kialakításáról. Ehhez nagyban
hozzájárult az a tény, hogy Devecser városa az iszapkatasztrófát megelőzően is központi szerepet
töltött be a környező települések tekintetében, ezért korábban mezővárosi rangot kapott, majd járási
székhely volt.
A kistérségek 2003-ban történt kialakítása során – éppen a történeti hagyományokra alapozva - már
született javaslat a Devecseri kistérség létrehozására, de azt az akkori kormányzat nem támogatta.
Mindazonáltal a vörösiszap-katasztrófához hasonló esemény sem következett be, mely különösen
indokolta volna a külön kistérség létrehozását, és felgyorsította volna az Ajkai kistérségről történő
leszakadást.
Devecser a környező településekre kiterjedően (2011. január előtt is) igazgatási központként
funkcionált. Mindehhez rendelkezésre álltak – és állnak ma is – mind a tárgyi, mind pedig a személyi
feltételek. A városban és a környező településeken a devecseri rendőrőrs látja el a közbiztonsági
feladatokat, a járőrszolgálatot és a körzeti megbízotti feladatokat. Oktatási és kulturális szempontból
kiemelendő, hogy az általános iskolában művészetoktatás és zeneiskola, valamint esti tagozatos
gimnázium is működik. A település további nevezetessége a XVI. századi Várkastély és a hozzá tartozó
kastélypark. Az itt található „Kastély-könyvtár” a maga 270 ezer kötetével több, mint 45 település
számára biztosítja a könyvtári ellátást. A Somló-hegy országos - sőt, talán mondhatni - nemzetközi
hírű turisztikai központ.
Devecser, mint térségi központ
A települési funkciók elemzése során elkerülhetetlen Devecser és Ajka összehasonlítása, lévén a
devecseri járás megszervezése előtt a járás települései az ajkai kistérséghez tartoztak. Az alábbi
táblázatban összefoglaljuk a két város főbb adatait.
1.1-1. táblázat: Ajka és Devecser összehasonlítása
Összehasonlítás
szempontja
Lakónépesség

Ajka

Devecser

29 048 fő

4 387 fő

Gazdaság

Kb. 1700 működő vállalkozás, ebből 10
nagyvállalat

Kb. 200 működő vállalkozás, ebből
két középvállalat

Egészségügy

kórház, mentőállomás, járóbeteg-szakellátás

járóbeteg-szakellátás

Oktatás

két gimnázium, két szakközépiskola

egy szakképző iskola

Kulturális
szolgáltatások

könyvtár, művelődési ház

könyvtár, művelődési ház

Szociális
szolgáltatások

bentlakásos idősek otthona,
hajléktalanellátás, átmeneti szállás

idősek otthona

Rendvédelem

rendőrkapitányság

rendőrőrs

Tűzoltóság

tűzoltóállomás

nincs
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A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a lényegesen népesebb és iparilag fejlettebb Ajka
rendelkezik olyan közszolgáltatásokkal (pl. kórház, középiskolák, tűzoltóállomás), amelyek
Devecserben jelenleg nincsenek, és ezzel ellátja a körzetközponti funkciók egy részét.
Devecserben működik a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Devecseri Kirendeltsége, mely elvégzi
az állategészségügyi, növényvédelmi, állami erdészeti és falugazdászi térségi feladatokat. Az
Esterházy barokk kastély funkciói közül nagyságrendjével és ritkaságaival kiemelkedik a „Kastélykönyvtár” a maga 270 ezer kötetével. Az intézmény Észak-Dunántúl jelentős módszertani
központjaként 45 település rendszeres könyvtári ellátását biztosítja.
Devecserben 2002-ben kialakításra került a járóbeteg-szakellátás az alábbi szakmacsoportokban:
labor, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, fizikoterápia és gyógytorna, sebészet, nőgyógyászat,
szemészet, belgyógyászat, érsebészet, valamint reumatológia. A városban négy háziorvos,
fogorvosok, egy szakorvosi rendelőintézet és két gyógyszertár működik.
A Somlói Borút Egyesület – amely a hely és környéke szakmai, kulturális programjait koordinálja –
devecseri székhellyel működik.
Két bankfiók, a Vianni üzletlánc egy, a Polus-Coop ABC/CBA három, a Reál áruházlánc két
élelmiszerüzlettel, valamint papír- és egy ruhabolt várja ügyfeleit, vásárlóit.
A járás településeit érintő egyes feladatokat a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el,
ezekről részletesen az 1.2.3. fejezetben írunk.

1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK)

Megvizsgáltuk az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót abból a szempontból, hogy Devecserre
vonatkozóan tartalmaz-e konkrét információt.
Megállapítottuk, hogy az OFTK nem nevesíti Devecsert, ugyanakkor pl. a társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott településekről, illetve a magas arányú roma népességgel
rendelkező településekről szóló térképen jelölik Devecsert is.
A katasztrófavédelmi rendszer átalakítása kapcsán szerepelt az OFTK-ban a vörösiszap-katasztrófa,
mint fontos tényező a rendszer újragondolásában.

1.2.2

Kapcsolódás Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójához és
Programjához

A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióját. A
hatályos jogszabályok a megyei jogú város támogatását is szükségessé teszik a megyei koncepció
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elfogadásához, ezért a Veszprém megyei Közgyűlés és Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése
együttes ülésen tárgyalta és fogadta el a megyei területfejlesztési koncepciót. A Veszprém Megyei
Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót
elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával
egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval.
Az elfogadott területfejlesztési koncepció tartalmazza a megye jövőképét:
VESZPRÉM MEGYE VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS VERSENYKÉPES TÉRSÉG
A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző
Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való
nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó
és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és az emberi
erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei
széleskörű együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az
indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek.
A jövőképben megfogalmazott helyzetet három átfogó cél szolgálja:
1. Gazdasági növekedés,
gazdaságfejlesztés.

a

térségi

potenciálokra

építő,

a

versenyképességet

fokozó

2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése.
3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek
összehangolt fejlesztése.

1.2.3

Kapcsolódás egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz

A 2010. évi CXLIX. törvény alapján 2011. január 10-ével jött létre a Veszprém megyében található
Devecseri kistérség, melynek 27 települése létrehozta a Somló-környéki Többcélú Kistérségi
Társulást (a továbbiakban: Társulás). 2014. január 1-jétől Noszlop település csatlakozásával a társulás
28 tagtelepülésből áll.
A Társulás tagjai a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási,
művelődési, belső ellenőrzési, társulás ügyintézés korszerűsítési és területfejlesztési feladatok
végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek,
programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására,
fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés
összehangolására hozták létre. A Társulás jelen feladat-ellátási tevékenysége során szakmai és
komplex program-előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó,
végrehajtást figyelemmel kísérő és végrehajtó feladatokat lát el.
A Társulási Megállapodás az alábbi ellátandó feladatokat fogalmazza meg:
1.
2.

Területfejlesztési feladatellátás (jogszabályváltozás miatt nem releváns)
Közszolgáltatási feladatellátás
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2.1. Közoktatási ellátás:
a) A kistérség területén pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia és
gyógytestnevelés 2011. július 1. napjától történő ellátása a kistérséghez tartozó
valamennyi önkormányzat vonatkozásában.
b) A közoktatási törvény 20 § (1) bekezdése a) és b) pontjaiban meghatározott (óvoda és
általános iskola) – intézményfenntartó társulások által fenntartott – intézmények
működését megállapodás alapján a Társulás szervezi, koordinálja.
2.2. Szociális ellátás:
a) Szociális alapellátások: házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, szociális
étkeztetés (Devecser Város Önkormányzata vonatkozásában) biztosítása.
b) Gyermekjóléti alapellátások (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bek.): a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
2.3. Egészségügyi ellátás: Az egészségügyi alapellátás körében: az alapellátáshoz kapcsolódó
Háziorvosi ügyeleti ellátás koordinálása – a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe
vételével – a Háziorvosi ügyeleti feladat biztosítása.
2.4. Közművelődési feladatellátás, könyvtári szolgáltatás: Végzi a kulturális javak védelméről és
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 64. §. (2) bekezdésében előírt nyilvános könyvtári feladatok közül a könyvtári
szolgáltatás működtetését azon a településen, ahol még nincs, valamint a könyvtár-ellátási
szolgáltató rendszer kiépítését és működtetését a kistérség egész területén.
2.5. Belső ellenőrzési feladat: Ellátja a kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat
vonatkozásában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §. (3) bekezdés, valamint a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a
belső ellenőrzési feladatokat.
2.6. Együttműködés egyéb területei:
a) A Társulás vállalhatja a kistérségi ügyintézés korszerűsítése körében a hatékonyabb
szervezést és magasabb színvonalon történő feladatellátást.
b) A
Társulás
a
kistérségi
közfoglalkoztatási
programok
lebonyolításában
foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is részt vehet.
c) A Társulás vállalhatja települési és kistérségi esélyegyenlőségi tervek elkészítését,
esélyegyenlőségi program megvalósítását, az esélyegyenlőség megvalósulásának
elősegítését.
Vállalt feladatainak elvégzése, döntéseinek végrehajtása érdekében a Társulás létrehozta a Kistérségi
Munkaszervezetet, mely 2013. június 30-ával megszűnt. Jogutódja a többek között szociális
feladatokat is végző Somló-környéki Feladatellátó Intézmény.
A Társulás által kidolgozott stratégiai dokumentumok:
1. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve 2011-2015
2. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és
intézkedési terve 2011-2015
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A Társulás által végrehajtott, támogatásból megvalósult projektek:
1. Startmunka program 2012: A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi
tagönkormányzata részt vett a 2012. évben indult Startmunkaprogramban. A program a
következő projektek megvalósítását tette lehetővé a településeken: Februárban 31 projekt indult
158 fő foglalkoztatásával. Márciustól további 26 projekt indult 170 fő alkalmazásával. Ezt
követően további 4 projekt indult 29 fővel. A társulás saját projektjében egy fő koordinátort és
egy fő mezőgazdasági gépszerelőt foglalkoztatott, akik a települések projektjeinek
megvalósítását segítették.
2. TÁMOP 5.1.1-11/1-2012-0024: A 2012. évben támogatást nyert a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi Társulás a TÁMOP 5.1.1-11/1 kiírásra benyújtott „Egy jobb életért!” elnevezésű
pályázata. A projektet közel 150 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósította meg
a társulás és konzorciumi partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt 3 fő
tevékenységcsoportra osztható: hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatásának elősegítése;
szociális, oktatási és foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek képzése; Biztos Kezdet
Gyermekház program megvalósítása.
3. TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0028: A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP6.1.2/LHH/11/B-2012-0028 számú projekt keretében 122,46 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el. A pályázat keretében a Társulás kistérségi Egészségfejlesztési Irodát hozott
létre. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.
4. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0024: A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás sikeres pályázatot
valósított meg a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a
Devecseri Kistérségben”címmel. A Társulás 100%-os, vissza nem térítendő támogatással
33.666.000 Ft-ot nyert el, amelyből számos prevenciós programot szerveztek, hátrányos helyzetű
gyermekeket nyaraltattak, online adatbázist, szervezetfejlesztési és szükségletdiagnosztikai
dokumentációs rendszer hoztak létre.

1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés
a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és 2008. évben (módosító
jogszabály: 2008. évi L. tv.), valamint 2013-ban (módosító jogszabály: 2013. évi CCXXIX. tv) és 2014ben (módosító jogszabály: 2014. évi XCVII. tv.) módosított. Az OTrT határozza meg az ország egyes
térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.
Devecser településrendezési tervének részleges felülvizsgálata (2011) című dokumentum 3.1.1
fejezete tartalmazza a tervezési területet1 érintő területfelhasználási kategóriáit és övezeteit,
valamint a településrendezés során figyelembe veendő legfontosabb követelményeket.

1

A tervezési területről az 1.4 fejezetben írunk részletesen.
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1.3-1. ábra: Az ország szerkezeti tervén a tervezési terület (forrás: Devecser településrendezési
tervének részleges felülvizsgálata, 2011)

1.3-1. táblázat: Az Országos Területrendezési Terv tervezési területet érintő országos övezeteinek
területrendezési követelményei (forrás: Devecser településrendezési tervének részleges
felülvizsgálata, 2011 – a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálva)

Országos övezet

Tervezési
terület
ÉRINTI

3.1 Országos ökológiai
hálózat övezete

Tervezési
terület
NEM
ÉRINTI

Területrendezési követelmények

X

3.2 Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület
övezete

X

3.3 Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

X

- beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb
lehetőség hiányában, területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki
- külszíni bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
- a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni
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Országos övezet

Tervezési
terület
ÉRINTI

3.4 Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete

X

3.5 Tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő terület

X

3.6. Világörökségi és
világörökségi várományos
terület övezete

X

3.7 Országos vízminőségvédelmi terület övezete

X

Tervezési
terület
NEM
ÉRINTI

Területrendezési követelmények

- új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki
- külszíni bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
- (1) területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
- az (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolás által érintett
területre a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a
tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
- az (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolás által érintett
területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg
kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
- a helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja
elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat
meg.
- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
- a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és
a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.
- a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban
kell lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott
célokkal,
- új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető,
- a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
- a keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési
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Országos övezet

Tervezési
terület
ÉRINTI

Tervezési
terület
NEM
ÉRINTI

Területrendezési követelmények
tervében rendelkezni kell.
- az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

3.8 Nagyvízi meder és a
Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók
területének övezete4
3.9 Kiemelt fontosságú
meglévő honvédelmi terület
övezete

X

X

- övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a
településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A Devecserben kijelölt tervezési terület – amely egyúttal a 2014-2020-as programozási időszakban
a fejlesztések akcióterületének minősül – megfelel az Országos Területrendezési Terv országos
övezeteire vonatkozó – a fenti táblázatban tételesen felsorolt – előírásainak.

1.3.2

Veszprém Megye Területrendezési Terve

Devecser hatályos településrendezési eszközeinek készítésekor érvényes Veszprém megye hatályos
területrendezési tervét 1998 és 2004 között készítette el a VÁTI Kht. tervezőgárdája az akkor
érvényes tartalmi követelmények figyelembevételével. A terv az 5/2005. (V.27.) számú megyei
önkormányzati rendelettel, illetve az 54/2005. (V.19.) MÖK határozattal került elfogadásra. A tervről
szóló rendelet 2005. július 1-jén lépett hatályba. Devecser településszerkezeti tervét, helyi építési
szabályzatát és szabályozási tervét 2005. évi tervezés után 2006. március 1-jén hagyta jóvá az
önkormányzat.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei terv aktuális felülvizsgálatát a PESTTERV Kft. tervezői
közreműködésével a terv 2011. február 21-i elfogadásával zárta le. A Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.)
önkormányzati rendelete az 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosításra került, a
közgyűlés a 15/2011. (II.24.) MÖK határozattal döntött Veszprém megye területrendezési tervének
megyei szabályozási ajánlásairól, a 16/2011. (II.24.) MÖK határozattal pedig a területrendezési
intézkedési javaslatokról.
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1.3-2. ábra: Kivonat a Veszprém Megye Területrendezési Terv hatályos Térségi szerkezeti Tervéből
(hatályos 2011. február 24-től)

1.3-3. ábra: Kivonat a Veszprém Megye Területrendezési Terv hatályos Térségi szerkezeti Tervéből
(hatályos 2011. február 24-től)
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Veszprém Megye Területrendezési Terve Térségi szerkezeti terve Devecser közigazgatási területén
jelentős mértékű változásokat tartalmaz a korábbi, 2005-ben elfogadott Térségi szerkezeti tervhez
képest. Jelentősek a változások a térségi területfelhasználás rendszerében. Ez elsősorban az
erdőterületek, mezőgazdasági területek „kárára” történő jelentős mértékű növekedéséből ered. A
Térszerkezeti terv nemcsak a meglévő, üzemtervezett erdőterületeket, hanem az erdőtelepítésre
alkalmas mezőgazdasági területeket is erdőterület térségi terület-felhasználási egységbe sorolta.
VMTrT-ben Devecsert érintő térségi szerkezeti változások jelentősek a közlekedési infrastruktúra
vonatkozásában is. A 8-as számú országos főút város mellett elhaladó szakasza, annak csomópontja a
Devecsert nyugatról elkerülő út találkozásánál jelenleg is tervezés alatt áll. A hatályos megyei terv
már a tervezés során leegyeztetett nyomvonalakat rögzíti. Ezzel összhangban változik a települést
nyugati oldalról elkerülő út nyomvonala is. A hatályos településszerkezeti tervvel összhangban az
elkerülő út közelebb került a belterülethez. A Somlóvásárhely-Devecser közötti térségi mellékút már
nem szerepel a VMTrT-ben. Térségi kerékpárút hálózati elem került be a térszerkezeti tervbe, amely
Kolontár irányából Nemeshany felé halad a városközponton keresztül.
Egyes egyedi építmények (gázátadó állomás, térségi jelentőségű szennyvíztisztító rendszer központja,
szennyvíztisztító telep, térségi jelentőségű szennyvíztisztító rendszerhez csatlakozó település, térségi
jelentőségű ivóvízellátó rendszerhez tartozó település) a módosított szerkezeti terven nem
szerepelnek.

1.3-4. ábra: A térségi szerkezeti terven a tervezési terület (forrás: Devecser településrendezési
tervének részleges felülvizsgálata, 2011)
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1.3-2. táblázat: Veszprém Megye TrT tervezési területet érintő megyei övezeteinek
területrendezési követelményei (forrás: Devecser településrendezési tervének részleges
felülvizsgálata, 2011 – s hstálxod jogszabályoknak megfelelően aktualizálva)

Megyei övezet

Tervezési
terület
ÉRINTI

Tervezési
terület NEM
ÉRINTI

3.1 Magterület övezete,
ökológiai folyosó övezete,
puffer terület övezete

X

3.2 Ökológiai folyosó
övezete

X

3.3 Pufferterület övezete

X

3.4 Erdőtelepítésre javasolt
terület övezete
3.5 Ásványi
nyersanyagvagyon-terület
övezete

X

- az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél
figyelembe kell venni.

X

-, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati
kitermelését nem lehetetleníti el.

3.6 Rendszeresen belvíz
járta terület övezete

X

3.7 Földtani veszélyforrás
területének övezete

X

3.8. Honvédelmi terület
övezete

Területrendezési követelmények

X

- a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a
településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A Devecserben kijelölt tervezési terület – amely egyúttal a 2014-2020-as programozási időszakban
a fejlesztések akcióterületének minősül – megfelel az Országos Területrendezési Terv megyei
övezeteire vonatkozó – a fenti táblázatban tételesen felsorolt – előírásainak.

1.4 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK
Devecser Város Önkormányzata a 142/2011. (III.9.) sz. határozatában döntött arról, hogy a
közigazgatási terület meghatározott részén belül felülvizsgálja a hatályos településszerkezeti tervet,
a helyi építési szabályzatot és a szabályozási terveket.
Az Önkormányzat egyúttal döntött a felülvizsgálandó terület és a teljes közigazgatási terület hatályos
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének egységes
szerkezetbe történő összedolgozásáról.
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A településrendezési eszközök részleges felülvizsgálatának célja a vörösiszap-katasztrófa által kárt
szenvedett területek komplex és integrált rehabilitációjának rendezési tervi előkészítése, a történeti
belváros megújulása infrastrukturális és jogi feltételeinek megteremtése.
A tervezési terület ismertetése
A felülvizsgálat alá vont tervezési terület a közigazgatási terület vasútvonal, Kolontárra vezető főút,
Széchenyi István út, Szabadság tér, Deák tér, Damjanich utca, Táncsics Mihály utca, Toldi Miklós utca,
Hunyadi utca, Torna-patak, Csigere-patak (0160. hrsz.) által határolt területe azok közterületi
területrészeit is beleértve. Értékvédelmi oldalról a tervezési terület határán húzódó térfalak épített
környezetének vizsgálata is beletartozik a tervezés tárgyába tekintettel arra, hogy a jelenlegi
normatív szabályozás megtartása mellett az egyes átalakításokra, foghíjbeépítésekre, bővítésekre
vonatkozóan különböző javaslatok kidolgozása is szükségessé válik. Önkormányzati támogató döntés
mellett a helyi építési szabályzat értékvédelmi rendelkezései, a helyi védettséget rögzítő jegyzék
kiegészítésre kerül.

1.4-1. ábra: Tervezési terület (forrás: Devecser településrendezési tervének részleges
felülvizsgálata, 2011)
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1.4.1

A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia
megállapításai

A város településfejlesztési koncepcióját 2002-ben fogadta el az akkori önkormányzat. A koncepció
az előkészítés során gyűjtött adatok alapján szabott meg fejlesztési célokat és prioritásokat. Konkrét
intézkedéseket, feladattervet állított fel a szükséges intézkedésekre. A 2010. októberi
iszapkatasztrófa új helyzetet teremtett, amely a korábbi fejlesztési elképzelések többségét
megváltoztatta. Az önkormányzat a kárelhárítási feladatokat követően újrafogalmazta a település
jövőképét és a 146/2011. (III.9.) Kt. határozatában a településfejlesztési koncepció kiegészítéseként
elfogadta a „Devecser városfejlesztési stratégiája” címet viselő dokumentumot. Ezt követően
elkészült a „Devecser város aktualizált stratégiai fejlesztési programja” című dokumentum, amelyet
a képviselő-testület a 422/2012. (VIII.7.) Kt. határozatával fogadott el.
A koncepcióban elfogadott célok képezik a felülvizsgálatban szereplő rendezési tervi változások
alapját. A tervezési területet érintő döntések a következő pontokat tartalmazzák:
Fejlesztési stratégia
A. Városrehabilitációs projektcsomag
1. Belváros-rehabilitáció
A történeti belváros Devecser lelke, évezredes öröksége. Az elmúlt évtizedekben a fejlesztések
hangsúlya a lakóterületekre és egyes gazdasági területekre esett. A belvárost a spontán
„modernizmus” jellemezte, viszonylag liberális és vegyes építészeti kultúrával. A belváros értékeinek
feltérképezése, védelme és rekonstrukciója mellett a közterületek megújulása az egyik kulcsa a város
megtartó erejének. A károsodott északi területek, a Pápai út környezete a település északi kapuja,
amely szerves egységet alkot a hozzá fűződő vár tömbjével és a Petőfi térrel. Egyik kiemelt cél ennek
a területnek élhető funkcionális, turisztikai rehabilitálása és viszonylagos tehermentesítése. A város
elkerülő útjának megépítéséig az átmenő teherforgalom komoly és nehezen kezelhető problémát
jelent, mint ahogy gond a tér közepét uraló, oda nem illő autóbusz pályaudvar is. A tehermentesítés
és a városi szolgáltatások, intézmények, parkolóterületek elhelyezésének célterülete a Deák tér,
Szabadság tér és környéke, melynek főleg közlekedési és zöldfelületeit kell átalakítani, a
városszerkezethez és a funkciókhoz igazítani.

1.1. Petőfi tér, Várdomb
A Petőfi tér a középkortól kezdve a település központi teresedése. Innen nyílott meg a vár, illetve
kastély kapuja, a kastélyba vezető behajtó út. Funkcióját tekintve elsődlegesen vásározásoknak,
egyházi, katonai rendezvényeknek adott helyet. A teret kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató
épületek veszik körbe, de itt található a katolikus plébánia és az iskola is. A tér közepén áll a barokk
katolikus templom és az autóbusz-pályaudvar. Az áthaladó főúttal és a térfalak mellett folyamatosan
kialakuló parkolókkal a tér teljesen elveszti eredeti funkcióját: parkolóvá és közlekedési csomóponttá
vált.
A kastély előtereként funkcionáló térhez szervesen kapcsolódik a vár dombja az azt övező
zöldfelületekkel: az egykori várárok sávjával és a kastélypark területével. A kastély szinte fel sem
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tűnik a Pápai út felől erre utazónak a XIX. század végén emelt tömör kerítés és a kastélyt túlnövőeltakaró fák miatt.
A tér rekonstrukciójának célja az eredeti köztéri funkciók visszahozása és megerősítése, a várdomb
tömegének kiszabadítása. Az északi oldalon a karakteres homlokzat látványát meg kell nyitni,
amellyel együtt járhat a falazott kerítés és a fák részleges eltávolítása. A beavatkozás során cél a
várárok területének visszasüllyesztése a főút terepszint süllyesztésével együtt. Így a barokk templom
gödörbe helyezett jellege megszűnik és a tér központi építményévé válik. A buszpályaudvart a térről
ki kell telepíteni valamely közeli belvárosi területre. A várost elkerülő országos főút megépítéséig
nem lehet szó a téren átmenő forgalom kizárásáról, viszont a környező utcák rendezésével a helyi
forgalom terhelése mérséklődhet és a főút csomóponti szerepe kikerülhet a térről.
A rekonstrukciónak nem célja nagyvárosi léptékű térrendezés. Egyszerű eszközökkel, tiszta, átlátható
struktúrát kell a területen létrehozni. A várdombot füves várárok veszi körül, majd a téren áthaladó
főút nyugati oldalán létrejön egy burkolt városi tér minimális köztéri elemekkel, de biztosítva annak
többcélú használhatóságát. Az északi térfal várárok vonalában hangsúlyos gyalogos sáv létesül a
kastélypark irányába biztosítva ezáltal mindkettő szerves összekapcsolását. A várdomb keleti oldalán
az Idősek Otthona funkcióváltásával együtt kell rendezni az iskola és a kastély közötti térfelületeket.
Megvalósult fejlesztések: A Petőfi tér rekonstrukciója megvalósult a KDOP-3.1.1/C-11-2012-0007
pályázat keretében.

1.2. Esterházy-kastély
A kastélyban működik Devecser városának könyvtára és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona. Az önkormányzat által működtetett könyvtár a kastély központi épületében, az idősek
otthona az északi udvari műemlék épületcsoportban, valamint az 1980-as években épített keleti
oldali új épületszárnyban helyezkedik el.
Az eredetileg oktatási központnak épült idősek otthona idegen funkció a város legkiemeltebb
műemlék épületében. Egyes helyiségei a turisztikai, idegenforgalmi szempontból hangsúlyos
toronyépületben és csatlakozó részeiben találhatók.
Az épületegyüttes történelmi örökséghez méltó hasznosítása régóta terve az önkormányzatnak.
Elsődleges cél a műemlék épületrészek önkormányzati funkciókkal történő megtöltése. A könyvtár
mellett helyet kaphatna itt még a helytörténeti gyűjtemény és a pincében a kistérség, a Somló-hegy
adottságait erősítő bormúzeum, valamint a kastély központi helyéből adódóan kistérséghez vagy
járáshoz kötődő szolgáltatói tevékenységek. Ezek a funkciók viszont erősen korlátozzák az idősek
otthona működtetésének feltételeit, és viszont. Az intézmény – a jelenleg üresen álló volt kórház
épületébe történő - elköltöztetése már régi terve az önkormányzatnak. Az otthon által használt újabb
szárny a település idegenforgalmi szállásigényeit tudná kielégíteni akár vállalkozói üzemeltetői
közreműködéssel.
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1.3. Deák tér, Szabadság tér
A két tér összefüggő, széles közterületi sávot alkot a belváros déli oldalán az egykori városfal mentén.
Történelmileg kialakult csomóponti terület, ahol a vásárhelyi, kolontári és pápai utak futnak össze. A
tér forgalomtechnikájára közlekedési vizsgálatok és tanulmányok készülnek, amelyeknek tekintettel
kell lenniük az esetlegesen a tér alatt előforduló régészeti leletekre is.
Az önkormányzat által elfogadott településfejlesztési koncepcióval összhangban meg kell erősíteni a
tér körüli közszolgáltatásoknak helyet adó funkciókat: egészségügyi, szociális, óvodai alapellátást. A
tér a Petőfi tér és a Belváros közelsége miatt belvárosi központi parkoló területként tud funkcionálni.
A Deák tér nyugati oldalának karakteres városképi védettségű épülete az egykori járásbíróság,
melynek 2013. évi felújítását követően a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal kapott helyet.

1.4. Uradalmi épületegyüttes
Devecser központjában, az országban tán egyedüli módon megmaradt az 1870-es kataszteri térképen
is látható, zárt rendszert alkotó teljes uradalmi épületegyüttes. A várkastély és az általános iskola
szomszédságában helyezkedik el a több átalakítást megért XVIII századi magtár és gőzmalom épülete,
a hozzá csatlakozó Jókai úti földszintes uradalmi épületrésszel. A 2012. évben megvásárolt, már régi
bontási engedéllyel rendelkező épület földszinti épületrészét a város rendbe hozta, melyben az új
buszpályaudvar fogadó helyisége kapott helyet. . A magtár és gőzmalom épületben egy
vásárcsarnokot kíván kialakítani az önkormányzat, kifejezetten a helyi élelmiszertermékek
forgalmazására. Az udvaron kialakításra kerülő többfunkciós rendezvénytér időszaki őstermelői
piacnak is helyet adhat. Devecser kistérségi központként, - mint valamikor mezővárosként – a
mezőgazdasági termények környékbeli kereskedelmében is jelentős szerepet tölthet be ezzel a
fejlesztéssel.

1.5. Középületek felújítása
1.5.1. Iskola épületek
Damjanich utcai iskola: Szükséges a nagyépület tetőszerkezetének javítása, héjazatának cseréje, a
vastag falak külső pucolása, nyílászárók cseréje, tornaterem, és technikai tantermek felújítása,
világítás és fűtéskorszerűsítés. Az udvar másik felében lévő, három tantermes épület 2013. évben
felújításra került.
Petőfi téri iskola: külső tatarozása 2013. évben megvalósult. Az épülettel kapcsolatban az
Örökségvédelmi hivatal hozzájárult, hogy többéves haladékot ad a 2009-ben engedély nélkül
beépített műanyag nyílászárók kötelező cseréjére, azzal, hogy az eredeti állapotot visszaállítását csak
a frontális rész középső traktusában kell elvégezni, és mellette engedélyezi a teljes külső vakolat
felújítást, mely munkák 2013. évben megvalósultak.
Deák téri volt járásbíróság műemlék épületének külső tatarozása, a nyílászárók szükség szerinti
javítása, cseréje 2013. évben megvalósult, és itt kapott helyet a Devecseri Közös Önkormányzati
Hivatal.
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1.5.2. Volt OTP épülete
Devecser központjában a Bem utcában fekvő épület a múlt század első felében polgári iskolának
adott otthont. Funkciója többször változott, jó elhelyezkedése, vonzó megjelenése és tervezett
funkciója indokolta a 2013. évben elvégzett külső felújítását. A város itt kívánja megvalósítani az
idősek étkeztetését, valamint klub szoba kialakítását az idősek részére.

1.6. Napenergia hasznosítása a középületeknél
A közintézmények működési költségeinek csökkentése érdekében a város részt vett azon a KEOP-os
uniós pályázaton, melynek célja a napenergia hasznosításán keresztül az elektromos áram igény
csökkentése. Ez a beruházás a lapos tetővel rendelkező középületek, (Művelődési ház, Várkerti iskola,
óvoda) illetve megfelelő tájolású sátortetős épületek esetében valósíthatók meg első körben. Az
energiahasznosító kapacitások kiépítése épületenként az ott felmerülő energiaigény mértékéig
indokolt. A megvalósításra 2015. évben került sor.

2. Úthálózat fejlesztése
2.1. Pápai út
A Pápai út mindkét oldalán elkezdődött a zöldfelületek kialakítása. Az állami tulajdonban lévő útpálya
mellett önkormányzati területsávok találhatóak. Mint a város legforgalmasabb bevezető útja, egyben
országos közút, a Pápai út nem marad ki a beavatkozásokból, az úttest megerősítése ROP-os
forrásból valósul meg. A kastélypark és az emlékpark közötti állami, önkormányzati telkeken az
útpálya mellett a gyalogos és kerékpáros csatlakozást, csapadékvíz elvezetést a mentesítéskor
megszüntetett infrastruktúra szükséges kiépítését és a közvilágítást is rendezni kell.
Megvalósult fejlesztések: A közvilágítás felújítása – saját forrásból – megtörtént, és az ígéretek
alapján talán az idei évben az út felújítása is megtörténik.

2.2. Szent Imre út
A Szent Imre út nyomvonalát a ’30-as években a vasút, vasútállomás megépítésével együtt jelölték ki.
Tengelye a Petőfi térről indul és a vízfolyásoknál finoman megtörve célozza meg az állomás épületét.
Az új emlékpark rendezésével már megújult az útszakasz Torna-patak és belváros közti szakasza. Az
útszakasz északi része 2014. évben helyreállításra került.
A vasútállomás előtti közvetlenül érintett szakasz rendezése fasorral szegélyezett felújított úttesttel,
gyalogos és kerékpárúttal kerülne a későbbiekben kiépítésre.

2.3. A város északi térfalának közterületei (Árpád utca, Bocskai utca)
A történelmi belváros északi vonala az Árpád utca, Bocskai utcák rehabilitálódó térfala fogja alkotni a
település városképét. Ezeknek az utcáknak közterületeit, közútját, egyszerű gyalogos- és
zöldfelületeit megújítani szükséges. A visszabontott, lecsonkolt infrastrukturális csatlakozások a
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módosított házhelyek figyelembevételével visszaállításra kerültek 2013. évben. A csapadékvízelvezetés a KDOP-4.1.1./D-12-2012-0001 pályázati forrásból felújításra került, amelynek rendszere
alaposan károsodott.

3. Park,- és rekreációs célú fejlesztések
3.1. Kastélypark
A devecseri Esterházy-kastélypark mind műemléki, mind természetvédelmi szempontból kiemelkedő
értéket képvisel abban a régióban, ahol a település elhelyezkedik. Esősorban nagy értékű
növényállománya miatt, amelyet tájképi kert, vagy ismertebb elnevezéssel élve angolpark stílusban
alakítottak ki. A park számos állatfajnak otthont adva magas ökológiai értéket képvisel. A Torna patak
egykori öntésterületén, a vizek lecsapolásával kialakított park mély fekvésű vizes terület, ennek
következtében mikroklímája főleg a nyári időszakban sok látogatót vonzott ide.
A vörösiszap-katasztrófa a történeti park szinte teljes területét érintette. A mély fekvésű területet az
iszap mintegy másfél méter magasságban elöntötte, majd levonulva vastag iszapréteg maradt vissza
a park területén. Az utak és egyéb műtárgyak megrongálódtak, eltűntek.
A kastélypark helyreállításának és az eredeti állapothoz képest mind növényfajokkal, mind új
funkciókkal – rendezvényterek, játszótér, tematikus tanösvények – gazdagításának rehabilitációs
tervezése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal segítségével és támogatásával megkezdődött, a
kertépítészeti engedélyezési terv már rendelkezésre áll.
Megvalósult fejlesztések: A Kastélypark felújítása a KEOP-3.1.3/2F/11-2012-0016 pályázat keretében
megvalósult 2014. évben.

3.2. Emlékpark a Rotary házzal
A vörösiszap által elöntött lakóterületen 262 lakóépület került elbontásra, helyükön közparkemlékpark létesült. A park arculatát meghatározzák a vízfelületek: a parkot átszelő, majd nyílt
árokban újranyitott Malom-árok és az emlékparkban kialakított három mederből álló tórendszer.
A XIX. Századi volt postaépület és postamesteri lakás a felújítását követően az ipari katasztrófa
emlékkiállításának ad helyet. A katasztrófa körülményeit, a mentesítést és újjáépítést bemutató fotókiállítás és tárgyi bemutató mellett városi képcsarnoknak és a Somló környéki néprajzi kiállítás is itt
kapott helyet. Helyet ad még tükörtermében konferenciáknak, fogadásoknak, illetve kamarazenei
előadásoknak, amely célra még az épület felső terasza is alkalmas.
Az egykori lakóterület nyugati, közforgalomtól távoli részén a Devecseri Városüzemeltetési NP Kft.
telephelye került kiépítésre 2013-2014. évben.

3.3. Názáreti ház és Közösségi csarnok
A Batthyány utca és a Torna-patak közötti – elöntéssel érintett – településrész a város északi kapuja,
a Torna-patak hídján érkező látogató első benyomását jelenti a terület. Itt fog visszaépülni az
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egyházközség területére a „Názáreti ház” a vallásturisztikai célzatú fogadóépületekkel, bungalókkal,
vizesblokkal, kertészettel, zöldterülettel.
A tervezett sportcsarnoképület egy multifunkcionális épületegyüttes lesz, melynek megközelítése a
Batthyány utcáról feltárható 100 férőhelyes, fásított parkolón keresztül történik. A terep és
úthálózati adottságok figyelembe vételével az épületet kiszolgáló szerviz utat az északi oldalon
célszerű kialakítani. A főbejárat a kastélyra tájolt, erősítve annak pozícióját, egyben lehatárolva az
ipari-gazdasági övezet felé a történeti és emlékpark területét.
Az épületegyüttes a nyugati oldalán 2 szabadtéri teniszpályával egészülhet ki. A létesítményt
kiszolgáló parkoló természetesen a parkot látogatók járműveinek elhelyezését is szolgálja. Az épület
funkciója, belső tereinek strukturáltsága, átrendezhetősége, leválaszthatósága, műszaki kialakítása
azt a célt szolgálja, hogy a létesítmény minél többféle esemény befogadására alkalmas legyen, mivel
csak ezáltal biztosítható fenntarthatósága.

3.4. Városi labdarúgópálya
A kastélypark Keleti felén, régi helyén épült fel 2013. évben a városi labdarúgópálya. A pálya
elhelyezkedése azonos a régivel, kiszolgáló épületeinek helye viszont változott, a pálya nyugati
hosszanti oldalára került, hátteret adva az ugyanezen oldalon elhelyezkedő 600 férőhelyes lelátónak.
A pálya alagcsövezett, és kerületéről fúrt kútból öntözési lehetőséggel került kiépítésre. A kiszolgáló
épület kialakítása NB 2-es mérkőzések lebonyolítására ad lehetőséget.
Az objektum Pápai út felőli oldalán egy műfüves, világítással felszerelt kisméretű edzőpálya fog
épülni. Erről az oldalról került kiépítésre a járművek és az autóbuszok részére a parkoló is. A 45
gépkocsi befogadására alkalmas parkoló a bevezető út mentén, míg a buszparkoló az öltözők előtt
került kialakításra. Az objektum kerítéssel körbezárt, személyi bejárata a város irányából a
kastélypark felől került kialakításra.
Megvalósult fejlesztések: A labdarúgópálya saját forrásból került megvalósításra, az öltöző épületet
a Magyar Labdarúgás Fejlesztéséért Alapítvány építette meg, melynek használatba vételi
engedélyezési eljárása még folyamatban van.

4. Vasútállomás közterületi rendezése
A Budapest-Szombathely vasútvonal mellett álló vasútállomás épülete a ’30-as években épült a
városközpontból kivezető Szent Imre utcával együtt. Az állomás előtti tér mindig az aktuális funkciók
és használat szerint formálódott, rendezett közterület kialakítására nem nyílt lehetőség. A távolsági
tömegközlekedés rendszerének újragondolása megkívánja olyan autóbusz megállóhely létesítését a
vasútállomás környékén, amely a vasúti személyszállítással összehangolva lehetővé teszi a munkaerő
mozgását a térségből és viszont. A vele szomszédos gazdasági terület, vállalkozói övezet fejlesztési
céljai igénylik a jó közlekedési kapcsolatokat, így a vasútállomás fejlesztése az iparfejlesztéshez
elengedhetetlen. A MÁV tervezi az épület és a vasúti létesítmények korszerűsítését, emellett viszont
nem maradhat el az épület fogadóterének és környezetének közterületi rendezése. Magába foglalja
ez a program szabályos gépkocsi parkolóhelyek, egyszerű, de igényes zöldfelületek kialakítását,
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megfelelő autóbusz várakozóhely és forduló megépítését, valamint a közlekedési felületek olyan
mértékű rekonstrukcióját és fejlesztését, amely a gazdasági területek logisztikai funkciójához kötődő
teherszállítást lehetővé teszi.
Megvalósult fejlesztések: A terület rendezésével a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0019 pályázati forrásból
elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány foglalkozik.

B. Gazdaságfejlesztési projektcsomag
1. Vállalkozói és ipari övezet létrehozása
A Pápai út és a Torna-patak találkozásától nyugati irányban a vasútvonal és a patak között
összefüggő, egymáshoz kapcsolódó gazdasági területek helyezkednek el. Keleti oldalán már meglévő
beépített telephelyeken különböző vállalkozások működnek, a köztük lévő lakóházak lebontásra
kerültek. A terület nyugati felén jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló beépítetlen gazdasági
területek felvásárlásával és termelésből való kivonásukkal zöld mezős beruházásra alkalmas tömb
található. A gazdasági szabályozás alatt álló ingatlanok egy része a vörösiszap által kárt szenvedett és
bontásra ítélt lakóingatlan.
Az önkormányzat a kistérség vállalkozói-innovációs övezetét szeretné az összességében 70 hektáros
területsávban kialakítani. A terület nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, illetve itt fog
áthaladni a várost nyugati oldalról elkerülő út nyomvonala és itt kerül kialakításra a 8-as utat és a
vasutat keresztező csomópont. A vasút és a vasúti rakodóterület szomszédsága a vállalkozások
logisztikai tevékenységében máshol nem biztosítható előnyökkel jár. A közúti infrastruktúra
fejlesztése és korszerűsítése viszonylag kis befektetéssel könnyen elérhető telephelyek kialakítását
teszi lehetővé. Az utak nyomvonal korrekcióját és szélesítését, új szakaszok pályaépítését kell
elvégezni és ki kell építeni a szükséges közműhálózatot. A terület rendezésével a különböző
vállalkozói igények változatos kiszolgálására kisebb-nagyobb területű ingatlanokat lehet kialakítani.
Megvalósult fejlesztések: Saját forrásból valósult meg a Torna-patak és az Agrokémia Kft. közötti
terület teljes infrastruktúra kiépítése.

2. Meggyeserdei vállalkozói övezet
A Magyar Honvédség volt laktanya-területe jelenleg túlnyomórészt hasznosítatlan, a Sümegi út
mentén, a várostól mintegy két kilométerre helyezkedik el. Az út Északi oldalának területén ipari
termelő vállalkozások, egy használtcikk piac és tartalék gazdasági terület helyezkedik el. Az út
túloldala kerített és őrzött, azonban tevékenység nélküli.

3. Megújuló energia termelés szántóföldön
Fás szárú, rövid vágásfordulójú energianövény termesztés kezdődött meg 2012. évben a
Startmunkaprogram keretében a vörösiszaptól mentesített szántók jó részén. Ezen mezőgazdasági
területeknek regenerálódásra és az esetlegesen beszivárgott plusz nehézfémsóktól való mentesítésre
van szükségük. A konkurens külföldi gazdasági érdekkörök miatt sem javasolt itt élelmiszert vagy
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takarmányt termeszteni,
élelmiszergazdaságunknak.

mert

egy

esetleges

negatív

kampánnyal

kárt

okozhatnak

Az Önkormányzat e földek közösségi célú hasznosítása céljából, másrészt a károsult földtulajdonosok
kárenyhítése érdekében a település mentén Kolontár irányába a leginkább érintett termőföldek
vásárlását hirdette meg, a Kármentő Alap segítségével, egységesen 100,- Ft/m2 áron. Az ajánlati
felhívást a tulajdonosok 2/3-a elfogadta. A megvásárolt földterületekből eddig 19,5 hektár
egybefüggő területet telepítettek be hazai fás szárú dugványokkal, amit a közmunkaprogramban
részt vevők ápolnak folyamatosan.
Az ültetvény jellemzője, hogy 3 méteres sortávolsággal, 1 méteres tőtávolsággal bírnak, és az ültetést
követő harmadik évben termelhető le. Különösen az első években folyamatos gépi és kézi ápolást
igényelnek. A betakarítást kombájn helyett kézi kitermeléssel tervezik, ahogy a szállítást és a
telepített daráló segítségével az apríték előállítását is.
Megvalósult fejlesztések: A vörösiszappal elöntött mezőgazdasági területek egy részét megvásárolta
az önkormányzat, melyekre energia növényeket – több mint 30 ha nagyságú területre (Devecser és
Kolontár között) – telepített, ezek biztosítják jelenleg több intézmény – Petőfi téri iskola,
Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház – fűtését, melyekbe apríték tüzelésű kazánok kerültek
beépítésre. A növények gondozását a Startmunka program keretében foglalkoztatottak végzik.

C. Társadalmi projekt: Hátrányos helyzetű emberekért
1. Biztos Kezdet Gyermekház
A „Biztos Kezdet Gyermekház”-at azon fiatal szülők és gyermekeik érdekében működteti a Máltai
Szeretetszolgálat, akik mélyszegénységben, ingerszegény környezetben élnek, és a szülőknek nincs
esélyük arra, hogy saját erőből tudják biztosítani azokat a körülményeket amely a gyermek későbbi
fejlődése szempontjából meghatározó.
A Máltai Szeretetszolgálattal közösen működtetett intézmény a rászoruló családok számára
délelőttönként van nyitva, ahol legalább kettő szakmailag felkészült nevelőnő fogadja őket. A
gyermekek e korai, de későbbi életükre meghatározó első éveikben itt eltöltött időszakban maga
körül értelmes beszédet hall, társaival közösen hasznos játékkal, foglalkozásokkal töltheti idejét. A
szülő bepillantást nyer és elsajátíthatja egy háztartás vezetésének alapjait, a gyermeknevelés, ápolás
és vele való foglalkozás fontosságát.
A gyermekházban ingyen ebéd nincs, ne ezért keressék fel. A látogatása ugyanakkor nincs kötelezővé
téve, az ottani alkalmazottak feladata, hogy olyan szinten keltsék fel az érdeklődést, és olyan szintű
foglalkozásokat tartsanak, ami miatt rendszeres lesz a ház látogatása az érintettek körében.
Megvalósult fejlesztések: A Biztos Kezdet Háza a Csokonai utcában került kialakításra – az
önkormányzat vásárolt meg egy családi házat, és az került felújításra –, amelyet a Máltai
Szeretetszolgálat működtet.
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2. Kötelező délutáni iskolai foglalkozások
Az általános iskola alsó tagozatában kötelező részvétellel minden gyermek számára délután négy
óráig tartanak foglalkozásokat. A pedagógusok délelőtti és délutáni beosztásokban tanítják és nevelik
a gyermekeket, amelyet az iskolai étkezdében elfogyasztott ebéd és azt követő egy órai szabadban
történő játék szakít meg. Ez a megoldás a dolgozó átlagcsaládoknak is biztonságos és megnyugtató,
az elmaradott környezetből érkező gyermekek számára pedig az ifjú jövője szempontjából nagyon
fontos.

3. Szakképző iskola
A város és a kistérség munkaerő-képzési szerkezete rossz irányba változik, a kétkezi munkának nincs
presztízse a fiatalok körében, nem lehet a gazdasági szervezetek keresletének és igényeinek
megfelelő szakembereket találni, miközben a Devecseri kistérség középfokú oktatási intézménnyel
nem rendelkezik. A város vezetése, a kistérséggel összhangban a létező igények és lehetőségek
alapján elsősorban a keresett alapszakmákban, szociális és építészeti szakmacsoportokban
gondolkodik.
A szakiskolát és kollégiumot az Önkormányzat a volt kórház területén szeretné kialakítani.
A nappali rendszerű szakképzés mellett az épület kihasználtsága és a bevételek növelése
szempontjából indokoltnak látszik a felnőttképzés, valamint az iskolarendszeren kívüli OKJ képzés
biztosításának lehetősége a Foglalkoztatási Osztály illetékes kirendeltségével szoros
együttműködésben.
Megvalósult fejlesztések: Az önkormányzat tulajdonában lévő Damjanich u. 17. sz. alatti épületben
működik a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett szakképző iskola, ahol már a második
évfolyamon folyik oktatás. A két épületből álló ingatlanon az egyik teljes felújítására is sor került
annak érdekében, hogy az iskola megkezdhesse működését.

4. Közmunka program
A Devecseri Járás 2011. évtől a Leghátrányosabb Helyzetű kistérségi besorolást kapta. E besorolás
lehetővé tette, hogy a város részt vegyen a kísérleti Start munkaprogramban. Közel 100
munkanélküli, zömmel képzetlen ember vesz rész a programba, amely tevékenység nagyobb része
mezőgazdasági jellegű. A cél az, hogy munkával és képzéssel a többség megtanulja az
élelmiszertermelés alapfogásait, és képessé váljon arra, hogy saját családja ellátása érdekében ezt
otthon kamatoztassa.
A Startprogram része egy gyümölcsös telepítése, egy kisebb kertészet működtetése, valamint a
telepített fás szárú energianövény ültetvény ápolása.
További megvalósult fejlesztések:
 A Jókai utcában került kialakításra az új autóbusz pályaudvar.
 Csapadékvíz elvezetés rendezése és fejlesztése: a megvalósítás a KDOP-4.1.1/D-12-2012-0001
pályázati forrásból történt meg.
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 A Városüzemeltetési Kft. új telephelyre költözött, a Deák tér 2. sz. alatti ingatlanból. Új épület
került megépítésre az Emlékpark mellett lévő – elbontott házak helyén kialakított üzemi–
területen.
 Felújításra került a Deák tér 1. és 2. sz. alatti ingatlan.
 Megvásárlásra került a Szent Imre utcában egy épület, ahol jelenleg a Kormányhivatal Munkaügyi
Kirendeltsége működik.
 Út- és járdafelújításokra is sor került. Itt elsősorban olyan utcák burkolat és csapadékvíz elvezető
rendszerének felújítására került sor, melyek érintettek voltak a vörösiszap miatt – pl.
tehergépjármű forgalom tönkre tette azokat.
 Megvalósult a Művelődési Ház energetikai felújítása is pályázati forrásból (KEOP-5.5.0/B/122013-0062).
 38 db kamerából álló rendszer is kiépítésre került – BM támogatás felhasználásával – a
településen.

1.5 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.5.1

A település népességének főbb jellemzői

1.5.1.1 Demográfia
Devecser állandó és lakónépessége hasonlóan az országos és a Veszprém megyei tendenciához
folyamatosan csökkent 2001 és 2013 között. A két népszámlálás, azaz a 2001-2011. közti időszakban
rendkívüli mértékben, több mint 14%-kal csökkent a város lakónépessége. Ezt követően –
feltehetőleg az iszapkatasztrófa utáni rendezésnek is köszönhetően - valamelyest lelassult a
csökkenés, 2013-ra kb. 2,5%-os volt 2011-hez képest.
Devecserben a lakó és állandó népesség közti különbségek valamivel jelentősebbek az országos és
megyei értékeknél.
1.5-1. táblázat: Devecser város lakónépességi adatai (2001, 2011, 2013) (forrás: KSH)

Adattípus

2001

2011

2013

Változás Változás
2011/2001 2013/2011
(%)
(%)

Állandó népesség (Devecser)

5 414

4 733

4 628

87,42%

97,78%

Lakónépesség (Devecser)

5 232

4 497

4 387

85,95%

97,55%

Lakónépesség / állandó népesség (%) Devecser

96,64%

95,01%

94,79%

-

-

Állandó népesség (megye)

371 609

361 779

359 103

97,35%

99,26%

Lakónépesség (megye)

369 401

352 570

349 007

95,44%

98,99%

Lakónépesség / állandó népesség (%) Veszprém megye

99,41%

97,45%

97,19%

-

-
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Állandó népesség (ország)

10 270 425

10 092 081

10 051 837

98,26%

99,60%

Lakónépesség (ország)

10 174 853

9 931 925

9 877 365

97,61%

99,45%

99,07%

98,41%

98,26%

-

-

Lakónépesség / állandó népesség (%) - ország

Népmozgalom
Összességében elmondható, hogy járási, megyei és országos viszonylatban is évek óta kevesebb az
élve születések, mint a halálozások száma, tehát a város társadalmának folyamatos fogyása
mutatkozik. Devecser esetében a 2009. és 2010. évi kiugróan negatív átlagérték ugyan kismértékben
csökkent, még így is jóval intenzívebb fogyás mutatkozik az országos és megyei járásközpontok
átlaghoz képest.

1.5-1. ábra: Tényleges szaporodás (fogyás)

A természetes szaporodási mutató évek óta negatív értéket mutat, ami kiegészül a vándorlási
különbözet szintén negatív értékeivel, tehát a tényleges szaporodás értéke is negatív. Előzőek alapján
elmondható, hogy folyamatos Devecser város népességének csökkenése. A vándorlási különbözet
mutató ugyan 2002. évtől kezdve negatív értéket mutat, de a 2010. évi iszapkatasztrófa
következtében a 2011. évi kiugró értékét követően 2012. évtől csökkenő tendencia figyelhető meg.
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1.5-2. ábra: Vándorlási különbözet (állandó és ideiglenes együtt)

Korösszetétel
1.5-2. táblázat: A népesség korösszetétele Devecserben (2001, 2011) (forrás: KSH)

Adattípus

-14

2001

adott
korcsoport
részesedése
– 2001 (%)

2011

adott
korcsoport
részesedése
– 2011 (%)

990

18,3

662

14,3

15-59

3 385

62,5

2 896

62,6

60-

1 039

19,2

1 070

23,1

Összesen:

5 414

100,0

4 628

100,0

Az aktív korúak és a 14 év alattiak száma is csökkent 2001 és 2013 között. A 60 évnél idősebb
lakónépesség számának folyamatos emelkedése, ezzel szemben a 0-14 évesek és a többségi
lakosságot alkotó 15-59 évesek csökkenése figyelhető meg. Tehát egyértelműen megállapítható,
hogy Devecser lakosai körében a folyamatos fogyás mellett az elöregedés is jellemző.
Az eltartott népesség rátája az elmúlt években egy rögzített értéktől viszonyítva folyamatos és
kismértékű ingadozást mutat, jelentős változás évek óta nem tapasztalható.
A gyermeknépesség eltartottsági mutatója esetében folyamatos lassú csökkenés figyelhető meg az
elmúlt évek tekintetében. Devecser esetében gyorsabban csökken a fiatalkorúak száma, mint az aktív
korúaké, így egyre kisebb mértékben ró terhet a munkavállalókra a gyerekek ellátása.
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Az időskorúak száma az elmúlt években lassú, de folyamatos növekedést mutat, így az aktív korúak
számára kismértékben, de egyre nagyobb terhet jelent az időskorúak ellátása.
A népesség nemek szerinti megoszlását tekintve 2011-ben a városban: népesség 53%-a nő, 47%-a
férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest nem változott.

1.5.1.2 Nemzetiségi összetétel
Devecser városában nagyszámú roma nemzetiség él. A 2011-es népszámláláskor a lakosság 12,4%-a
vallotta magát romának, a valós számuk azonban ennél lényegesen magasabb lehet. Ezek a mutatók
messze meghaladják a járási, megyei és országos arányokat is, számuk pedig folyamatosan
emelkedik.
A roma lakosság szociális helyzete, életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota,
iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.
Mindezek mellett gyakoriak a konfliktusok, feszültségek a helyi roma és a többségi társadalom
között, amit kezelni kell a város jövője érdekében is.

1.5.1.3 Képzettség
Devecser városáról elmondható, hogy az iskolázottság aránya a Veszprém megyei járásközpontoknál
és az országos átlagnál is alacsonyabb, ami a városban élők magas átlagéletkorával és hátrányos
helyzetükkel magyarázható elsősorban.
A legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végzettek aránya Devecserben 33% volt 2001-ben, amely
2011-re – kismértékű növekedés következtében – 34,5%-ra emelkedett.
Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya is növekedést mutat az
utóbbi években, arányuk 2001–2011 között 13,8%-ról 18%-ra nőtt.
Érdemes külön kiemelni az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők arányát, hiszen e
tekintetben lényegesen magasabb értékeket látunk 2011-ben (24,2%) az országos átlaghoz képest.
Az egyetemi, főiskolai vagy egyéb oklevéllel rendelkezők száma viszont nagyon alacsony
Devecserben. Habár a 2001-es 5,2%-os arány 2011%-re már 6,9%-ra növekedett, a város e
tekintetben jelentős lemaradásban van az országos és Veszprém megyei járásközpontok átlagához
viszonyítva.
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1.5-3. táblázat: Devecser város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos
összehasonlításban (2001, 2011) (forrás: KSH)
2001
Adattípus

Devecser

2011

Megyei
Megyei
Országos Devecser
Országos
járásközpontok
járásközpontok

Legfeljebb általános iskola
8. osztályát végzettek
aránya (%)

33,0

24,1

26,3

34,5

22,5

25,0

Érettségivel,
mint
legmagasabb
iskolai
végzettséggel rendelkezők
aránya (%)

13,8

22,2

20,5

18,0

29,5

27,5

Érettségi nélküli középfokú
végzettséggel,
mint
legmagasabb
iskolai
végzettséggel rendelkezők
aránya (%)

23,4

24,0

21,1

24,2

22,0

19,5

Egyetemi, főiskolai, egyéb
oklevéllel,
mint
legmagasabb
iskolai
végzettséggel rendelkezők
aránya (%)

5,2

11,0

9,8

6,9

16,1

15,5

1.5.1.4 Foglalkoztatottság
2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakon belül 49,3%, míg a
településről munkavállalás céljából ingázók aránya 50,7% volt.
A város foglalkoztatottainak jelentős része az iparban, építőiparban talált munkát (653 fő). Az egyéb
szellemi foglalkozású foglalkozási főcsoportba is jelentős számú (284 fő) foglalkoztatott sorolható. A
kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozási főcsoport is meghatározó a településen.
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1.5-3. ábra: Foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint Devecserben, 2011 (forrás: KSH)
153

184

284
653

244
53

A vezető, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő
Az egyéb szellemi foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)
A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)
A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)
Az ipari, építőipari foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)
Az egyéb foglalkozású foglalkoztatottak száma (fő)

A munkanélküliek aránya 2001-ről 2011-re jelentősen emelkedett (2,8%-ról, 5,9%-ra). A regisztrált
munkanélküliek számában az utóbbi években folyamatos növekedés figyelhető meg, a válság
éveiben, 2009-ben és 2010-ben különösen magas volt a munkanélküliség.
A regisztrált munkanélküliek száma 2009-ben érte el tetőpontját, akkor 461 fő volt a számuk. Ezt
követően a munkanélküliség csökkenése figyelhető meg, 2012-ben a munka nélkül lévők száma
gyakorlatilag elérte a 2000. évi szintet. Ez a csökkenés összefüggésben állt azzal, hogy a vörösiszapkatasztrófát követően a helyreállítási munkálatok során megnövekedett a munkaerő igény. A 2013-as
évtől sajnos újabb növekedés figyelhető meg.
1.5-4. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma
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A munkanélküliség éven belüli alakulását vizsgálva látható egy téli és nyár eleji csúcs és egy júniustól
szeptemberig tartó csökkenés. A nyár végi alacsony munkanélküliség mezőgazdasági
foglalkoztatásnak köszönhető, a településen ugyanakkor a mezőgazdaságban rendkívül kevesen
dolgoznak.
1.5-5. ábra: A munkanélküliség egy naptári éven belüli alakulása 2014-ben (forrás: nfsz.munka.hu)
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1.5.1.5 Jövedelmi viszonyok
Jövedelem
A városban a száz lakosra jutó adófizetők száma az elmúlt években csak kismértékű ingadozást
mutatott, azonban jelentősen elmarad elsősorban a megyei járásközpontok átlagos értékétől.
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem tekintetében az elmúlt években folyamatos és
egyenletes növekedés figyelhető meg, az elmúlt 10 évben duplájára emelkedett, a 2001. évi
265.885,- Ft-ról, 2012-re 534.345,- Ft-ra. A folyamatos emelkedés ellenére is a városban élők
jövedelme jelentős mértékben elmarad az országos (680.195 Ft) és a megyei járásközpontok
átlagától (744.074 Ft).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma az utóbbi években szűk
skálán ingadozott, azonban 2010-ben kiugróan magas volt az előző évekhez képest, illetve 2011-től
visszaesett a 2010. év előtti szintre.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 2011-ben
43,1%, ami meghaladja a járási (40,8%), országos (33%) és a megyei járásközpontok (34,8%) értékeit.
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Segélyezés
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg 2014ben kétszerese volt a 2009-es értéknek. Sajnos ezek a legnagyobb összegű kifizetések, melyekre
egyre több ember szorul. A vörösiszap károk miatt 2013-ban lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma is közel kétszeresére nőtt.
1.5-6. ábra: Felhasznált segélyek összege (forrás: KSH)
Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg…
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre…
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra…
Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg…
Ápolási díjra felhasznált összeg (1000 Ft)
Temetési segélyre felhasznált összeg (pénzbeli és…
Időskorúak járadékára felhasznált összeg (1000 Ft)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra…
Átmeneti segélyre felhasznált összeg (pénzbeni és…
Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg…
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1.5.1.6 Életminőség
Az emberek életminőségét komolyan meghatározza, hogy milyen komfortfokozatú és ellátottságú
lakásban élnek. Devecserben a lakások 47%-a összkomfortos, mely jelentősen elmarad a megyei
65%-os átlagtól, ugyanakkor a komfortos lakások aránya (42%) meghaladja a megyei átlagot (28%). A
félkomfortos és komfort nélküli lakások aránya is a megyei átlag fölött van.
A lakások ellátottságát vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 97%-a hálózati vízvezetékkel, 90%-a
közcsatornával és 94%-a vízöblítéses WC-vel el van látva, tehát az átlagos megyei ellátottsági szint
jellemző a devecseri lakásokra.
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1.5-4. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2011) (forrás: KSH)
2011
Mutató megnevezés

város

megye

az összes háztartás %-ában
Háztartások összesen:

1758

150 458

összkomfortos

47,8

65,4

komfortos

42,8

28,3

félkomfortos

4,2

2,3

komfort nélküli

5,0

3,6

szükség- és egyéb lakás

0,3

0,5

hálózati vízvezetékkel

97,3

97,5

házi vízvezetékkel

0,6

0,7

meleg folyóvízzel

91,5

95,1

közcsatornával

90,7

85,4

házi csatornával

7,2

12,9

vízöblítéses WC-vel

94,6

95,7

háztartások a lakás komfortossága
szerint

háztartások a lakás felszereltsége
szerint

1.5.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Devecser város esetében a 2009. és 2010. évi kiugróan magas átlagérték kismértékű csökkenése
ellenére is az országos és a megyei átlaghoz képest is intenzívebb fogyás mutatkozik. A vándorlási
különbözet mutató ugyan 2002. évtől kezdve negatív értéket mutat, de a 2010. évi iszapkatasztrófa
következtében a 2011. évi kiugró értékét követően 2012. évtől csökkenő tendencia figyelhető meg.
Az időskorúak száma az elmúlt években lassú, de folyamatos növekedést mutat, így az aktív korúak
számára kismértékben, de egyre nagyobb terhet jelent az időskorúak ellátása. Az elmúlt 10 évben
jelentősen növekedett a városban élő roma népesség száma. Arányuk messze meghaladja a járási,
megyei és országos arányokat is.
Az iskolázottság aránya a Veszprém megyei járásközpontok és az országos átlagnál is alacsonyabb a
városban, mely a városban élők magas átlagéletkorával és hátrányos helyzetükkel magyarázható
elsősorban. A regisztrált munkanélküliek számában az utóbbi években folyamatos növekedés
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figyelhető meg, a válság éveiben, 2009-ben és 2010-ben különösen magas volt a munkanélküliség. A
városban a száz lakosra jutó adófizetők száma az elmúlt években csak kismértékű ingadozást
mutatott, azonban jelentősen elmarad elsősorban a megyei járásközpontok átlagos értékétől.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg 2014-ben
kétszerese volt a 2009-es értéknek.
1.5.3

Települési identitást erősítő tényezők

1.5.3.1 Történeti és kulturális adottságok
A Somló hegy tőszomszédságában fekvő Devecser a Dunántúl egyik legősibb kultúrterületén jött
létre. Régészeti leletek alapján már az őskorban és ókorban is lakott terület volt. A város mai
területén egykor öt középkori falu Devecser, Kisdevecser, Szék, Meggyes és Patony állt.
A település elnevezése régi magyar személynévből ered, későbbi birtokosai már a településről
nevezték el magukat. A Devecseri Csóron családnak a XIV. századtól a XVI. századig meghatározó
szerepe volt Veszprém vármegye és a település élete, valamint fejlődése szempontjából.
1584-ben kihalt a Devecseri Csóron család férfiága, így leány örökös révén a Nádasdy család
birtokába került, majd 1625-től az Esterházy család tulajdona lett.
A település jó földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a török háborúk után aktív kereskedelmi
élet alakult ki Devecserben. A céhek szerepe is egyre inkább meghatározó volt, szerteágazó
tevékenységüknek köszönhetően a térség központjává vált a település.
1760-ban országos vásárt tartottak a településen, majd 1794-től a település hetivásár tartási joggal is
rendelkezett. Elsősorban a szabó és csizmadia céhek más vidékek vásárain is megjelentek.
A XVIII. században több katasztrófa, így tűzesetek, árvizek, járványok és még egy földrengés is
sújtotta a települést, de a természeti csapások és háborúk, világháborúk megpróbáltatásai ellenére
Devecser megőrizte a térségben betöltött központi szerepét. 1557-ben mezővárosi, 1970-ben
nagyközségi rangot kapott.
1867-től 1971-ig járási székhely volt, 44 település tartozott a területhez. Devecser a járási székhely
rangját csaknem 500 év után 1971. szeptember 8-án vesztette el, az új járási székhely Ajka lett. A
település 1997-ben kapott városi rangot.
A város életét örökre megváltoztatta a 2010-ben lezajlott vörösiszap-katasztrófa. 2010. október 4-én
átszakadt az Ajkai Timföldgyár vörösiszap tárolójának gátja, melynek következtében több mint
egymillió köbméternyi zagy öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeket. Az ezt
követő években a város életét a katasztrófa következményeiből történő minél hamarabbi felépülés
vezérelte.
A folyamatos fejlesztések, beruházások eredményeképpen, az évtizedes fejlődésnek köszönhetően
2011. január 1. napjától létrejött a devecseri kistérség majd 2013. január 1. napjától Devecser ismét
járási központtá vált.
A város a környező településekre is kiterjedően okmányirodai, I. fokú építésügyi, városi gyámhivatali,
szociális, közigazgatási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
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Devecser főterének dísze a műemléki védelem alatt álló Esterházy-kastély, parkja védett természeti
érték. 1986 szeptemberétől a város könyvtára ebben az épültben került elhelyezésre.
A devecseri általános iskola régi épületén bronz dombormű jelzi, hogy 1882-83 között itt tanított
Gárdonyi Géza író, Ziegler Géza néven. A Hosszú hajú veszedelem és a Zivatar Pékéknél című
műveiben örökítette meg tapasztalatait, utóbbihoz személyes élményeket szolgáltatott egy plátói
szerelem a devecseri pék leánya iránt.
A város híres szülötte Dr. Esterházy Ferenc zeneszerző. Bécsben végezte zenei tanulmányait, majd a
New-York-i College of Musicon szerzett doktorátust. A szerelmes levél című vígoperáját 1933-ban a
budapesti Operaházban mutatták be.
A helyi kulturális értékek megőrzésében jelentős szerepet töltenek be a devecseri civil szervezetek,
úgymint a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub vagy a Devecseri Foltvarró Kör. A roma
hagyományok megőrzésében a Fláre Beás Kulturális Közhasznú Egyesület működik közre.
A devecseri várkert 1999-től 2010-ig több alkalommal volt helyszíne nemzetközi kutyakiállításnak,
mely hagyománynak a vörösiszap katasztrófa sem tudott gátat szabni.
A Devecseri Újság 1927-ben jelent meg először, kisebb megszakításokkal azóta is megjelenik, míg a
Devecseri Városi Televízió (DVTV) hetente egyszer sugároz adást, ezzel segítve a helyiek
tájékoztatását, a kultúra terjesztését.

1.5.3.2 Civil szerveződések2
A városban számos példát találunk civil szervezetekre, amelyek a legváltozatosabb tevékenységi
körökben fejtenek ki aktivitást. Ezek a szervezetek a közösségi élet szinte minden területét lefedően
megtalálhatóak a városban: egészségügy, oktatás, sport, kultúra, népművészet, hagyományőrzés,
érdekképviselet, hitélet, szabadidős tevékenységek, stb. A közép- és hosszú távú településfejlesztési
célok meghatározásakor tehát egyértelműen van kikre építeni a civil szervezeteket tekintve.
Az önkormányzat és a civil szervezetek között rendkívül szoros a kapcsolat, mely a 2010-es
iszapkatasztrófa, valamint az azt követő újjáépítési munkák során is megmutatkozott.
A településen jellemző a civil szervezetek közötti „átjárás”, tehát a civil szervezetek támogatják,
segítik egymás munkáját, működését, és aktívan részt vesznek egymás eseményein.
Nemzetközi viszonylatban is egyedülálló eredmény, hogy a Devecser és Somlókörnyéki Települések
Cukorbeteg Egyesületének köszönhetően a világ első, a diabéteszesek közösségének tiszteletére
készült emlékjelét, az Életfát 2010. november 20-án avatták fel Devecserben.
Önálló, csak a civil szervezetek számára létrehozott intézmény nem található Devecserben, de a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház több szervezet számára is helyet biztosít, továbbá helyi
civil szervezetekkel együttműködve az egészségmegőrzés érdekében prevenciós napokat is szervez.

2

A civil szervezetek listája a Mellékletek között található.
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1.6 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.6.1

Humán közszolgáltatások

1.6.1.1 Oktatás
A településen a közoktatási feladatokat a Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el.

Bölcsődei és óvodai ellátás
A településen, és a járás további településein egyáltalán nem üzemel bölcsőde, - csak az óvodában
van egy 5 fős bölcsődei csoport -, s ennek megoldása mára halaszthatatlanná vált. A probléma
megoldása érdekében a település önkormányzata 2016-2017. évben bölcsődét kíván nyitni a városi
óvodával együttműködve.
A bölcsődei csoportok indítása a települési tapasztalatok szerint szükséges, és indokolt, mert az
óvodai beilleszkedés több esetben okoz gondot a gyermeknek, és szülőnek egyaránt. Devecser
városának az elmúlt évek adatai alapján 5-12 fő bölcsődés korú gyermeket kellene bölcsődei
ellátásban részesítenie, az önkormányzat célja azonban két, egyenként 15-15 fős csoport indítása,
mivel a járásban egyáltalán nincs bölcsőde.
Előzetes felmérések alapján a két csoport indítására a környező községek részéről határozott igény
mutatkozik, a létszám az eddigi tendenciák alapján minden évben biztosítható.
A bölcsőde az óvodához kapcsolódó, de annak jelenleg nem használt épületrészében kerül
elhelyezésre, kihasználva a kézenfekvő szinergiákat (tornaterem, só-szoba, játszótér, ebédlő, stb.).
A településen az óvodai ellátás régmúltra tekint vissza, 1910 környékén a Rupert kisasszonyok
vezetésével, közel 35 gyerek felügyeletével indult el. 1913-tól állami szervezetként működött tovább,
az 1930-as évek környékén átlagosan 65 római katolikus kisgyermek nevelését biztosították a Tausz
nővérek.
Az első Országos Alapprogram kiadását követően, az 1960-as években teljesedett ki az óvodai ellátás
a településen, nevelőprogramoknak és több bemutató foglalkozásnak biztosított helyet az óvoda.
A jelenleg is működő, az óvodának helyet adó kétszintes, hat csoport befogadására alkalmas épület
1972-ben épült. Az 1982-es demográfiai hullám eredményeként további fejlesztéseket és bővítéseket
igényelt, ekkor nyerte el jelenlegi formáját. A fejlesztést és bővítést követően 2008-ban az óvoda és
az általános iskola összevonásra került.
Az óvoda által létrehozott „Vackor az óvodáért” Alapítvány célja az óvodai oktatáshoz, neveléshez
szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Támogatja továbbá
az óvodai programokat, speciális orvosi vizsgálatokat, és segítséget nyújt a beiskolázás előtt álló
rászoruló gyermekek számára. Az alapítvány 1998. óta közhasznú alapítványként működik. Az SZJA 1
%-ából és egyéb támogatásból befolyt összegből többek között beszerzésre került 6 csoportszoba
helyiségének ablakaira redőny, továbbá a "Jeles Napok" ünnepléséhez eszközök - szürethez prés,
daráló - vásárlására került sor. 2005-ben 11 csoport részére fejlesztő játékokat vásárolt, valamint 2
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csoport részére gyermekszékeket szerzett be. Az Alapítvány a jövőben is a nevelőmunka feltételeinek
javításán dolgozik.
Az óvodai férőhelyek száma az elmúlt években stagnált, majd a 2012-es visszaesést 2013-ban egy
kiemelkedő emelkedés követte, így 2013-ban a férőhelyek száma 200-ról 325-re emelkedett.
A városban az óvodai férőhelyek kihasználtsága az elmúlt években ingadozást mutat, és mind a
magyarországi, mind a megyei és járási értékekhez viszonyítva alul marad. Az egy óvodai férőhelyre
jutó óvodások számát az alábbi ábra szemlélteti.
1.6-1. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)

Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek száma
kiemelkedően magas. Az intézmény a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek felzárkóztatását évek óta kiemelten kezeli.

Alapfokú oktatás
A devecseri általános iskola társulási megállapodás alapján több település számára biztosítja a nyolc
évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelési és oktatási, feladatok ellátását, továbbá
zeneművészeti oktatást. Az iskolában az oktatási infrastruktúra fejlesztése folyamatos, ennek
köszönhetően korszerű és színvonalas eszközökkel történik az oktatás. Az elmúlt években számos
projekt került megvalósításra, melyek elsősorban a felzárkóztatást és tehetséggondozást szolgálták.
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1.6-2. ábra: Általános iskolai tanulók száma 2001-2013. között Devecserben

A TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0052 számú, „Esélyegyenlőség = egyenlő esély” című pályázati projekt a
felzárkóztatás esélyeit megteremtve biztosította, hogy minél többen szerezzenek komoly
ismereteket, képességeket, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a munka világába.
A pályázati program keretében a 3 évesnél fiatalabb gyerekek bevonásra kerültek az óvodai
nevelésbe, a szülők pedig a baba-mama klub munkájába. A projekt keretében nyitott óvoda program
valósult meg, védőnők segítségével egészségügyi állapot javítására került sor. A programban roma
származású anyanyelvi dajka és szociális segítő is alkalmazásra került.
Az általános iskola alsó tagozatán az alapkészségek fejlesztésére került sor a nevelési tanácsadó és a
rehabilitációs bizottság vizsgálatainak előkészítéséhez. A visszahelyezett SNI tanulók mentorálása is
megvalósult.
Felső tagozatosok körében a középiskolai tanulmányok támogatása érdekében a HHH és az SNI
tanulók felvételire történő felkészítése valósult meg. Pályaorientáció keretében a program
lehetőséget biztosított iskola- és üzemlátogatásokon, sulibörzéken való részvételre.
A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0633 számú, „Innovatív iskola Devecserben” című projekt keretében a
tehetséggondozás jegyében 132 millió Ft-ot fordítottak arra, hogy az iskola megítélése pozitív irányba
változzon, egy szerethető iskolát teremtsenek. Az iskola felébreszti a tanulókban azokat a
képességeket, és tulajdonságokat, amelyek által a jövőben sikeres, boldog emberek lehetnek,
felfedezhetik miben jók, mi iránt érdeklődnek. Lehetővé teszi, hogy a gyerekek részt vegyenek
szakkörön, tematikus napokon, táborokban, megismerkedhetnek környezetük népi értékeivel,
hagyományaival, és szükség szerint kompetencia fejlesztésben is részesülhetnek. Tanulhatnak
nyelveket, szélesebb ismereteket szerezhetnek a világról. Az iskola szerint minél egyedibb és
különlegesebb egy gyerek, annál jobb. Továbbá a sport nagy hangsúlyt kap. A sportágakon belül a
futball kapja a kiemelt szerepet. Sikerélményt szeretnének nyújtani az oda járó gyermekeknek,
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rengeteg versenyzési lehetőséggel, következetes követelményrendszerrel, kihasználva életkori
sajátosságaikat.
2000 szeptembere óta működik az alapfokú művészeti iskola, a Harmónia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Devecserben, kezdetben Beszterczey, most Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven. Foglalkozásait
délutánonként tartja minden hétköznap. Hét csoporttal és két képzőművész tanárral dolgoznak, az
iskolában 6-22 éves korú tanulók festenek, rajzolnak, szobrászkodnak, továbbá foglalkoznak még
fazekassággal, grafikával, valamint üvegfestéssel, gyertyaöntéssel, papírmerítéssel is. Ezáltal a
tanulók alapfokú képzőművészeti ismereteket sajátítanak el, és kipróbálhatnak különböző eljárásokat
valamint technikákat.
Az intézmény vállalja a tanulók felkészítését a különböző képzőművészeti középiskolákban való
továbbtanulásra is (Budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnázium, Zirci III. Béla Gimnázium, Herendi
Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola stb.).

Középfokú oktatás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola 2013. szeptember 1-jén megkezdhette
oktató–nevelő munkáját hegesztő, valamint szociális gondozó és ápoló szakmákban.
Az intézmény megalapításának célja, hogy a devecseri járásban helyben képzett szakemberek
biztosítsák a megtelepedni és termelni szándékozó vállalkozások humánerőforrását. Az intézmény
képzései szorosan illeszkednek a térség iparosítási elképzeléseihez, ezért támogatta a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Devecser város törekvését szakiskola
létrehozására.
A képzési program a Munkaügyi Központ és a térség vállalkozóival együttesen került kialakításra.
Jelenlegi és tervezett képzések is hiány-szakképesítések, melyek a tanulni vágyó fiatalokat szakiskolai
tanulmányi ösztöndíjra teszik jogosulttá.
A szakképzés fejlesztése és helyi igényekhez való igazítása viszont elengedhetetlen a hosszabb távú
gazdasági fejlődés érdekében.

1.6.1.2 Egészségügy
A településen önkormányzati fenntartású rendszerben működő háziorvosi rendelők és szakellátást
biztosító intézmények találhatóak. Orvosi rendelők az ellátási igényekhez igazodva nőgyógyászati,
gyermekgyógyászati, orr-fül-gégészeti, szemészeti, sebészeti, és reumatológiai szakellátást nyújtanak
a helyi lakosoknak.
Devecserben négy háziorvos és egy fogorvos végzi az alapellátást, egy gyermekorvosi praxis évek óta
betöltetlen, a gyermekek ellátását a háziorvosok biztosítják. A városban az egy háziorvosra jutó
lakosok száma 2013-ban 1.094,5 fő volt, ami kedvezőbbnek mondható az országos, a megyei és a
járási értékeknél.
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A városban működik a Devecseri Összevont Háziorvosi Ügyelet, mely 29 településnek biztosítja a
munkaidőn túli orvosi ellátást, hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve hétvégén és
ünnepnapokon teljes időben. Az orvosi ügyeletet kilenc orvos látja el.
Fekvőbeteg ellátás a városban nincs, a kórházi ellátásra szoruló betegek Ajkára vagy Veszprémbe
kerülnek.
Az egészségügyi alapellátás része a védőnői szolgáltatás. Jelenleg a városban három védőnő dolgozik,
biztosítva a várandós anyák, gyerekágyas anyák, valamint a 16 év alatti gyermekek gondozását.

1.6.1.3 Szociális közszolgáltatások
A szociális gondoskodás célja, hogy az egyénileg jelentkező, de társadalmilag tipikus élethelyzeteket
feltárja, és azokra - a jog által biztosított keretek között - reagáljon.
A város önkormányzata a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:















aktívkorúak ellátása,
lakásfenntartási támogatás,
ápolási díj,
átmeneti segély,
gyógyszertámogatás,
elemi károsultak segélye,
temetési segély,
hulladékszállítási díj megfizetésének támogatása,
köztemetés,
közgyógyellátás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés.

Devecserben két intézmény biztosít szociális ellátást: a Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona.
A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást valamint
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai egységek keretében alábbi tevékenységeket biztosítja:

Szociális étkeztetés
Devecserben azoknak a szociális rászorulóknak biztosítanak legalább napi egy meleg étkezést, akik
ezt önmaguknak vagy eltartottaiknak nem tudják megteremteni körülményeik miatt. A jogosultsági
feltételek részletes szabályait a települési Önkormányzat rendeletben határozza meg. Az ellátás
kérelemre történik, az intézménybe való felvételről valamint az ellátásért fizetendő díj mértékéről az
intézmény vezető dönt.
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Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy számára a saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. Az intézmény
a házi segítségnyújtás keretében intézményszervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a
város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak
igazgatási területén is.
Az ellátás kérelemre történik, az intézménybe való felvételről valamint az ellátásért fizetendő díj
mértékéről az intézményvezető dönt.

Idősek nappali ellátása
Az intézmény idősek nappali ellátása keretében az intézményszervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el a város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési
önkormányzatainak igazgatási területén is. Az idősek elsősorban saját otthonukban történő ellátásán
túl a hajléktalanok, és indokolt esetben fogyatékos személyek, továbbá gyermekek számára is
biztosítható az ellátás.
A nappali ellátást nyújtó intézmény lehetőséget biztosít nyitva tartási időben a felvett tagjai részére
közösségi együttlétre, pihenésre, naponta egy meleg ebéd helyben történő elfogyasztására,
szabadidős programokon való részvételre, szükség szerint egészségügyi ellátásra, egészségügyi,
egyéb tájékoztató előadásokon való részvételre, személyi tisztálkodásra, hivatalos ügyeik intézésében
segítségnyújtás igénybevételére.
Az ellátás kérelemre történik, az intézménybe való felvételről valamint az ellátásért fizetendő díj
mértékéről az intézményvezető dönt.

Családsegítés
A Családsegítő Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a város területén és
társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén is.
A tevékenység keretében az életvezetési, szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt támogatást az intézmény.
A segítségnyújtás elsősorban a problémák, krízishelyzetek megelőzésén, illetve megszüntetésén
alapszik. Az ellátás önkéntes jelentkezés, vagy a jelzőrendszeri megkeresés alapján történik.

Gyermekjóléti Szolgálat
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a város területén és
társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén is.
A Gyermekjóléti Szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
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megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. Az ellátás önkéntes jelentkezés, vagy a jelzőrendszeri megkeresés alapján történik.

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
Devecser szívében, az Esterházy-kastélyban működik a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak
Egyesített Szociális és Módszertani Intézményének I. számú telephelye. A több épületben elhelyezett
100 férőhelyes otthon a városi könyvtárral osztozik az területen. Az épület kétszintes,
akadálymentesített, a szintek közötti közlekedést 2010-ben felújított lift is segíti. A szobák 2-3
ágyasak külön fürdőszobával ellátottak. Az Alzheimer- és az Alzheimer típusú megbetegedésben
szenvedők számára külön Intenzív gondozási részleg került kialakításra, négy ágyas szobákkal,
foglalkoztatóval külön férfi, női fürdővel. A közösségi programok a napi szintű foglalkozások a közös
étkezések lehetősége, a szociális kapcsolatok erősítését szolgálják.
Az intézmény kihasználtsága a 80%-hoz közelített 2013-ban.

1.6.1.4 Közösségi művelődés, kultúra
A jelenlegi Devecseri Városi Könyvtár elődjét, a Járási Könyvtárat 1952-ben alapították, ezt követően
1966-ban egy új, 180 m2 alapterületű könyvtár került átadásra. 1978-tól három épületben működött
a könyvtár. Ma minisztériumi, megyei és helyi összefogással 1986 szeptemberében a felújított
Esterházy-kastély ad otthont a gyűjteménynek.
A könyvtár Somló-környék kulturális központjaként számon tartott intézmény, városi feladatai
mellett közel 40 település mozgókönyvtári ellátását is végzi.
A könyvtár állománya meghaladja a 240 ezer dokumentumot, több mint 100 féle folyóirat található,
illetve a Somló irodalmát is felöleli a könyvtár helytörténeti gyűjteménye.
A könyvtár a Városi Művelődési Házzal 2008. október 1-től összevontan működik, Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház néven.
A könyvtárban az olvasók rendelkezésére áll a Kastélygaléria, klubövezet, kölcsönző tér (felnőtt- és
gyermekkönyvtár), olvasóterem, folyóirat-olvasó, audiovizuális részleg, és foglalkoztató terem.
Térítésmentes a könyvtár látogatása, helyben használat, tájékozódás a gyűjteményben, valamint
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
Egyéb szolgáltatások keretében lehetőség van dokumentumok kölcsönzésére, könyvtárközi
kölcsönzésre, irodalomkutatásra, irodalomjegyzékek, ajánló bibliográfiák készítésére. Igény szerint
könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, ellátja az idős és mozgáskorlátozott
olvasókat, továbbá irodalmi, képzőművészeti, zenei rendezvényeket szervez. A termek bérelhetőek.
Lehetőség van internethasználatra, fénymásolásra, nyomtatásra, spirálfűzésre, telefax küldésre,
szkennelésre, CD/DVD írásra, hanganyagok átjátszására.
Devecserben az 1960-as években épült Művelődési Ház áll a művelődni és szórakozni vágyó lakosok
rendelkezésére. A Művelődési Ház nemrégiben felújításra került, melynek keretében a 360 fős
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férőhellyel rendelkező színházterem modern fény- és hangtechnikai eszközökkel került felszerelésre,
emellett 4 további foglalkoztató terem került kialakításra.
Az intézményben számos szakkör és csoport működik, többek között otthont ad a nyugdíjas Klubnak,
Mozgássérültek Klubjának, Ifjúsági-és Felnőtt Képzőművész Körnek, valamint a Honvéd Bajtársi
Körnek is. Továbbá itt működik a Sakk-kör, Hip-hop tánccsoport, Ifjúsági találka, és tartanak
gyógytornát, konditornát.
A település által szervezett tanfolyamokon szakmát, jogosítványt szerezhetnek az érdeklődők,
továbbá a város kulturális programok szervezésével segíti a kisebbségi kultúra értékeinek
megismerését és elfogadását.
A város lakosságának egészségmegőrzése érdekében prevenciós napokat szerveznek a helyi civil
szervezetek bevonásával.
Devecser Sport Egyesülete szervezi a város sportéletét, az egyesületnek labdarúgó, tömegsport,
valamint sakk szakosztálya van.
A város labdarúgó csapata a Veszprém megyei I. osztályban játszik, 2004-ben alakult kézilabda
csapata a 2009/2010-es szezonban a megyei bajnokságon I. helyezést ért el. A 2010-es
iszapkatasztrófa következtében a városi sportpályák és a hozzájuk tartozó épületek és infrastruktúrák
használhatatlanná váltak. A zavartalan sportélet biztosítása érdekében 2013-ban átadásra került egy
szabványméretű, új füves pálya, 2014-ben pedig egy minden tekintetben korszerű öltöző
komplexum, 2-2 vendég és hazai öltözővel, orvosi és játékvezetői szobákkal, szertárral, szociális
blokkal a látogatók számára és egyéb helységekkel.
Az egyesület keretein belül 2014. évtől már felnőtt női labdarúgó csapat is van, valamint ehhez
kapcsolódó női utánpótlás csapat is, illetve kisiskolások bevonása az utánpótlás nevelésébe. A
megfelelő szakértő gárda kialakítása érdekében az egyesület több edzője is C-licence tanfolyamon
vett részt.
2013. óta minden évben megrendezésre kerül az „Összetartás” kupa, ahol iskoláskorú fiúk és lányok
vesznek részt.
Az egyesület 2014-ben Sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímen
12.702.803,- Ft összegű támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetségtől.

1.6.2

Esélyegyenlőség biztosítása

2013 júniusában került elfogadásra Devecser Helyi Esélyegyenlőségi Programja3. A HEP elfogadásával
a város érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításának
követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés lehetőségét, a diszkrimináció és
szegregációmentességet, valamint a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás
és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

3

Devecser Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja, 2013-2018
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A helyi esélyegyenlőségi program célcsoportjai a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők,
idősek és fogyatékkal élők.
A város célkitűzése, hogy olyan élhető környezetet alakítson ki, ahol biztosított a roma társadalom
beilleszkedése, továbbá lehetővé teszi, hogy egészséges életmódot és minőségi életet éljenek. Anyagi
segélynyújtással és szociális munka biztosításával támogatják a mélyszegénységben élő családokat.
Több odafigyeléssel a város biztosítja a gyerekek megfelelő nevelését, oktatását, egészség- és
tehetségnevelését, valamint az időskorúak létbiztonságát. Továbbá figyelmet fordítanak a nők
munkavállalásának és gyermeknevelésének megkönnyítésére, segítésére, a fogyatékkal élők
társadalmi beilleszkedésére, anyagi biztonságuk megteremtésére.
1.6-1. táblázat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési terve
Következtetések
Célcsoport

romák
és/vagy
mélyszegén
ységben
élők

gyermekek

nők
idősek

fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

- általános iskolai végzettség, szakma
hiánya
- magas a munkanélküliek száma
- rossz lakhatási körülmények

-

iskolai végzettség megszerzése
munkahelyhez jutás segítése
a rossz lakhatási körülmények javítása

- diétás-speciális étkezés biztosításának
hiánya
- sok hátrányos helyzetű gyerek
- beilleszkedési
nehézségek,
hiányzások, tisztasági problémák
- magatartási nehézségek
- a szociálisan rászoruló gyerekek
továbbtanulásának nehézsége
- magánélet:
családi
kapcsolatok
felbomlása

-

speciális étkezést biztosító szolgáltatók
felkeresése
gyerekek felkeresése
nevelési,
gondozási
feladatok
meghatározása
életvezetési
tanácsadás,
segítő
beszélgetések
felajánlása,
egészségügyi tanácsadás
tanévkezdési támogatások, ingyenes
tankönyv ellátás
gyerekek érdekvédelme
tanácsadáson
való
rendszeres
megjelenés

- várandó anyák tanácsadáson való
részvételének hiánya
- elmagányosodás, egészségi állapot
romlás
- bűncselekmények áldozatává válás
- közszolgáltatásokhoz,
közösségi
közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférési
lehetősségek
akadálymentesítésének hiánya
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szociális szolgáltatások biztosítása
létbiztonság növelése

-

akadálymentesítés
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1.7 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.7.1

A település gazdasági súlya, szerepköre

Devecser gazdasági súlya és szerepköre a megyei területfejlesztési programban is említésre került. A
programban bemutatásra került egy „Szabad Vállalkozási Zóna” kijelölésének tervezete Devecserben,
a térség gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében.
A városban a regisztrált vállalkozások száma 465 db, a működő vállalkozások száma pedig 191 db volt
2012-ben. Ez utóbbi szám 2010 – 2012 között folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. 2012-ben
a működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma tekintetében is elmaradás tapasztalható
Devecserben a megyéhez viszonyítva, ugyanis a helyi adat a megyei átlag harmada. A város e
tekintetben tehát kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez képest.
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív gazdasági
erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások szerkezetét alkalmazotti
létszáma szerint is.
1.7-1. táblázat: A működő vállalkozások száma alkalmazotti létszám szerint 2012-ben (forrás: KSH)

Területi egység
Devecser

1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

177

12

2

0

Veszprém megye

20 762

788

124

34

Devecser részesedése a megyei
szummából (%)

0,85%

1,5%

1,6%

0%

A KSH jelenleg elérhető legfrissebb (2012-es) adata alapján tehát Veszprém megyében 2012-ben
20.762 mikro vállalkozás működött, ezek kevesebb, mint 1%-a volt devecseri. A kisvállalkozás
kategóriában a megyében 788 szervezet működött aktívan 2012-ben, melyek 1,5 %-a (12 db)
található Devecserben, míg a középvállalkozások közül 2 működött a városban a megyében található
124 szervezet közül.
A létszámot tekintve nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság nem volt a jelzett időszakban
Devecserben.
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megoszlása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a megyei
jellemzőkkel.
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1.7-2. táblázat: A működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerint 2012-ben (forrás: KSH)
Gazdasági ág

Devecser

Veszprém
megye

kereskedelem, gépjárműjavítás

51

4 270

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

21

2 908

feldolgozóipar

17

1 749

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

16

1 446

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

15

942

építőipar

14

2 277

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

12

1 498

pénzügyi, biztosítási tevékenység

8

822

humán-egészségügyi, szociális ellátás

7

874

egyéb (összesen): egyéb szolgáltatás, bányászat, kőfejtés,
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás,
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

7

1 113

szállítás, raktározás

6

911

művészet, szórakoztatás, szabadidő

6

568

információ, kommunikáció

4

671

ingatlanügyletek

4

792

oktatás

3

867

191

21 708

Összesen:

Devecserben – ahogy a megyében is - a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás
nemzetgazdasági ágban tevékenykedik (51 db). Ezt követi a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenységgel foglalkozó vállalkozások sora (21 db), majd közel azonos számban a feldolgozóipar,
szálláshely-szolgáltatás, a mezőgazdaság és az építőipari ágazat.
A város gazdasági erejének változására következtethetünk az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott
érték alakulásából. A városi érték 2006-tól folyamatosan növekedett, 2010-re elérte a Veszprém
megyei járásközpontok átlagos értékét, ami azt jelenti, hogy Devecserben relatíve magas hozzáadott
értékű munkahelyek vannak, ami 2013-ban már az országos értéket is meghaladta. Ebből a
szempontból tehát a város fontos gazdasági tényezője a megyének.
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1.7-1. ábra: Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték

1.7.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

Devecser a térség mezőgazdasági központja, emellett az élelmiszer-feldolgozás szempontjából is
jelentős volument képvisel. A 2015-2019. évekre szóló gazdasági program emellett kiemelten kezeli
az ipar fejlesztését, új iparterületek és azok infrastruktúrájának kialakítását valamint a helyi
vállalkozások támogatását. A 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa utáni új városfejlesztési
stratégia középpontjában ugyanakkor az elvándorlás megakadályozása, és az újból elnyert járási
székhely címnek való megfelelés állt.
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1.7-2. ábra: Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték
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Látható, hogy lassan ugyan, de folyamatosan csökkent a működő vállalkozások száma, amely
alapvetően meghatározza a város gazdasági életét.

1.7.2.1 Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban működő vállalkozások száma hosszú évek óta egy nagyon szűk spektrumon
mozgott, némileg csökkenő tendenciát mutatva. Ebben a szektorban alacsony a foglalkoztatottak
száma is, melynek elsődleges oka leginkább az, hogy mezőgazdasági tevékenységet többnyire az
őstermelők, kisebb családi gazdaságok végeznek.
Termelői piac nincs a városban, nagyjából 10 évvel ezelőtt szűnt meg a devecseri piac. Megszűnése
nagyban a bevásárló központok megjelenésének köszönhető, azonban tervezett egy új piac
létrehozása. Lehetséges helyszíne a központi buszpályaudvar mögötti terület, illetve a régi gőzmalom
épülete, amely jelenleg üresen áll. Az új piac létesítésével ösztönözni kívánják az élelmiszeripari
termék előállítására képes magánszemélyeket, őstermelőket, vállalkozásokat. A 2015-ben
megvalósítani tervezett piac projekt járási hatóterületű, és már rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges engedélyek, tervek többségével.
A városban található a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Devecseri Kirendeltsége, mely elvégzi az
állategészségügyi, növényvédelmi, állami erdészeti és falugazdászi térségi feladatokat.
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1.7.2.2 Ipar
Az ipari szektorba tartozó működő vállalkozások száma igen kevés, 2012-ben az összes működő
vállalkozás közül csupán 17 db feldolgozóipari, 14 db építőipari és 1 db egyéb ipari ágazatba
sorolható vállalkozás volt.
A gazdasági válságot követően több nagy foglalkoztató is elhagyta a térséget és az olcsóbb előállítási
költségek lehetősége miatt keletibb területekre költözött, egyedül az irodai-logisztikai központjukat
hátrahagyva a területen. Ilyen cég például a Somló Csoport, a Somló Coop, a Somló-Zsák, a KenderJuta, a Pannon-Gabona Feldolgozó cégek és a Bakony Ablaktörlőrendszerek, mely üzemekben
acélkereskedelemmel, konfekciós ruhakészítéssel, konténergyártással és gabona-feldolgozással
foglalkoztak. Emellett megszűnt a devecseri tejüzem is, illetve a környékbeli varrodák közül is sok
ment csődbe.
A 2015-2019. évekre szóló gazdasági program, valamint az új városfejlesztési stratégia kiemelten
hangsúlyosan kezeli az ipar fejlesztését, mint munkahelyteremtő és adóbevételt teremtő koncepciót.
A gazdasági program által megvalósítani kívánt, ipart érintő fejlesztési tervek az alábbiak:
 Termelői piac kialakítása
 Új iparterületek és infrastruktúrájának kialakítása
 Szakiskola fejlesztése
 Intermodális pályaudvar kialakítása

1.7.2.3 Szolgáltatások
A működő vállalkozás zöme a kereskedelmi és szolgáltatási ágazatban található. A város
térségközponti szerepe korlátozott, ugyanakkor Devecser jelenti a különböző szolgáltatások
igénybevételének lehetőségét a környező települések lakói számára.

Turizmus
Devecserben a vendégforgalom folyamatosan csökkent 2000. és 2004. között, az ezt követő években
pedig gyakorlatilag teljesen eltűnt. Legfeljebb a 2010-es sajnálatos vörösiszap-katasztrófa által
érintett lakosság elszállásolása miatt növekedett meg a vendégéjszakák száma 2010. után. A turizmus
nincs jelen Devecserben, pedig a Somló közelsége miatt van benne fejlődési potenciál.
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1.7-3. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása Devecserben 2000-2013. között

Devecserben jelenleg a Grácia Panzió és Vendéglő az egyetlen szálláshely üzemeltető, amely 8 fő
elszállásolására alkalmas. Az étteremben rendezvények tartására is van lehetőség, nyáron egy
kerthelyiség is rendelkezésre áll.
Éttermi szolgáltatást a Resti vendéglő és a Pizza Paradiso Étterem és Pizzéria nyújt a városban.

1.7.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fontosabb elképzelések

Jelentősebb gazdasági társaságok
A Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft. baromfineveléssel, és tenyésztéssel, a tenyésztés során
keletkező tenyésztojás keltetésével, valamint takarmánykeveréssel foglalkozik. A vállalat valamennyi
magyarországi élelmiszerláncba beszállítja termékeit, valamint nagymennyiségű exportot is bonyolít,
és növénytermesztést is folytat. A Devecserben működő broiler napos csibe keltető üzemét Európai
Uniós támogatás segítségével építették újjá a jelen kor elvárásainak megfelelően, a ma fellelhető
legújabb keltető technológia beépítésével.
Az Agrokémiai Kft. profilja vetőmagok, műtrágyák, talajjavító anyagok és növényvédő szerek nagy-és
kiskereskedelme, mezőgazdasági gépek és gépalkatrészek forgalmazása, mezőgazdasági termények
termeltetése, raktározása. A devecseri cég 2013-ban valósított meg közel 680 millió Ft-ból egy
komplex technológiafejlesztést, részben Európai Uniós támogatásból finanszírozva.
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A német tulajdonban lévő Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. egyik téglagyára található
Devecserben. A tőkeerős tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozás folyamatosan fejleszti
szolgáltatásait és jelenleg az egyik piacvezető építőipari cég.
A Somló Csoport fejlődése összekapcsolódik Devecser város két évtizedével. A Somló Csoporthoz
tartozó cégek a kezdetektől a folyamatos fejlesztés, növekedés érdekében tevékenykedtek,
hozzájárulva a város és a térség sikeréhez. A cégcsoport elsősorban a térségben élőket foglalkoztatja
ezzel is hozzájárulva a társadalmi problémák kezeléséhez, a vidék népességmegtartó erejének
növeléséhez.
A Somló Csoportba tartozó cégek tevékenysége nagyon változatos és sokrétű: acélszerkezet- és
gépgyártás, flexibilis konténerek, big-bag-ek gyártása és forgalmazása, internet szolgáltatás,
fűrészipari tevékenység, agrár termelő és kereskedelmi tevékenység, zöldség és gyümölcs chipsek
gyártása, borászat, vendéglátás, textilipari tevékenység, pénzügyi befektetés kezelés és ingatlan
bérbeadás is szerepel a tevékenységeik között.
A csoport tagjai: Admirer Kft., DGA Kft., Habselyem’ 98 Kft., Hungaro Chips Kft., SCK – Invest Kft.,
Somló Holding Kft., Somló – Fa Kft., Somló – Net Kft., Somló-Zsák Kender Juta Kft., Tornai Pincészet
Kft. és a Vicenter Kft.
Az előzőekben említett cégek mellett természetesen a többi helyi vállalkozás is fontos szerepet tölt
be Devecser gazdasági életében. Ezek egy-két kivételtől eltekintve hazai tulajdonban lévő mikro-, kisés középvállalkozások.
A településen működő gazdasági szervezetek jellemzését jól mutatja Devecser Város
Önkormányzatának iparűzési adóbevétele, ill. annak alakulása az elmúlt években. A 2011-as évet
leszámítva egy viszonylag szűk spektrumon mozgott a város ezen adónemből származó bevétele.
Ennek feltehető oka az, hogy – amint az az 1.7.2 fejezetből is látható – évről évre csökken a működő
vállalkozások száma, így az általuk befizetett iparűzési adó sem tud komoly növekedést produkálni a
város számára.
A helyi gazdaság fejlesztése tehát különösen fontos lenne Devecserben, melynek révén bővülne a
foglalkoztatás és ezáltal erősödne a város térségi szerepe.

1.7.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

Ipari Övezet
A város Nyugati Ipari Övezete fontos utak találkozásánál, vasútvonal mentén helyezkedik el, összesen
bruttó 43 hektár (belterületi vállalkozói övezettel) területen.
A Devecseri járás Észak-Dunántúlon egyedüliként kapta meg a Szabad Vállalkozási Zóna besorolást,
amely a munkahelyet teremtő beruházóknak számtalan előnyt kínál. A zónába települő vállalkozások
adókedvezményeket (társasági adókedvezmény, szociális hozzájárulási adó és szakképzési
hozzájárulás kedvezménye), fejlesztési támogatásokat (KKV munkahelyteremtő beruházási
támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból) kapnak, illetve a különböző foglalkoztatással és
munkahelyteremtéssel összefüggő forrásokból is részesülnek.
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A város ezen túlmenően még helyi kedvezménnyel is támogatja az iparterületet igénybe vevő
vállalkozókat.
Az iparterület által a befektetők számára kínált legfontosabb előnyök:








Kiváló földrajzi elhelyezkedés, közúti és vasúti kapcsolattal
Szabad vállalkozási zóna
Talajszennyezettségtől mentesített földterületek
Jelentős munkaerő kínálat, helyi szakképzéssel
Rugalmas és gyors helyi hatósági ügyintézés
Magas színvonalú üzemeltetői szolgáltatások
Alacsony vételárú ingatlan a betelepülni szándékozó vállalkozóknak

Elérhetőség, közlekedési infrastruktúra
Devecser a Somló-hegy tőszomszédságában, a Bakony és a Kisalföld találkozásánál helyezkedik el.
Fontos közlekedési csomópontnak tekinthető, mivel egy országos, és egyre inkább nemzetközi
fontosságú köz- és vasúti vonal mellett helyezkedik el, illetve további fontos útvonalak is itt
keresztezik egymást. A város a környező településekről tömegközlekedési eszközökkel jól
megközelíthető.

Közúti közösségi közlekedés
Devecsert jellemzően átmenő autóbuszjáratok érintik, (Ajka-Sümeg, Ajka-Somlóvásárhely és PápaSümeg irányában közlekedő járatok). Ajka-Devecser és Devecser-Pusztamiske között önálló járatok is
közlekednek.
Meghatározó a település északi részét érintő M8 gyorsforgalmi út, valamint tervezett egy PápaDevecser-Tapolca főúti nyomvonal megvalósítása is.

Vasúthálózat
A város beépített területének északi határán halad a MÁV 20-as számú Székesfehérvár-Szombathely
vasúti fővonala. A vasút és a 8-as számú főút révén Devecser megyeszékhelyekkel és a fővárossal való
összeköttetése biztosított.
Devecser vasútállomásához kapcsolódóan több telephely rendelkezik iparvágány kapcsolattal: a
Devecseri Agrokémia Kft., a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. fatelepe, valamint a TIG
Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. gabonatelepe

Munkaerő képzettsége
A város – illetve a térség – szakképzett munkaerőben hiányt szenved. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Szakképző Iskolájának megnyitása komoly lépés volt a probléma orvoslására, ahol
hegesztő és szociális gondozó, ápoló szakképesítés szerezhető.
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K+F
Devecserben K+F tevékenység végzése a Devecseri Agrokémiai Kft. nevével kapcsolható össze. A
vállalat „A Devecseri Agrokémiai kereskedelmi és Szolgáltató Kft. automatizált, üzembiztos és
energiatakarékos szárítási technológiájának fejlesztése” projekt keretében a szárító beruházás
technológiai folyamatának új vezérléssel történő kiegészítését tervezi megvalósítani, mely
automata/félautomata visszacsatolással vezérli a szárítási folyamatot. Továbbá új hőérzékelőket és
kiolvasó, adatelemző rendszert alkalmaz, szabályozza a kitároló zsilip nyitását. A projekt keretében
műszaki, informatikai, agrár-technológiai innovatív kutatási tevékenységek elvégzésén kívül gépészeti
kutató-tervező, illetve fejlesztési munkákat is megvalósít.
A fentieket összefoglalva a közép- és nagyvállalkozások betelepülésének gátja elsősorban a
hiányos területi és közlekedési infrastruktúra, a kevés ipari terület és a szakképzett munkaerő
hiánya.

1.7.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A lakásállomány 2000. és 2010. között stagnált, majd 2010-től megfigyelhető egy kisebb mértékű
csökkenés (három év alatt 1883 db-ról 1752 db-ra változott). Az iszapkatasztrófa előtti 10 évben
átlagosan évi 4 lakás épült, melyek mind saját használatot szolgáló családi házak voltak. A katasztrófa
az ingatlanok értékére is negatív hatással volt.
A 2011-es – a grafikonon is megfigyelhető – lakásállomány növekedés sajnos szükségszerű volt,
hiszen a megsemmisült házakat pótolni kellett. A cél megvalósítása érdekében egy új lakópark
létesült a városban, az átadás több ütemben zajlott, az utolsó épületet 2011. augusztus 4-én
vehették birtokba a tulajdonosok.
1.7-4. ábra: Lakásállomány (db) Devecserben 2000-2013. között
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1.8 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.8.1

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Költségvetés
Az önkormányzat az elmúlt időszakban a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást
vett igénybe, működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Bevételeinek alakulásából és a
2015. évi tervből már látható, hogy az elmúlt évek anyagi nagyságrendje nem várható, kivéve, ha a
szakiskola és a sportcsarnok (rendezvénycsarnok) megépítése Devecser város költségvetésében
jelenik meg.

Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei 2011-2019 között
ÉV
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

KIADÁSI ÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI (E FT-BAN)
3.177.024
2.720.656
2.785.009
1.825.050
1.019.123
1.050.000
1.200.000
1.250.050
1.300.000

Forrás: Devecser Gazdasági Programja 2015-2019
Az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán az intézményfenntartás jelenti a legnagyobb
tételt, hiszen Devecser város járási székhely, a járás legnagyobb települése, ebből adódó feladatai
miatt jelentős számú intézményt tart fenn.
Hosszabb távon a kiadási oldalt csökkentheti az energetikai épület-felújításokból eredő
megtakarítások.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán stagnálnak az önkormányzatok sajátos működési
bevételei, úgy mint a helyi adó bevételek (iparűzési adó, építményadó). Ráadásul csökkentek az
önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímén kapott összegek.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására
lesz szükség.
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Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 5.491.849 e Ft volt, vagyonszerkezete
pedig a következőképpen nézett ki:
Vagyonelem megnevezése
Immateriális javak
Ingatlanok

Az összes vagyonból a
vagyon részaránya
(ezer forintban)
138.849
5.093.459

Forrás: Devecser Gazdasági Programja 2015-2019
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok a közutak, közterek, parkok, míg a
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe az önkormányzati hivatal, iskola, óvoda, orvosi
rendelő, művelődési ház, tűzoltószertár, buszpályaudvar vagyonelemek tartoztak. Az egyéb vagyon
körébe a szántók, erdők értendők.
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások értékesítése megtörtént, tervben van új szolgálati lakások
építése.
Gazdasági Program
Jelen Megalapozó vizsgálattal egy időben Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programot a 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 116. § előírásai alapján. A programban a 2015-2019-es időszakra vonatkozó fő
városfejlesztési irányok, fejlesztési célkitűzések kerültek összefoglalásra, melyek kiemelten
összpontosítanak az önkormányzati feladatokra, szervezeti struktúrára és a pénzügyi lehetőségekre.

1.8.2

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatal Építésügyi és
Városfejlesztési Iroda feladata. Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai a település
általános fejlesztését, szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és
fenntartásához kapcsolódnak.
A 2015-2019-es gazdasági programban megfogalmazott településfejlesztési célok:









a térségi kapcsolatok erősítése,
szakiskola fejlesztése,
egészségügyi szakellátás fejlesztése,
a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel,
a munkahelyteremtés,
az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése,
kiemelt helyen szerepel az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, kerékpárút-hálózat kiépítése,
a népesség számának szinten tartása, ill. lehetőség szerinti emelése,
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 a település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, családbarát
programok kidolgozása és megvalósítása, ennek keretében kedvezményes áron építési telkek és
önkormányzati bérlakások biztosítása (kiemelt figyelemmel a több gyermekes családokra),
 szolgáltatások fejlesztése,
 a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása,
 a környezetvédelem, a környezetterhelések minimalizálása, az emberközpontú
környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése,
 új iparterületek kialakítása, infrastrukturális fejlesztése.

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa
alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell
vállalnia, melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell. Követelmény
a településfejlesztés széles nyilvánossága és ezzel kapcsolatosan a lakosság, a vállalkozások és az
önszerveződő közösségek bevonása.
A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, melyekhez
kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat
tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat.

1.8.3

Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket
biztosítson. A Képviselő-testület helyi rendeletével támogatja azokat a befektetőket, amelyek
hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. A helyi
iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a
vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel,
szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az
Önkormányzatot.

1.8.4

Foglalkoztatáspolitika

Az Önkormányzat egyik deklarált célja a helyi munkanélküliség megszüntetése. A munkahelyteremtés
feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat aktívan részt vesz a munkaadók és
munkavállalók igényeinek közvetítésében és rendszeresen együttműködik az illetékes Foglalkoztatási
Osztállyal. Erejéhez mérten igyekszik munkahelyeket teremteni és megfelelő adópolitikával
ösztönözni a munkahelyek teremtését, valamint a befektetők számára kedvező feltételeket próbál
biztosítani.
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1.8.5

Lakás és helyiséggazdálkodás

A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő bérlakásokat már
korábban értékesítette.

1.8.6

Intézményfenntartás

Az Önkormányzat feladata a város üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és
belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek önálló
fenntartása és működtetése (közös hivatal, óvoda, általános iskola, könyvtár, művelődési ház,
egészségügy, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, stb.). Az önkormányzat közigazgatási feladatainak
ellátására Közös Önkormányzat Hivatalt működtet.
A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges
 szolgáltató- és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése,
 az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
 városfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Önkormányzat által fenntartott intézmények
A Művelődési Ház kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat. Az ingatlanon 2014. évben egy
energetikai korszerűsítés valósult meg az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése és megújuló
energiaforrás használata érdekében. Megvalósíthatósági tanulmány is készült a projektre. Szintén az
Önkormányzat a fenntartója a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Közoktatási intézmény üzemeltetőjeként az alábbi intézmények tartoznak az Önkormányzathoz:
 Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
 Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
 Devecseri Szakiskola

Egészségügyi intézmények
A városban négy háziorvos, fogorvosi rendelők, és kistérségi központi ügyelet mellett egy szakorvosi
rendelőintézet működik a volt kórház területén. Feladat és kapacitásbővítése, szakmai szempontok,
valamint a város új kistérségi központi szerepe miatt szükséges. A volt kórház patinás épülete másfél
évtizede üresen áll, a magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével idősek otthonának
kialakítása tervezett.
Szociális gondoskodás keretében fenntartott intézmények:
 Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 Időskorúak Nappali Ellátása
 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
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1.8.7

Energiagazdálkodás

1.8-1. ábra: Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége
Devecserben (1000 kWh)

Devecser villamos-energia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Hálózati Régió,
Veszprém) biztosítja. (De bizonyos fogyasztók számára nyitott a lehetőség más szolgáltatóktól
történő szabadpiaci vételezésre.) A hálózat a jelenlegi és a feltételezett bővítési igények kielégítésére
alkalmas. Az Önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket az energiaellátás
korszerűsítésére és környezettudatosabbá tételére. Az önkormányzat által vezetett projektötletek
között szerepel Devecser város elavult és energia pazarló közvilágításának a felújítása, korszerű Ledes világító testekkel. A megvalósítás megkezdése 2015-2016 közötti időpontra van időzítve.
A Város gazdaságfejlesztési projektcsomagja egy vállalkozói oldalon felmerült projektjavaslatot is
tartalmaz, amelynek alapgondolata a megújuló energiatermeléshez kapcsolódó tájhasználati projekt
(energianövény-telepítés, biogáz üzemek, kapcsolódó mezőgazdasági feldolgozóüzemek).
A projekt keretében többek között a vörösiszappal elöntött mezőgazdasági területek
energianövényekkel történő beültetése, a területek munkaintenzív kultúrákkal történő hasznosítása
valósul meg, illetve tervezett biogáz üzem létrehozása (900-1000 ha terület biomassza termelésének
feldolgozására) is. Ehhez kapcsolódóan felmerült munkahelyteremtő tevékenységek:
 Üvegházak
 Gyógynövény illóolaj előállítás
 Szőlőmag feldolgozás
 „Zöldség chips” gyártása
 Élelmiszer feldolgozó és hűtőkamra kialakítása
 A devecseri kistérség (27 település) közintézményeinek megújuló energiával történő ellátása
(biomassza).
 5. Megújuló energia központ
A projekt kidolgozásában egy közreműködő cég is részt vesz.
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1.9 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A településüzemeltetés célja a településen élő lakosság, valamint a települési intézmények, vállalatok
igényeinek zavartalan és folyamatos kielégítése. A településüzemeltetési feladatokat, mint az
önkormányzat által ellátandó közfeladatot a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§ (2) bekezdése határozza meg:
„településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);”
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó városüzemeltetési feladatainak kapcsán a 16/2013
önkormányzati rendelet is csak visszautal a Mötv. (helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 189. tv)
rendelkezésire, nem sorolja fel őket teljes körűen. Néhány példa ezekből azokra, amelyek ellátása
biztosított a településen:





egészségügyi alapellátás (háziorvosi rendelés, szakrendelések)
óvodai ellátás; (Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda)
sport, ifjúsági ügyek; (Devecser Sport Egyesület támogatása)
a helyi közművelődési tevékenység támogatása (Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház)

Az önként vállalt városüzemeltetési feladatokat a település 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet
6. §-a tartalmazza alábbiak szerint.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Támogatja a városban működő nemzetiségi önkormányzatot.
Anyagi támogatást nyújt a helyi rendőrség működéséhez.
Támogatja a polgárőrség működését, feladatokhoz kötött megállapodás alapján.
Gondoskodik a családi ünnepségek, rendezvények szervezéséről (házasságkötések, névadók,
stb.).
Gondoskodik az Új Devecseri Újság kiadásáról.
Helyi rendelet alapján lakásépítés, vásárlás, és homlokzat felújítás helyi támogatásáról
gondoskodik.
Helyi rendelet alapján gyógyszertámogatásról, elemi károsultak segélyezéséről, valamint a
hulladékszállítási díj megfizetésének támogatásáról gondoskodik.
Ellátja a zöldterületek, közterületek gondozását, tisztán tartását.
Fenntartja a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t.
Közreműködik térségfejlesztési tervek, programok készítésében.
Társul önkormányzati célok megvalósítását elősegítő szervezetekhez.
Gondoskodik az országos, térségi, városi ünnepségek, rendezvények szervezéséről.

A devecseri településüzemeltetési feladatok ellátására Devecser Város Önkormányzata 2008.
december 10-én létrehozta a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot. (Közhasznúsági fokozatát 2009. február 4-én szerezte meg.) A Kft. kizárólagos
tulajdonosa az Önkormányzat.
A Devecseri Városüzemeltetési Kft. főállásban 14 főt alkalmaz. A Kft. rendelkezik a feladat ellátásához
szükséges tárgyi és személyi eszközökkel. A Kft. értékesítéssel nem foglalkozik, bevételei
szolgáltatásból és önkormányzati támogatásból tevődnek össze.

70

Devecser Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
A Kft. látja el többek között a szennyvíz gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat, a növény
terület működtetését (fűnyírás, kaszálás, cserjegondozás, faápolás) és parkfenntartási
tevékenységeket az Esterházy-Kastélypark, Szabadság téri park, Hősök terén elhelyezkedő park,
Virágzó utca és Miskei utca park, Fehértó közpark területeken.
Feladata továbbá a köztéri bútorok tisztítása, a hó- és síkosság mentesítés, valamint a temető
gondozása, és karbantartása.
A temető és létesítményei fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kötött (továbbiakban: üzemeltető) kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében gondoskodik (19/2013.(VII. 11.) önkormányzati rendelete 1.§ (3) bekezdése
alapján.

1.10 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
A korábbi ITS (2012.) 2.4. számú „Környezeti állapot" c. alfejezetében ismerteti a város természeti,
táj- és természetvédelmi, és ökológiai adottságait, amelyeket az 1.10. sz. fejezetünk tárgyal. A
fejezeten belül további két témakör kerül részletesebb vizsgálatra, melyek a "természeti adottságok,
tájhasználat, tájszerkezet"; illetve a "védett és védendő táji-, természeti értékek, területek".
1.10.1 Természeti adottságok
A korábbi ITS (2012.) 2.4.2. sz. "Természeti környezet", és a 2.4.4. sz. "Védett természeti és épített
értékek" c. alfejezete foglalkozik a táj- és természeti adottságokkal és a város természetvédelmi
helyzetével, illetve a város 2010-ben készült Környezetvédelmi Programja is tartalmaz ilyen irányú
vonatkozásokat.
Devecser az Északi- és a Déli-Bakony, valamint a Marcal-medence határán terül el, s e síkság és
hegyvidék találkozása a tájkarakter meghatározó kulcsjellemzőjét adja. Helyzetének megfelelően
földrajzi jellege egyaránt átmenetet mutat a Dunántúli-középhegység és a Kisalföld peremvidéke
között.
Hőmérséklet viszonylatában a Bakony hegységből adódóan hűvös, kései kitavaszodás jellemzi a
települést. A tenyészidőszak napsütéses óráinak száma 1400-1450 óra/év. Az évi csapadékösszeg
650-700 mm/év, ebből a nyári félévben 350-400 mm, a téli félévben 250-300 mm, melynek eloszlása
egyenetlen.
A Bakony erdős területei kitűnő vad- és faállománnyal rendelkeznek, a Marcal medence térsége a
földművelésnek kedvez, míg a Somló vulkanikus haranghegye a szőlőművelésre alkalmas terület és
történelmi borvidék. Jellemző növénytársulásai az ártéri puha- és keményfa ligeterdők, gyertyánoskocsányos tölgyesek. Ezen felül a térségben jelentős mértékű karsztvíz bázis található. A térség
jelentős tájképi értékei közé tartozik a Somló-hegy, mely a várostól 7 km-re, nyugatra emelkedik és
hazánk egyik legszebb bazalthegyeként tartják nyilván.
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A pannóniai flóratartomány (Pannonicum) három flóravidéke (Matricum, Transdanubicum,
Eupannonicum) hazánkban csak egy helyen találkozik, a Devecsertől északra fekvő területen, tehát a
város vonzáskörzetének a növényföldrajzi határai máig is bizonytalanok. Egyes vizsgálatok azonban
megállapították, hogy a zalai flórajárás északi határa egyben a Széki erdő határaival esik egybe. A
Somló és a Bakony között kiterjedt dombos vidék húzódik, amelynek vegetációja a pápai országúttól
keletre fekvő része, valamint a Széki, Meggyesi és Nyirádi erdők, amelyek viszonylag érintetlenek.
Ezeket a területeket már a Saladiense-hez kell csatolni a következők szerint: a Hosszú-hegy nyugati
lábánál kezdődő Becsei és a vele összefüggő Széki erdő Noszlop, ill. Devecser határában már a
kavicstakarókon kialakult barna erdőtalajon helyezkedik el. Zonális társulása a cseres-tölgyes.
Flórájában 12 olyan növényfaj található, amelyek nálunk, a Transdanubiában található és oly jellemző
rá. Faunájára jellemző a sok róka, vaddisznó, nyest, borz, sün, menyét, a mezőn az ürge, hörcsög,
pocok és mezei nyúl állomány, amely a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenységek hatására
visszaszorult. A város peremterületein gyakori a görény és a patkány.
A madárösszetételt főleg a következő fajok alkotják: fogoly, fürj, fácán, bár ezen fajok populációs
nagyságát erősen befolyásolja negatív irányba a vadásztársaságok által kijuttatott veszettség elleni
vakcina, ami a rókák elszaporodásához vezetett, ill. vetési varjú, cinegék, fecskék, rigók, erdei
pintyőkék, tengelic, harkályok, pacsirták, barázdabillegetők, verebek, szarkák, vércsék, eldugott
erdőrészekben pedig baglyok, főleg kuvikok tanyáznak.
1.10.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.10.2.1 Tájtörténeti vizsgálat
A térség változatos természeti adottságai miatt (Marcal-medence, Somló-hegy, Bakony-hegység) sok
látogatót vonz. A természeti adottságokon kívül kulturális és történelmi látványosságok - Esterházykastély és park, és az évente megrendezésre kerülő állandó rendezvények (pl. Pásztorkutyák
Nemzetközi Kiállítása) színesítik a város életét, ezzel még több turistát csalogatva a területre.
A Devecsert is magába foglaló kistáj területe a Rába és a bakonyi vízfolyások hordalékkúp
maradványán található, egyedül a Somló (vulkanikus tanúhegy) emelkedik ki a tájból, ami 433 m
magas. Klímája mérsékelten hűvös, közepesen csapadékos. A talaj jellemzően folyóvízi üledékes,
iszapos – homokos öntéstalaj, a homokos – vályogos öntéstalaj kötöttségével jellemezhető.
A terület a Kisalföldi és a Bakonyi flórajárás szegélyén helyezkedik el, jellemző növénytársulásai az
ártéri puha- és keményfa ligetek, gyertyános tölgyesek. A tervezési terület tájszerkezetét természetes
és művi vonalas elemek – Torna- és Csigere-patakok, Malom-árok, 8. sz. főút, vasút – határozottan
alakítják, tagolják. A tervezési területi keleti, külterületi részein döntően nagytáblás mezőgazdasági
területek találhatók. A Torna-pataktól északra, a vízfolyás és a 8.sz. főút közötti területen szakaszosan
erdősávok is megjelennek. A tervezési terület belterületre eső szakaszán nagyobb kiterjedésű
zöldfelületi elemek (zöldterületek, különleges rekreációs területek) kapcsolódnak a lakóterületekhez,
a tervezési terület nyugati részén pedig gazdasági területek válnak uralkodóvá. A tervezési terület
legnyugatabbi részén szintén mezőgazdasági területek találhatók.
A tervezési terület mezőgazdasági területei a földhivatali nyilvántartás szerint az átlagosnál jobb
minőségű szántó és legelő területeknek minősülnek/minősültek a vörösiszap-katasztrófa előtt.
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A vörösiszap-katasztrófa következményei jelentősen megváltoztatják a tervezési terület
tájhasználatát. A mezőgazdasági területek tekintetében azon szántóterületeken, amelyekről a
kiömlött iszapon túlmenően a szennyezett termőtalajréteg is elhordásra került, a terv távlatában
mind emberi, mind állati fogyasztásra alkalmas termények termesztésére alkalmas területhasználat
nem várható, nagy valószínűséggel állítható, hogy kiváló minőségűnek számító szántóterületként a
terv távlatában nem lehet számítani e területekre. Jelenleg még nem becsülhető, hogy mikorra
várható a talajok rehabilitációja, regenerálódása. A kármentesített mezőgazdasági területeken
jelenleg energiaültetvények telepítése tervezett.
A patakok vízi életközösségei esetében viszonylag gyors rehabilitáció várható.
A kármentesítési tevékenység eredményeképpen a tervezési területen jelentős, ökológiai
folyosó/zöldfolyosó alakulhat ki, DK-ÉNy-i irányban haladva: a patakok menti regenerálódó ökológiai
folyosó széles sávban folytatódhat a volt rekreációs terület helyén tervezett közparkon, a
helyreállításra kerülő Esterházy-kastély parkon, a létesítendő új közparkon keresztül, majd ÉNy-i
irányba haladva, szűkebb területen a patakok mentén.
A fentiek következtében a tervezési területen a külterületi területhasználat tervezett rendje a
következő:
A jelenlegi belterülettől ÉNy-i irányban levő mezőgazdasági területek:
 A Torna-patak—Torna-patak egyik mellékága—vasút—meglévő ipari gazdasági területbe sorolt
területek által határolt mezőgazdasági területek területfelhasználása módosul, ipari-gazdasági
terület használat tervezett.
A jelenlegi belterülettől DK-i irányba levő területek:
 A részben belterületi, részben külterületi területeken levő, jelenleg rekreációs funkciókra
szolgáló, ún. egyéb sajátos különleges területbe sorolt terület közparkba kerül átsorolásra. Az e
területhez DK-D-i irányban csatlakozó erdőterületet szintén közpark területbe javasolja a terv,
ezáltal az azonos funkciójú területeket, azonos területfelhasználásba sorolva.
 A Lékai utcától keletre a lakótelkek mögötti kertes mezőgazdasági területek területfelhasználása,
szabályozása változatlan marad.
 A vörösiszap-katasztrófa által érintett mezőgazdasági területek mezőgazdasági terület
területfelhasználásban maradnak – kivéve azokat a területeket, amelyeket Veszprém Megye
Területrendezési Terve átsorolt erdőterületbe –, de a Szabályozási tervben az általános
mezőgazdasági területek között külön övezetbe (Má-3) kerülnek. Az övezetben épületek,
építmények nem helyezhetők el. E tekintetben nincs változás a jelenleg a területre vonatkozó
szabályozáshoz képest. (Má-2 övezetben voltak eddig e területek, ahol a HÉSZ nem engedte meg
épületek elhelyezését). Az új övezetben energiaültetvények létesíthetők.
 A tervezési terület legdélkeletebbi részén levő, jelenleg a város Településszerkezeti tervében
mezőgazdasági területbe sorolt területeket (hrsz: 0520/4—0520/5) Veszprém Megye
Területrendezési Terve Térségi szerkezeti terve erdőgazdazdálkodási térségbe sorolta.
Biztosítandó a tervhierarchiában magasabb szintű tervvel való összhangot, jelen

73

Devecser Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
településrendezési eszközök módosítása e területeket erdőterületbe, azon belül gazdasági
rendeltetésű erdőterületbe sorolja.

1.10.2.2 Tájhasználat értékelése
A vizsgált terület használatát az alábbi tényezők befolyásolják, korlátozzák:






2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa hatásai
országos közutak forgalmának környezeti hatásai és az út védőtávolsága
a Budapest-Szombathely országos közforgalmú vasútvonal védőtávolsága
felszíni és felszín alatti közművezetékek és létesítmények védőtávolsága, biztonsági övezete
a felszíni vízfolyások parti sávjára vonatkozó előírások (a Torna-patak mindkét oldalán 15-15 m
széles sáv nem beépíthető, a Malom-árok esetében 10-10 m-es, a Csigere-patakot tekintve pedig
6-6 m-es a szabadon hagyandó területsáv)
 beépítésre szánt területek növelése esetében a biológiailag aktív felületek megtartásának
elvének teljesülése
 régészeti lelőhely (Torna-patak bal partja, Csigere-patak, Csigere-patak bal partja, belterület,
várkastély, rk. templom)

1.10.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.10.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.10.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
A város igazgatási területének viszonylag kis hányada áll természetvédelmi oltalom alatt, három
természetvédelmi területtel rendelkezik. Országos jelentőségű TT a Devecseri Széki-erdő és a
Sárosfői Halastavak területe, helyi jelentőségű TT a Szabadság park, mely a település belterületén
elhelyezkedő Esterházy-kastély parkja.
Európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 SPA, SCI) és a Nemzeti
Ökológiai Hálózat a közigazgatási határ DNy-i és ÉK-i határrészét érinti.
Országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete a település jelentős részét érinti.
Ide tartoznak az ÉK-re található erdőterületek, illetve kisebb foltokban a déli és a nyugati határrész
menti tájrészletek.
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1.10-1. ábra: Egy lakosra jutó védett természeti terület nagysága (m2)

Az egy lakosra jutó védett természeti terület nagysága a kiterjedt és értékes állományú
erdőterületeknek köszönhetően kiugróan magas.

1.10.3.3 Ökológiai hálózat
A nemzeti ökológiai hálózatot a Veszprém megyei területrendezési terv magterület, ökológiai folyosó
és pufferterület övezetére bontja. Devecser közigazgatási területét a magterület és a pufferterület
érinti.
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1.10-2. ábra: A magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete
(forrás: Veszprém Megyei Területrendezési Terve, 2010)

1.10-3. ábra: Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
(forrás: Veszprém Megyei Területrendezési Terve, 2010)
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1.11 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A zöldterületek témakörét a korábbi ITS 2.4.3. sz. „Városi zöldfelületek” és a 2.3.12. sz.
"Parkfenntartás, köztisztaság" c. fejezete tartalmazza. Külön bemutatásra kerülnek az jelentősebb
zöldfelületi elemeket képző parkok, illetve a zöldfelületi rendszer áttekintése a történeti alakulás
rendjében történik.

1.11.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.11.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek

1.11.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Devecser a természeti adottságaira építve az átlaghoz képest nagyobb zöldfelületi aránnyal és igen
értékes területekkel rendelkezik. A zöldfelületi rendszer egyik kiemelt tagja a védelem alatt is álló
Esterházy-kastély csaknem 10 ha nagyságú parkja. A 2010 októberében bekövetkezett vörösiszapkatasztrófa a történeti park szinte teljes területét érintette. A Torna-patak mellett húzódó, mély
fekvésű területeket az iszap mintegy 1,5 m magasságban elöntötte, majd levonulva vastag iszapréteg
maradt vissza a park területén. Összességében is jelentős károk keletkeztek a zöldfelületi
állományban, sok esetben sor került a felső talajréteg letermelésére, amely a fák felső gyökérzónáját
is érintette.
Az egy lakosra jutó zöldfelület nagysága (m2) a 2004. XII. 31. – 2013. I. 1. közötti időszakban jelentős
változáson ment keresztül, az utóbbi három évben kiugró mértékű növekedés következett be, mely a
vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítási munkáknak köszönhető. Az FZE érték 2012/13-ban 64,8
m2/fő volt, ami magasan az országos, megyei és járási viszonyítási értékek fölött van. Ezt mutatja be
az alábbi jelű TeIR diagram.
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1.11-1. ábra: Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2)

1.12 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
Devecser várossziluettje kiegyensúlyozottnak tekinthető. A térség meghatározó természeti
magaspontja a Somló-hegy magabiztosan emelkedik a környék többnyire sík szántóföldjei fölé. A
Somló környék sík területei és a Bakonyalja találkozásánál fekszik a város belesimulva a települést
déli oldalról szegélyező lankás dombok közé.
A város sziluettjében meghatározó elem a katolikus templom és a kastély. A település még mindig
őrzi a klasszikus utcás falu karakterét, szerencsére a település peremén csak néhány helyen
emelkednek magasabb, nagyobb tömegű gazdasági, ipari épületek (Leier, magtár).
A település belterületét elkerülték a szocialista városépítés többszintes lakóépületei, csupán a
Széchenyi út mentén találunk néhány ilyen épületet, amelyek viszont nem nőnek túl a történelmi
hangsúlyokon.
Az utcaképek többnyire egységesek, azonban mindenütt találunk olyan elhibázott beépítéseket,
sebeket, melyeket csak drasztikus beavatkozásokkal, helyenként bontásokkal lehet orvosolni.
Példaként érdemes felhozni a kastély hátsó szárnyának többszintes, tájidegen megemelését vagy a
Kossuth utca 1. szám. 834. hrsz. alatti műemlék ingatlan Kossuth utcai beépítését.
A történelmi belváros északi kapuja torz képet mutat. A Pápai út jobb oldalát az Árpád utca és a
Petőfi tér között pavilonsor, üzletsor jellemzi, amelyek szervetlenül igazodnak az egykori beépítés
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térfalához. A kastély északi homlokzatát benőtte a növényzet, a kastélypark kerítésével együtt
takarják az épületegyüttes látványát.
A hosszan elnyúló Deák tér és Szabadság tér mindkét oldala egységes zártsorúsodó térfallal zárja a
történelmi belváros déli határát.
A belvárosi utcákat többnyire földszintes, zártsorúsodó térfalak jellemzik egyszerű utcával
párhuzamos gerincű tetőkkel és oldalhatár mentén beforduló udvari szárnyakkal. Helyenként
előfordulnak olyan szakaszok, amelyek földszint+egy emeletes beépítéssé alakulnak.
A Bem utca, Damjanich utca sarkán álló iskolaépület az egykori zsinagóga mára lecsupaszított,
jellegtelen tömege. A hajdan karakteres sarokelemet a homlokzat rekonstrukciójával javasolt
helyreállítani.
1.12.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.12.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata
Devecser város 62/2006. (II. 28.) számú határozatával elfogadott szerkezeti tervét az Étv. 9/B. §
szerinti „gyorsított” eljárás keretén belül a 2010. évi vörösiszap-katasztrófa által érintett északi és az
újonnan kialakítandó déli lakóterület területére az Önkormányzat a 374/2010. (XII.7.) határozatával
módosította. Az északi, elbontásra kerülő lakóterületen a beépítésre szánt lakóterületeket többnyire
zöldterületek és erdőterületek váltották fel. A déli lakóterületen az elbontandó területen élők
számára új kertvárosias lakóterület lett kialakítva és az elkerülő úttól nyugatra új gazdasági területet
szabályoztak ki.
1.12-1. ábra: Kivonat a 374/2010. (XII.7.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervből

A tervezési területen belül jelentős kiterjedésű zöldterületek, mezőgazdasági területek találhatók. A
történelmi belváros területe többnyire kisvárosias lakó-, a településközpont vegyes
területfelhasználás alá tartoznak.
Devecser város rendezési tervei jelenlegi formájukban alkalmasak a stratégia megvalósítására.

79

Devecser Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

1.12-2. ábra: Kivonat a tervezési területre hatályos Településszerkezeti Tervből
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1.12.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 14/2006. (III.01.)
rendelete szól Devecser város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról. A rendelet a beépítésre szánt területek esetében az alábbi fő kategóriákat nevesíti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Vegyes területek
Gazdasági terület
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet
Kereskedelmi szolgáltató-mezőgazdasági gazdasági övezet
Ipari gazdasági övezet
Üdülőházas üdülőterület
Különleges területek
Motel
Bevásárló központ
Temető
Bányaterület
Honvédelmi terület
Egyéb sajátos különleges terület

A rendeletnek a beépítésre nem szánt területekről szóló része az alábbi fő kategóriákat tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Közlekedési területek
Közműterületek
Vízellátás
Szennyvízelvezetés
Csapadékvíz-elvezetés
Villamos energia ellátás
Földgázellátás
Elektronikus hírközlés
Zöldterületek
Erdőterületek
Mezőgazdasági területek
Kertes mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági területek
Vízgazdálkodási területek

1.12.1.3 Alulhasznosított barnamezős területek
A Pápai út és a Torna-patak találkozásától nyugati irányban a vasútvonal és a patak között
összefüggő, egymáshoz kapcsolódó gazdasági területek helyezkednek el. A már beépített
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telephelyeken különböző vállalkozások működnek, egyes gazdasági területeken jelenleg
mezőgazdasági művelés alatt álló beépítetlen gazdasági területek találhatók. A gazdasági szabályozás
alatt álló ingatlanok egy része a vörösiszap által kárt szenvedett és bontásra ítélt lakóingatlan.
Az önkormányzat a kistérség vállalkozói-innovációs övezetét szeretné a mintegy 70 hektáros
területsávban kialakítani. A terület nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, illetve itt fog
áthaladni a várost nyugati oldalról elkerülő út nyomvonala és itt kerül kialakításra a 8-as utat és a
vasutat keresztező csomópont. A vasút és a vasúti rakodóterület szomszédsága a vállalkozások
logisztikai tevékenységében máshol nem biztosítható előnyökkel jár. A közúti infrastruktúra
fejlesztése és korszerűsítése viszonylag kis befektetéssel könnyen elérhető telephelyek kialakítását
teszi lehetővé. A károsodott szakaszok, földterületek kármentesítését követően az egészséges
rendezés érdekében az utak nyomvonal korrekcióját és szélesítését, új szakaszok pályaépítését kell
elvégezni és ki kell építeni a szükséges közműhálózatot. A terület rendezésével a különböző
vállalkozói igények változatos kiszolgálására kisebb-nagyobb területű ingatlanokat lehet kialakítani.
A Magyar Honvédség volt laktanya-területe jelenleg túlnyomórészt hasznosítatlan, leromlott terület.
Távlati elképzelésként az Önkormányzat tervezi iparterületi kialakítását, hasznosítását.

1.12.2 Az épített környezet értékei
1.12.2.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Devecsert a helybeliek még ma is sokan falunak nevezik. Az elnevezés jól tükrözi a vár körül található
többnyire lakó funkciójú területek telekstruktúráját. A középkori településközpont, falu
telekszerkezete magán őrzi a sűrűbb beépítés nyomait, amely kezdetben oldalhatáros beépítés,
amely a 19. századtól folyamatosan sűrűsödő, zártsorúsodó beépítéssé alakul. Ez a részben zártsorú
beépítés jellemző ma is a történelmi városközpont Árpád utca, Pápai út, Jókai utca, Szabadság tér,
Deák tér, Damjanich utca, Táncsics utca által határolt területére. Miután a zártsorúsodás a határoló
utcák túloldalát is érinti, a vizsgálat és a kidolgozott javaslatok kiterjednek ezekre az ingatlanokra
annak ellenére, hogy azok szabályozását a felülvizsgálat jellemzően nem kívánja módosítani. A
beépítési módok változása az 1857-es kataszteri térképtől kezdődően pontosan nyomon követhető.
Az 1929-33-as majd az 1966-os kataszteri térképek adnak további hiteles információkat. A történelmi
belváros utcáiban található épületek zöme a 19. század végétől az 1930-as évekig épült, majd az
1960-as évektől folyamatosan átalakították, bővítették azokat.
A történelmi városközponttól kifelé haladva a 19. században és a 20. század elején jellemzően
oldalhatáros falusias beépítéssel fejlődik tovább a város. A lakóterületek vonatkozásában az 1950-es
évektől kezdődően a város déli és északnyugati részein Devecserben is megtalálhatók a különböző
„szocialista” időszakra jellemző lakásformák (sátortetős kockaházak, nagyméretű nyeregtetős német
hatású lakóházak), majd a mediterrán és amerikai stílusú lakóépületek.
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1.12.2.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.12-1. táblázat: Devecser nyilvántartott régészeti lelőhelyei
(forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 2015)
Lelőhely neve
Egres-patak
Patonypuszta
Fazék-föld, Vörös-telki-dűlő
A Devecseri téglagyár vonalán a
műúttól D-re
Sándormajor

Azonosító
7770
7771
7772

Helyrajzi szám szerinti kiterjedés
021/8, 021/9, 021/10, 021/7, 021/11
025/1
029/6

7773

051/1

7774

0597/7, 0597/8
0449/3, 0449/2, 0434, 0449/4, 0449/5, 0449/6,
0449/7, 0449/8, 0449/9, 0449/10, 0449/11,
0449/12, 0425/2, 0425/5, 0425/6, 0425/4,
0425/7, 0415/4, 0424, 0425/8
0432/2
0368/7
0449/18, 0449/17, 0449/19
0396/5, 0396/4
0344/6
0344/6
0553/5, 0553/3, 0553/4
0538, 0528/1, 0528/12, 0528/2, 0541/6, 0541/7
3438, 3443, 3447, 3444, 3445, 3464, 3465,
0507/14, 0507/15, 0507/16, 0507/13, 3466,
3446, 3463, 3462, 3488
069, 065/6
065/6
065/6, 072, 073/2
0216/2, 0216/3, 0216/5
0298/2, 0285/5, 0296/2, 0302, 0285/15, 0285/29
0216/7, 0216/19, 0216/6, 0216/4, 0216/1
0165/5, 0160, 0145/1, 0161/1, 0161/2, 0161/3,
0161/9, 0161/8, 0161/7, 0161/6, 0161/5, 0161/4,
0161/11, 0161/12, 0162/10
0181, 0179
719/2, 768/2, 768/1, 670/1, 834, 833, 771/1,
770, 769, 757, 767/5, 767/1, 839, 623, 850, 837,
836, 835/1, 843, 842, 841, 799, 754, 784/2, 790,
802, 794, 793, 789, 792/2, 840, 804/5, 803, 774,
784/1, 792/1, 804/2, 846, 847, 844, 845, 838,
767/4, 767/3, 813, 814, 849, 848, 719/1, 671,
10, 808, 832, 765, 766, 717, 718, 2, 1, 716,
670/2, 22, 21/4, 19, 580/1, 18, 715, 705, 704,
693, 692, 691, 674/12, 708, 688/3, 689, 688/2,
694, 695, 696, 702, 674/5, 21/1, 21/2, 767/2,
773, 703/1, 703/2, 772, 613/3, 674/13, 674/3,
674/2, 771/2, 756, 755, 830, 831, 806, 807,
804/3, 805, 804/1, 804/4, 809, 811, 851, 810,
815, 816, 9, 8, 3, 21/3, 7, 26, 709
1451, 1262, 1605, 1294/1, 1884, 1270/5,
1270/6, 1563, 1562/6, 1270/4, 1272, 1560,
1562/1, 1267/1, 1270/1, 1562/5, 1562/2, 1260,

Székpusztaimajor

7775

Székpuszta
Széki-erdő alatt
Székpuszta
Pogánylakások
Darázs-hegy közelében
Darázs-hegy közelében
Kolontári út mellett
Torna-patak bal partja

7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783

Tik-hegy D-i nyúlványa közelében

7784

Egres-patak két ága között
Egres-patak mellett
Egres-patak bal partja
Csigere-patak
Zsidótemetővel átellenben
Berek

7785
7786
7787
7788
7789
7790

Torna-patak és Csigere-patak
között

7791

Csigere-patak bal partja

7792

Petőfi tér - Római katolikus
plébániatemplom

7793

Belterület

7794
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Várkastély

7795

Rákóczi utca 2. előtt
Áchim András köz 3. előtt

51828
51829

Torna-pataktól D-re I.

84129

Torna-pataktól D-re II.

84131

Zsidó-kalap II.

84133

Malom-árok bal partja

84135

Proletár-földek

84137

Pityer-domb

84249

Vasútállomás mellett
Zsidó- kalap
Proletár- föld

84279
84281
84287

1269, 1261, 1263/1, 1263/3, 1240, 1245, 1281,
1242, 1241, 1237, 1227, 1226, 1225, 1224,
1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217,
1216, 1214, 1213, 1211, 1212, 1215, 1288,
1180, 1295/2, 1210, 1209, 1283, 1282, 1280,
1278, 1274, 1276, 1881/2, 1882, 1267/2,
1562/4, 1562/3, 1562/7, 1561, 1271, 1275,
1881/1, 1564, 1265, 1268, 1266, 1270/2,
1270/7, 1277, 1279, 1558, 1559, 1249, 1963,
1961, 1962, 1243, 1252, 1264, 1253, 1257,
1258, 1259
670/1, 834, 836, 835/1, 671, 616, 670/2, 620/3,
621, 620/4, 622, 619/11, 613/3, 619/10, 839,
623, 840
50, 2019, 2011, 2012
784/2, 790, 789, 784/1
152, 185, 151, 148, 147, 142, 141, 140/2, 140/1,
136, 134, 187/1, 187/2, 202, 203, 204, 205, 208,
209, 210, 211, 212, 153, 244/26, 244/10, 244/4,
246, 252, 248, 251, 244/3, 243, 241, 244/12,
244/11, 242/11, 244/20, 242/10, 239, 240,
242/9, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244/2,
244/1, 213, 214, 242/1, 216, 215, 217, 242/3,
218, 242/4, 219, 242/5, 220, 221, 242/6, 222,
223, 224, 242/2, 242/7, 242/8, 231, 0140/2,
0141
394, 378, 377, 399, 396, 395, 285, 274, 281,
276, 291, 390/1, 389, 388, 387, 382, 390/2,
390/3, 390/4, 390/5, 366, 381, 364, 363, 380,
379, 401, 390/6, 391, 398, 400, 392, 397, 393
0528/7, 0528/2, 0538, 0528/10, 0541/4, 0528/8,
0528/1, 0541/5
0551, 0523, 0538, 0553/46, 0549, 0528/18,
0528/1, 0547, 0548, 0528/16, 0528/14
247, 246, 248, 0551, 0553/40, 0553/38,
0553/39, 0553/34, 0553/35, 0553/36, 0554
0325, 0314/1, 0307/3, 0309, 0326/1, 0315,
0327/4, 0327/3, 0327/5, 0327/6, 0327/7, 0316/9,
0327/24, 0307/4, 0314/3, 0327/2, 0527, 0312/3,
0312/1, 0526, 0528/5, 0524, 0528/3, 0525/3,
0525/2, 0525/4, 0313, 0525/5, 0312/7, 0312/6,
0312/5
0222/3, 0222/2, 0179
0524, 0528/5, 0528/7
0524, 0521/10, 0521/16, 0521/7
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1.12.2.3 Műemlék, műemlékegyüttes
A műemléki nyilvántartásban az alábbi műemlékek szerepelnek.
1.12-2. táblázat: Devecser országos védettségű műemlékei
(forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 2015)
Megnevezés

Cím

Helyrajzi szám

Törzsszám

Parasztház

Deák tér

1262

4927

Kőkereszt

Deák tér

785

4928

Kossuth u.1.

834

4929

Petőfi tér

716

4930

R. k. plébániaház

Petőfi tér 10.

693

4931

Ált. Iskola

Petőfi tér 11.

705

4932

Kőkereszt

Petőfi tér

670/2

4933

Széchenyi u. 5.

623,628

4934

Ún. "régi cselédház"

Széchenyi u. 7-[9.]-11.

627, 628

4934

Ún. "régi cselédház"

Széchenyi u. 7.

625

4935

Ún. "régi cselédház"

Széchenyi u. 11.

633, 632, 631, 630/2

4935

Esterházy-várkastély

Petőfi tér 5.

620/3, 620/4, 616

4937

Lakóház
R. k. templom

Egykori uradalmi istálló

A helyi építési szabályzat szerint műemléki környezetbe tartoznak az alábbi ingatlanok:
a) 1, 2, 5, 18, 19, 21/4, 22 hrsz-ú ingatlanok
b) 715 hrsz. Szent Imre utca része
c) 705, 706, 707, 708 hrsz-ú ingatlanok
d) 704 hrsz. Iskola utca része
e) 693, 694, 703 hrsz-ú ingatlanok
f) 692 hrsz. Béke utca része
g) 689, 691 hrsz-ú ingatlanok
h) 791/1 hrsz. Petőfi tér,
i) 619/10 hrsz-ú park
j) 620/3,4 hrsz-ú ingatlan
k) 670/1,2, 622 hrsz. Jókai, Park utca része
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1.12.2.4 Helyi védelem
A hatályos helyi építési szabályzatban helyi védelem alatt az alábbi épületek, emlékek találhatók.
a) Deák tér (Hősök tere – volt Járásbíróság)

hrsz.1964

b) Damjanich u.17.sz.

hrsz. 8/2 és 8/3

c) Klapka u. 22. sz.

hrsz. 50,51 és 52

d) Klapka u.14. sz.

hrsz. 40 és 41

e) Szent Imre (Beloiannisz) 5.sz.

hrsz. 21/1

f) Szent Imre u.11. sz.

hrsz. 27 és 28

g) Kossuth u.10-12. sz.

hrsz. 796, 797 és 798

h) Miskei (Pápai mártírok) u.1.sz. Egészségház hrsz.1263
i) Miskei u.4. sz.

hrsz.1862

j) Miskei u.19/b sz

hrsz. 1277

k) Miskei u.26. sz.

hrsz. 1555/1

l) Miskei u.29. sz.

hrsz. 1283

m) Vásárhelyi u.(Lenin u.) 4. sz.

hrsz. 51

n) Vásárhelyi u.53., 55. sz.

hrsz. 1916

o) Rákóczi Ferenc u.12. sz.

hrsz. 58

p) Rákóczi Ferenc u. 28. sz.

hrsz. 75

q) Rákóczi Ferenc u. 16. sz.

hrsz. 60

r) Arany János u.12. sz.

hrsz. 298

s) Arany János u.(17) 21. sz.

hrsz. (63) 65

t) Árpád u. 4.sz. (volt Kerék kocsma)

hrsz. 814

u) Bem u.5. sz. (OTP fiók)

hrsz. 755

v) Bem u.14. sz.

hrsz. 12

Védett utcakép: Kossuth utca mindkét oldala, Szabadság tér déli oldala, Deák tér mindkét oldala,
Rákóczi Ferenc u.2-38. sz. és 3-33. sz. épületek közötti szakasza.

Köztéri szobrok, feszületek:
a) Miskei u.-Dózsa Gy.u. sarok: Feszület 1461 hrsz.
b) Petőfi tér: Gárdonyi G. szobor 670/2 hrsz.
c) Petőfi tér: Szobor (fohász) 718 hrsz.
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d) Pápai u.: Szentháromság szobor 0306/3 hrsz.
e) Hunyadi u.: Kőkereszt 283 hrsz.

Temetői síremlékek:
a) Világháborús kopjafa
b) „Az 1919-es vörös rombolás áldozatainak”
c) Baják család
d) Németh M. János kanonok, díszpolgár
e) dr. Kondor István járási egészségügyi felügyelő és
f) dr. Kondor Istvánné Kóh Irén polgári iskola alapítója, igazgatója
g) Tima Lajos iskolaigazgató (Gárdonyi G. iskola)
h) Heiczinger István az 1956-os Nemzeti Tanács elnöke
i) Bus Boba Béláné, Gergely Katica Gárdonyi…
j) Kerkápolyi Tivadar 1848-as honvéd százados
k) Huss Ferenc nyomdász, szerkesztő
l) Erhardt János 48-as honvéd tizedes
m) Koó József nyomdász
1.12.3 Az épített környezet konfliktusai, problémái
A település szerkezetében viszonylag kevés az olyan elem, amely az évszázados kulturális örökség
sérülésével jár. A település szerkezetét szerencsére elkerülték azok a városrendezési beavatkozások,
amelyek a történelmi struktúrák rombolásával jártak volna. A legjelentősebb olyan beavatkozások,
amely a történelmi fejlődés során kialakult településszerkezeti viszonyokat megváltoztatták:
 az Árpád utca Pápai út csomópontjának, a település északi kapujának átalakítása és a főút
nyomvonalának kiegyenesítése az Esterházy (Süttő) malom elbontásával,
 a vörösiszap által sújtott, korábban beépített lakóterületek területfelhasználásának módosítása,
 buszpályaudvar telepítése a Petőfi térre az egykori Fellner Jakab által tervezett barokk
templomrom helyére,
 a belvárostól északra eső területeken a vízfolyások történelmi nyomvonalának megszüntetése,
átalakítása (Malom árok, Batthyány utca),
 idősek otthona kialakítása az egykori vár, kastély épületében annak jelentős bővítésével.
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1.13 KÖZLEKEDÉS
1.13.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.13.1.1 Országos kapcsolatok
Közúti kapcsolatok
Devecser járás legfontosabb országos közúti kapcsolatát a Székesfehérvár és Szentgotthárd között
húzódó 8 sz. főút jelenti, mely része az európai hálózatnak is (E66 jelet viseli). Az út többnyire 2x1
sávos, a Bakonyon átvezető szakaszon épültek ki kapaszkodó sávok, illetve Várpalota-Veszprém és a
Márkó elkerülő szakaszok épültek ki 2x2 sávval. Jelenleg folyamatban van a főút kapacitásbővítése a
következő szakaszokon:
 Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő: 2x2 sávos bővítés (kivitelezés alatt)
 Várpalota déli elkerülő: 2x2 sávosra bővítés (kivitelezés alatt)
 Veszprém körgyűrű: 2x2 sávosra bővítés, hiányzó szakaszok kiépítése (építési engedéllyel
rendelkezik, zajlanak a kisajátítási eljárások)
 Herend - Ajka-kelet szakasz: 2x2 sávosra bővítés (engedélyezési terv készítése folyamatban van)
A fejlesztést indokolttá teszi a 8 sz. főút jelentős kelet-nyugat irányú forgalma: a 2014. április-május
hónapokban Devecser Város Önkormányzatának megbízásából készített forgalomszámlálások alapján
a Devecseri járás nyugati határán 6258 E/nap/2 irány, míg a keleti határán 8114 E/nap/2 irány átlagos
napi forgalom lép át4. A közlekedési folyosó nemzetközi jelentőségű, ebből adódóan nagy az
áthaladó teherforgalom aránya, ugyanakkor a kevés előzési szakasz miatt sok baleset jellemzi. A
csomópontok kialakítása sem megfelelő, a főútról mellékirányba balra kanyarodás hosszú várakozást
követően lehetséges, a felállási szakaszok kapacitáshiánya miatt a feltorlódó járművek zavarják az
egyenesen haladó forgalmat.

Gépjármű-ellátottság
1.13-1. táblázat: Gépjármű-ellátottság Devecserben és a környező városokban, 2013 (forrás: KSH)
Település

Lakónépesség száma az
év végén (fő)

Személygépkocsik száma az
üzemeltető lakhelye szerint (db)

1000 főre vetített gépjárművek
száma (db/1000 fő)

Devecser

4378

1356

309,7

Veszprém

60788

19812

325,9

Ajka

28775

9456

328,6

Pápa

31268

9934

317,7

Sümeg

6283

1985

315,9

Zirc

7083

2189

309,0

Tapolca

15823

5289

334,3

Devecser járás összesen

14778

6074

411,0

4

Forrás: „Devecser város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések – Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és Közlekedési Koncepció”
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A fenti táblázatban foglalt adatok alapján elmondható, hogy a Devecseri Járás összes
személygépkocsijának ~22,3%-át üzemeltetik a járásszékhelyen, amely a Veszprém város területén
üzemeltetett személygépkocsik ~6,84%-a.

Vasúti kapcsolatok
A 8 sz. főúttal párhuzamosan futó 20 sz. Székesfehérvár–Szombathely vasúti fővonal biztosítja a
Közép-Dunántúl kelet-nyugati irányú közforgalmú és teherforgalmú vasúti tengelyét. A vonal
egyvágányú, villamosított, része az európai jelentőségű Mediterrán korridornak. A vasútvonalon
található számtalan szintbeli keresztezés, és a korszerűtlen biztonsági berendezések
forgalombiztonsági kockázata miatt csak alacsony haladási sebesség engedhető meg. A vasútvonal
alacsony teherbírása, műszaki paraméterei és az állomások elavult kialakításai, amortizálódott
épületei tovább rontják a szolgáltatási színvonalat.

Kerékpáros hálózat
Jelenleg nincs kiépítve Devecser járást érintő országos kerékpárút-hálózati elem. Az Országos
Területrendezési Tervben meghatározott, a térség szempontjából releváns kerékpárutak az alábbiak:
7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút:
 7.C: Balatonfőkajár - Balatonfűzfő - Balatonalmádi
8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút:
 8.A: Győr - Pannonhalma - Csesznek - Zirc - Veszprém - Balatonalmádi - Balatonfüred Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely - Hévíz - Zalabér - Zalaegerszeg - Zalalövő – Őriszentpéter
81. Balaton-Rába kerékpárút:
 81.A: Veszprém - Nagyvázsony - Kapolcs - Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa - Árpás - Győr
 81.B: Tapolca – Szigliget
83. Rába - Bakonyalja kerékpárút: Sárvár - Celldömölk - Mersevát – Pápa
Veszprém megye Területrendezési tervében foglaltak alapján Nemeshany – Devecser – Ajka –
Városlőd - Szentgál - Bánd-Veszprém nyomvonalon térségi jelentőségű kerékpáros nyomvonal
kijelölése/kiépítése tervezett. A kerékpárút Nemeshany térségében csatlakozik a „81. Balaton - Rába”
országos törzshálózathoz.

1.13.1.2 Térségi kapcsolatok
Közúti kapcsolatok
A szomszédos járásközpontokat és Devecsert összekötő 2x1 sávos alsóbbrendű utak Devecser város
központjában kapcsolódnak. Tekintve, hogy a Veszprém megye nyugati területét kiszolgáló 83 sz.
másodrendű főút csak a 8 sz. főútig húzódik, a déli területek elszórt aprófalvainak kiszolgálásában
fontos szerep hárul ezekre az alsóbbrendű utakra, melyek állapota a jelentős teherforgalom miatt
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leromlott. A vörösiszap-katasztrófa okozta károk helyreállítása során az érintett területeken áthaladó
teherforgalom tönkretette az útburkolatokat, ezen utak helyreállításra 2015. évben kerül sor.
A térségi hálózatban hiányzik az észak-déli irányú főúti kapcsolat, az ezirányú alsóbbrendű úthálózat
nem képes megfelelően kiszolgálni a forgalmi igényeket, illetve jelentős kerülőútra kényszeríti a
közlekedőket.

Vasúti kapcsolatok
Devecser járás területén összesen 6 megállóhely található: Kolontár v.mh. (jelenleg nem bonyolít
személyforgalmat), Devecser vasútállomás, Somlóvásárhely v.mh., Tüskevár vasútállomás,
Karakószörcsök v.mh., Kerta vasútállomás. A járás közforgalmú közlekedési igényét jelenleg 13
járatpár szolgálja ki, melyek közül 6 járatpár csak Devecserben áll meg (a megelőző és követő
állomások Boba és Ajka).
Az említett állomások közül Tüskevárnak a legrosszabb a kapcsolata: a felvételi épület a 8 sz. főutat
keresztezve, kisebb kerülővel közelíthető meg, rossz állapotú burkolt úton, melyen az elégtelen
műszaki paraméterek miatt autóbusz nem közlekedhet. Az állomáshoz nem vezet kerékpárút, sem
járda.
Előnytelen a fekvése Kerta vasútállomásnak, mely a település központjától 3 km-re található, a
környező településeket kiszolgáló helyközi autóbuszjáratok biztosítják a kapcsolatot Kerta település
és a vasútállomása között, sem kerékpárút, sem járda nem vezet a felvételi épülethez. Az állomásnak
jelentősége a mellette fekvő betonelemeket gyártó vállalat szempontjából van: a vállalat
alkalmazottai használják a közforgalmú járatokat, illetve a telepen gyártott termékek elszállítása
vasúton történik.
Devecserben is nehézséget okoz a vasútállomás fekvése, a felvételi épülethez nem vezet kerékpárút,
sem megfelelően kiépített, akadálymentes járda. Nincs közvetlen közösségi közlekedési kapcsolat a
településközpont, illetve a többi városrész és az állomás között, ebből fakadóan a vasút nem jelent
versenyképes alternatívát az egyéb közlekedési módokkal szemben.
A járás vasútállomásainak, azok kapcsolatainak hiányosságai tetten érhetőek az alacsony napi
utasforgalmakon: a 2014 májusában Devecser Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott
utasszámlálások eredményeit az alábbi diagram foglalja össze5.

5

Forrás: „Devecser város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések – Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és Közlekedési Koncepció”.
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1.13-1. ábra: Devecser járás vasútállomásainak és megállóhelyeinek napi utasforgalma

Kerékpáros hálózat
Jelenleg nincsenek Devecser város és a környező települések között összeköttetést jelentő
kerékpárutak. A járásközpont Településszerkezeti tervében a következő térségi jelentőségű
kerékpárutakat jelölték ki:
 Devecser-Sümeg összekötőút mentén a városközpontig
 Devecser-Tapolca összekötőút mentén a városközpontig
 Ajka-Devecser összekötőút mentén a városközpontig
 a Vasút utcán a Pápai úttól kezdődően, a 8-as út és a 8402. j. út tervezett Devecser elkerülő
szakaszának külön szintű kereszteződésén átvezetve a Somló hegyhez tartó kerékpárút.

1.13.2 Közúti közlekedés
Ahogy a térségi kapcsolatok leírásánál is említésre került, az összes környező járásközponthoz vezető
út Devecser város központjában kapcsolódik egymáshoz. Ebből kifolyólag jelentős az átmenő
forgalom, mely a kisebb terhelésre méretezett burkolatok időelőtti tönkremeneteléhez vezet,
vezetett. (Az útállapot romlásához Devecserben is hozzájárult a vörösiszap-katasztrófa helyreállítása
során áthaladó nehézforgalom, mely károk helyreállítása elmaradt.) Ezen felül a városközponton
áthaladó nagyarányú teherforgalom rontja a közlekedésbiztonságot, és nagymértékű környezeti
terhelést mér a településre.
Hiányzik a Devecsert elkerülő észak-déli irányú főút, mely hozzájárulna a városközpont forgalmi
terhelésének csillapításához. Jelenleg csak a 7324 j. Devecser-Sümeg összekötő út jelent kapcsolatot
a város és a 8 sz. főút között. Az út nyomvonala a 8 sz. főút csomópontjától indulva szintben
keresztezi a MÁV 20 sz. Székesfehérvár- Szombathely vasútvonalat, majd a vasúti átjárót követően az
összekötő útba csatlakozik a 73315 j. állomáshoz vezető út (Vasút utca). A főúti csomópont és a
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vasúti átjáró közötti távolság közelítőleg 30 m, ez a jelenlegi közúti forgalom mellett zárt sorompó
esetén a várakozó járművek felállására nem elégséges6.
Az elkerülő út hiányában Devecser város központjának rekonstrukciója, az útburkolatok felújítása és
fenntartása, az ITS-ben leírt, településközponthoz kapcsolódó fejlesztések nem megvalósíthatóak. A
Deák tér–Szabadság tér közlekedése, a kapcsolódó utak hierarchikus viszonyai és a parkolási felületek
jelenleg nem megfelelően rendezettek, átfogó fejlesztésre van szükség. A korábbi ITS-ben
megfogalmazott, Miskei út és Sümegi út csomópontjában kiépítésre javasolt körforgalom, illetve a
Miskei út – Vásárhelyi út átépítése nem valósult meg.
Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint Devecserben a belterületi közutak átlagszélessége 7,8
méter, túlnyomórészt kiépítettek. Ezek számszerűsített mutatói az alábbiak:
A településen lévő burkolt utak – kiszolgáló és lakóutak – hossza (belterületen): 23,951 km, amelyből
aszfaltbetonnal és öntött aszfalt burkolattal 15,581 km, utántömörödő aszfalt burkolattal 8,370 km
rendelkezik.
A városban lévő burkolatlan utak – kiszolgáló és lakóutak – hossza (szintén belterületen): 0,123 km.
A település külterületi útjainak szélessége 3,2 méter, felületük esetében az előbbi arány megfordul,
mivel jellemzően burkolatlanok mintegy 91,638 km hosszúságban.
Devecserben a gyalogutak és járdák átlagszélessége 1,3 méter, hosszuk 24,377 kilométer.
Aszfaltbeton- és öntöttaszfalt-burkolattal 20,855 kilométer rendelkezik, utótömörödő aszfalttal 0,55
km, betonburkolattal 2,972 km van ellátva.

1.13.3 Közösségi közlekedés
1.13.3.1 Közúti – autóbuszos közösségi közlekedés
2013. november 22-én adták át a Jókai Mór utcában az új autóbusz állomást, mely a Petőfi térről
került áthelyezésre. A Petőfi tér és környezetének rendezésével új parkolók és zöldfelületek kerültek
kialakításra. Devecsert jellemzően átmenő autóbuszjáratok érintik, a legtöbb járat Ajka-Sümeg és
Ajka-Somlóvásárhely irányban közlekedik, valamint meghatározó az észak-déli, Pápa-Sümeg irány
forgalma is. Az utasforgalom lebonyolítása érdekében Ajka-Devecser és Devecser-Pusztamiske között
önálló viszonylatban is közlekednek autóbuszok. Problémát jelent, hogy sok helyközi járat csak a
városközpontba áthelyezett buszpályaudvaron áll meg, illetve a vasúti forgalom kiszolgálását eseti
jelleggel a vasútállomás érintésével közlekedő helyközi járatok biztosítják. Díjmentesen igénybe
vehető helyi autóbuszjárat teszt jelleggel közlekedett 2014. december hónapban.
A távolsági buszjáratok a 8 sz. főúton haladnak, többségük nem tér be Devecser központjába, így a
nagyobb távolságra utazni vágyóknak Ajkán át kell szállniuk. 2015. január 29-én, Devecserben tartott
lakossági fórumon több észrevétel, javaslat is elhangzott az autóbusz-hálózat felülvizsgálatára a jobb
lefedettség érdekében: az újépítésű Makovecz lakótelep autóbuszos kiszolgálása nem megoldott, a
legközelebbi buszmegálló a Sümegi úton található, mely nem rendelkezik kiépített buszöböllel,

6
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peronnal és járdakapcsolattal. Hiányos továbbá a Birkásdomb, Kórház, Újtemető és Sándormajor
megállók kialakítása, nincsenek kiemelt peronok, utóbbi három megálló esetén kialakított buszöblök.
Nincs kiépítve megfelelően az autóbusz megállók gyalogos megközelíthetőségei sem, továbbá több
megálló nincs ellátva közvilágítással.

1.13.3.2 Kötöttpályás – vasúti közösségi közlekedés
A vasút Devecser térségében egyvágányú, villamosított vonal, engedélyezett sebessége 100 km/óra.
A devecseri vasútállomás 6 vágányos, ebből 4 vonatfogadó (II-V.), az átmenő fővágánya a III. vágány.
Az I. és V. és VI. vágány csonkavágány, illetve iparvágány, mely a vasútállomás mellett elterülő
Nyugati ipari park vasúti kapcsolatát biztosíthatja. Jelenleg nincs kiépített rendező vágányrendszer,
így a vonatok összeállítása csak az átmenő fővágányok igénybevételével lenne lehetséges, ami az
átmenő forgalom zavarásával jár. Jelentős méretű, MÁV tulajdonú területek, kihasználatlan
ingatlanok helyezkednek el a vonal mentén, melyek rendezése, karbantartása és újrahasznosítása
szükséges.
Az állomás közlekedési kapcsolata gyenge minőségű, mely többek között az előnytelen
elhelyezkedéséből adódik. Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozóan részletes
megvalósíthatósági tanulmány készült a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0019 azonosító számú, „Devecser
város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések – Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és Közlekedési Koncepció elkészítése” tárgyú pályázat keretében. A
tanulmány javaslatot tesz az állomás megközelíthetőségének, közlekedési kapcsolatainak
fejlesztésére. A Vasút utca burkolatát a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-ben felújította a
Pápai út és a vasútállomás között.

1.13.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Jelenleg nincs Devecser járás területén kiépített kerékpárút. Devecser Településrendezési terve
tartalmaz a szomszédos járásközpontok irányába kiépítendő kerékpárút mellett a Szent Imre utca
mentén Deák tér és a vasútállomás között, valamit a Vasút utcán és a Kastélyparkon átvezető
kerékpárutakat. A hivatásforgalmi kerékpáros útvonalak mellett turisztikai célú kerékpár utat is kijelöl
a Somló hegy irányában.
Szükséges a közterületeken a hiányos, rosszállapotú járdák kiépítése, felújítása, továbbá hiányoznak a
jelentősebb utakon a hivatalok, oktatási intézmények közelében az akadálymentesen kiépített
gyalogos átkelőhelyek.

1.13.5 Parkolás
A település központjában, valamint a forgalmasabb kereskedelmi létesítményeknél jellemzően
kijelölésre és kiépítésre kerültek a parkolóhelyek, azonban telítettségük, kapacitáskihasználtságuk és
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így szolgáltatási színvonaluk is igen változó. A városban díjköteles parkolási övezetek, vagy
időkorlátozással szabályozott parkolóhelyek nem kerültek kijelölésre.
Mintegy 10-15 új parkolóhely került kialakításra Devecser Város Önkormányzati Hivatala előtt, így
hozzávetőlegesen 35-40 gépjármű elhelyezése lehetséges a Deák téren tér, továbbá nagyobb
parkolási felület található az új buszpályaudvar mellett a Szabadságtéren (30 férőhely), a Posta
környezetében (20 férőhely), Bem utca - Szent Imre utca - Árpád utca által felölelt területen (70-80
férőhely). A jelentős méretű parkolófelületek a csúcsforgalmi időszakokban sem érik el a teljes
kihasználtságot.

1.14 KÖZMŰVESÍTÉS
A város közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a település belterületén a teljes közműellátás
biztosított. Kisebb ellátási hiányok a külterületen fekvő lakó- és mezőgazdasági területeken fordulnak
elő. A legkevésbé ellátott településrész a Sümegi út menti volt honvédségi terület, ahol
közszolgáltatásként jelenleg is csak a villamos energia és a gázvezeték áll rendelkezésre.
Az elmúlt tíz évben (2001-2011 között) ugyan jelentős közműfejlesztéseket valósítottak meg,
amelynek eredményeként jelentősen nőtt a teljes közművel rendelkező lakások aránya, de az egyes
területeken még így is maradtak alacsony komfortfokozatú, illetve hiányosan közművesített lakások.
1.14.1 Víziközművek
1.14.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített terület utcáiban 41 km hosszban épült ki,
ezzel a vízvezeték kiépítettsége a belterületen teljes körűnek tekinthető. A külterületen fekvő
településrészeken, a Sümegi út menti volt honvédségi területen közüzemi vezetékes ivóvíz ellátása
megoldatlan, itt az ellátás saját kútról történik.
Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 1752 volt 2014. január 1jén, ez a település lakásállományának 100 %-a, tehát ez az ellátottsági adat jelzi, hogy Devecserben a
lakosság számára mindenhol meg van oldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. További ellátására a
közhálózatra telepített 40 közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre. A vízellátásra a bekötéseken és a
közkifolyókon kívül házi kutakat is hasznosítanak, de azok vízminősége bizonytalan. Ezeket a házi
kutakat a fenntartási költségeik csökkentésére a közüzemű vízellátásban részesülők is használnak,
elsődlegesen locsoló vízként.
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1.14-1. ábra: Devecser vízellátottságának fejlődése 2000-2013 között (forrás: KSH)
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A diagram mutatja, hogy 2000-ben 1635 lakás, az akkori lakásállomány 88,5 %-a rendelkezett
vezetékes ivóvíz ellátással, 2014. január 1-jén 1752 lakás, azaz a lakásállomány 100%-a. (Meg kell
jegyezni, hogy ez idő alatt a város népességszáma 8%-kal, a lakásállomány pedig 9%-kal csökkent.)

Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer)
Devecser vízellátó hálózatának üzemeltetője az 1970-es évek közepétől a Veszprém központú
Bakonykarszt Zrt.
Devecser és térsége ellátására létesített regionális ellátó rendszer Devecser közigazgatási területe
mellett, Devecser, Kolontár és Pusztamiske települések ellátását biztosítja. A három település
ellátására Devecserben két kutat létesítettek, ebből jelenleg egy üzemel, a másik tartalék vízbázis.
Később a DRV Nyirádi vízbázisától Ajka ellátására építettek dn 300-as regionális vezetéket, erről az
ún. boncsosi átadási ponttól épült ki Pusztamiskéig, majd Kolontárig regionális vezeték, amelyet már
a Bakonykarszt Zrt. üzemeltet.
Devecserben üzemelő vízbázis kapacitása, a kitermelhető víz mennyisége 600 m3/nap, ebből a város
napi átlagos vízfogyasztása 465 m3/nap. A DRV rendszeréről is vételeznek vizet. A hálózati rendszeren
egy 200 m3-es hidroglóbusz van, az ebben tárolt víz szintje biztosítja a hálózati víznyomást, ez
mindenhol megfelelő.
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1.14-2. ábra Devecseri regionális vízellátó rendszer
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)

1.14-3. ábra Felszín alatti vízbázisok Devecserben
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)
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1.14-4. ábra Felszín alatti vízminőség-védelmi terület Devecserben
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)

Devecser kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik a Megyei
Területrendezési terv szerint.

Tüzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tüzivíz ellátást.

Fejlesztési igény
Az ágazat részéről elkészített „gördülő fejlesztési terv” keretében a szolgáltató ütemezetten
rögzítette az ivóvíz ellátás hálózatának és létesítményeinek rekonstrukciós és fejlesztési igényeit.
Fejlesztési célkitűzés a szükséges hálózatbővítések folyamatos megvalósítása.

1.14.1.2 Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvíz elvezetésére 2005-re elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot
létesítettek. A szennyvízcsatorna hálózat a belterületen 28,9 km hosszban épült ki, ezzel a
csatornahálózat a Belváros és az ahhoz kapcsolódó városrészek nagyobb hányadában kiépítésre
került, a peremrészeken kisebb hányadban áll rendelkezésre, míg a külterületi városrészek
jellemzően nem rendelkeznek közcsatorna hálózattal.
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1.14-5. ábra: Devecser szennyvízelvezetésének fejlődése 2000-2013 között (forrás: KSH)
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A diagram mutatja, hogy 2005-ben 1275 lakás, az akkori lakásállomány 68,4%-a csatlakozott a
közcsatorna hálózathoz, 2014. január 1-jén 1607 lakás, a lakásállomány 91,7%-a.
1.14-6. ábra: A szennyvíz okozta környezetterhelés 2000-2013 között (forrás: KSH)
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Meg kell jegyezni, hogy a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból a szennyvíz döntő
hányadát a talajba szikkasztják. Az ezzel okozott szennyezés a csatornahálózat fejlesztésének és a
rácsatlakozás növelésének eredményeként az elmúlt 14 évben jelentősen csökkent. Míg 2000-ben
356 m3/nap-ra becsülhető a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége, 2014. január 1-jére ez 23
m3/napra csökkent.

Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer)
A Devecser vízellátásánál leírtakkal azonosan a szennyvízelvezetés rendszerének üzemeltetője a
Bakonykarszt Zrt.
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1.14-7. ábra: A Devecseri regionális szennycsatornázási és szennyvíztisztító rendszer
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)

A Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemvezetősége üzemelteti Devecser és a környéki települések
szennyvízgyűjtő hálózatát és az összegyűjtött szennyvizek kezelését szolgáló Devecseri regionális
szerepkörű szennyvíztisztító telepet.
A szennyvíztisztító telep kapacitása 1200 m3/nap, jelenleg a szennyvíztisztító-telepre érkező
szennyvízmennyiség átlagosan 643,5 m3/nap.
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1.14-8. ábra: Ivóvíz-ellátottság és a közcsatorna-ellátottság különbsége Devecserben 2000-2013.
(forrás: KSH)

Fejlesztési igény
Az ágazat részéről elkészített „gördülő fejlesztési terv” keretében a szolgáltató ütemezetten
rögzítette a szennyvízgyűjtő hálózatának és létesítményeinek, a szennyvíztisztító telepnek
rekonstrukciós és fejlesztési igényeit. Itt fontos feladat a szennyvízcsatorna hálózatba bevezetett
csapadékvizek megszüntetése, az infiltráció megakadályozása.

1.14.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere
Devecser csapadékvíz elvezetése döntően nyílt árkos kialakítású, amelyek hidrológiai rendezettsége
nem jellemző. Így az árkok vízelvezető képessége korlátozott. Egyes szakaszai szikkasztó árokként
üzemelnek, de jellemzően előfordulnak árokfeltöltések (pl. kocsi behajtó létesítése miatt),
árokfeltöltődések feliszaposodás, illetve növényzettel való benövések miatt.
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Az intenzíven beépített belső területeken is jellemző a nyílt árkos elvezetés. Csak a nagyobb utak
víztelenítésére épült zárt csapadékvíz elvezetés. A kisebb belső utakon a kiemelt szegéllyel próbálják
a nagyobb utak árkaiba vezetni a csapadékvizeket. Zárt csapadékvíz elvezetés jelentős mértékben a
városközpontban található.

A település felszíni vizei
Devecser csapadékvizeinek befogadója a város északi részén, kelet-nyugat irányban áthaladó Tornapatak, amelybe közvetlenül, vagy mellékvízfolyásai, a Malom-árok és az Egres-patak közvetítésével
érkezik a csapadékvíz és a Csigere patak és mellékvízfolyásai.
Devecser külterületén egy jelentősebb tó, illetve tározó is található a Csigere-patakon, ez árvízcsúcs
csökkentésre is használható.
A település természeti adottsága a vízeróziónak kitettsége, amelyet a megyei TrT is rögzített.
1.14-9. ábra: Vízeróziónak kitett terület övezete
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)
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1.14.2 Energia
1.14.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
1.14.2.1.1 Villamosenergia-ellátás
Devecser villamos energia igényeit a győri központú E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
biztosítja.
1.14-10. ábra: Devecser villamosenergia-ellátottságának változása 2000-2013 között (forrás: KSH)
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A diagram jelzi, hogy a lakásállományt meghaladó a villamosenergia-ellátottságot igénybevevő
ingatlanok aránya.
Ezt a külterületi, nem lakáscélú, de villamosenergia-ellátást igénylő ingatlanok indokolják. Ebből a
lakosság ellátottságára következtetni nem lehet. E vonatkozásban mértékadó a szolgáltató
ellátottságra vonatkozó megállapítása, hogy az ellátottság teljes körű.
Műszaki hálózati rendszere
Devecser északi külterületi részén északnyugat-délkelet irányban 132 kV-os főelosztó hálózaton
érkezik a villamos energia az Ajka északi külterületén üzemelő 132/22 kV-os nagy/középfeszültségű
alállomásra, ahonnan kiinduló középfeszültségű hálózatok fűzik fel a fogyasztói
transzformátorállomásokat. Devecser belterületén már egyes szakaszokon földkábeles
középfeszültségű vezetékszakasz is üzemel. A fogyasztói transzformátor állomásokról induló
kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a fogyasztói igények kielégítése. A hálózatok jellemzően föld
feletti vezetésűek.
A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel
megoldott. Ez a kiépített közvilágítás sem a megvilágítás mértékében, sem energiafogyasztás
szempontjából, sem a település arculatának javítása tekintetében nem nevezhető korszerűnek.
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1.14-11. ábra: Devecser villamosenergia-ellátásának alapellátó rendszere
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)

1.14.2.1.2 Gázellátás
Devecser földgázzal való ellátása az 1990-es években valósult meg.
1.14-12. ábra: Devecser földgáz-ellátottságának változása 2000-2013 között (forrás: KSH)
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A diagram mutatja, hogy 2000-ben 1070 lakás, az akkori lakásállomány 57,9%-a rendelkezett
vezetékes földgázellátással, 2014. január 1-jén 1012 lakás, a lakásállomány 57,8%-a.
A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg,
csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú
hasznosítását.
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1.14-13. ábra: Fűtési gázfogyasztók alakulása Devecserben 2000-2013 között (forrás: KSH)
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A diagram mutatja, hogy 2000-ben 1070 lakás, az akkori lakásállomány 57,9%-a vette igénybe fűtési
célra a vezetékes földgázt, 2014. január 1-jén 962 lakás, a lakásállomány 54,9%-a.

Műszaki hálózati rendszere
Az ellátást a győri központú E.ON Észak-Dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. A gázellátás bázisa a
devecseri gázátadó állomás, amelyet a Jánosháza-Veszprém nagynyomású vezeték táplál be. Az
alállomástól induló nagyközép-nyomású vezeték képezi a település ellátásának gerincét. A
nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a település északi részén üzemelő körzeti
nagyközép/középnyomású gáznyomáscsökkentőt. A nagyközép-nyomású vezeték a település belső
területét északnyugati irányból övezi. A kiépített földgázvezeték hálózat hossza a városban 40,2 km.
1.14-14. ábra: Devecser gázellátásának alapellátó hálózati rendszere
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)
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1.14.2.1.3 Távhőellátás
Devecserben távhőszolgáltatás nem üzemel.

1.14.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
Hazánkban is, s benne Devecserben is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok,
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
1.14.2.2.1 Szélenergia
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen
villamos energia termelhető.
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét
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1.14-15. ábra: A szél energiája Magyarországon
(forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság)

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Devecser és térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon
kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki. Szélerőmű létesítési
szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok alá kell vetni. A település
megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését biztosító távlati céljait nem
korlátozhatja.
1.14-16. ábra: Az évi átlagos szélsebességek [m/s]
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) (forrás: www.met.hu)
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1.14.2.2.2 Napenergia
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia mint megújuló
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú
energiaellátásra, elsődlegesen használati meleg víz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A
továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamos energia előállítására alkalmasak.
1.14-17. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege
Magyarországon (2000-2009) (forrás: www.met.hu)

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási
lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
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1.14-18. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján (forrás: www.met.hu)

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap
energiáját. Devecser területén 1950 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek
hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú
energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia-termelésre biztosított, de a
hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni.
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása
várható Devecserben. A fotovoltaikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az
elindulása által elért áreséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának
intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.

1.14.2.2.3 Vízenergia
A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia-termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a
nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről
leolvashatók.
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1.14-19. ábra: Kogutowicz K. Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán) (forrás: Magyar Tudomány, A Magyar
Tudományos Akadémia lapja, 1999. augusztus, Tudomány és politika a magyar századokban /
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve)

A térkép jelzi, hogy közüzemi szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Devecserben
nincs lehetőség.

1.14.2.2.4 Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen
elégetésével fűtési és használati melegvíz-termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva
hő- és villamosenergia-termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként
hasznosítható.
Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert bár az
elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak
amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsátás az
beépített területen jelentkezik.
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1.14-20. ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek (forrás: Pylon Kft.)

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Devecser területén is van
lehetőség. A biomassza hasznosítással kapcsolatban megfontolandó, hogy az általa az épített
környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e.

1.14.2.2.5 Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati meleg víz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia-termelésre is alkalmas.
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan
rendelkezésre állását bemutató térképet.
A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben
megvalósítani. A földhő hasznosítására Devecser területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata
telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos
energiahordozó megtakarító hatása.
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1.14-21. ábra: Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területe
Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László Felsőpannon alapján, 1962
(forrás: dr. Barótfi István Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
Geotermikus energia – Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei)

A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 Celsius fokos
vízkészletből van reálisan lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de
energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad.
1.14-22. ábra: Magyarország geotermikus energiahordozó hasznosítási lehetősége
A Pannon-medencének és régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)
(forrás: PannErgy, Portfolio.hu)
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1.14-23. ábra: Magyarországon geotermikus energia hasznosítási lehetőség
a felhagyott CH meddő kutak – Magyarország CH meddő kútjainak területi megoszlása
(forrás: Pylon Kft. (szerkesztette 2001-ben))

1.14.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia-ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz, vagy távhő hasznosításával biztosított, helyi hőbázis
segítségével.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll
rendelkezésre.

1.14.3 Elektronikus hírközlés
1.14.3.1 Vezetékes hírközlés
Devecser vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. Végzi. A Székesfehérvári szekunder
központhoz tartozó 51-es körzetszámú Tapolca primer központ Devecser vezetékes távközlési
hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 87-es hívószámon csatlakoznak az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
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1.14-24. ábra: Devecseri egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma 2000-2013 között (forrás: KSH)
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Jelenleg 501 egyéni lakásfővonal üzemel, de ez a jelenlegi lakásállomány figyelembe vételével csak
28,6%-os ellátottságot jelent.
Azonban az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény
kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt, jelenleg, a mobiltelefon-használat
elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent. A statisztikai nyilvántartás
szerint a településen 2000-ben 8 db, mára csak 3 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel.

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. A lakótelepen és a városközpontban a
vezeték már földalatti elhelyezésű.
Az ágazati nyilvántartás szerint a településen 56 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre.
1.14-25. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt devecseri lakások száma 2000-2013 között
(forrás: KSH)
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2000-ben 961 lakás, az akkori lakásállomány 52%-a, 2013-ban 959 lakás, a lakásállomány 54,7%-a
vette igénybe a kábel TV szolgáltatást.
A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.

1.14.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken –
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy a
lakosság igénybe veszi szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül
biztosítják.
1.14-26. ábra: Hírközlési adótornyok Devecserben
(forrás: Veszprém Megye Területrendezési terv, 2010)
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1.15 KÖRNYEZETVÉDELEM
A város környezeti adottságaival és a környezetvédelmi vonatkozásokkal a korábbi ITS 2.4. sz.
„Környezeti állapot" c. fejezete foglalkozik, illetve emellett leírásra kerülnek az egyes környezeti –
környezetvédelmi szakterületek összefoglaló állapotjellemzései a település Környezetvédelmi
Programjában is.
1.15.1 Talaj
A talajvédelem témakörével a korábbi ITS érdemben nem foglalkozik, adatokat nem közöl. Devecser
és környéke talajainak kialakulása a város fekvéséből adódik, azonban a Marcal-medence hatása
jobban érvényesül. Az előforduló talajtípusok, részint a barna erdőségi, részint a réti talajok közé
sorolhatóak. A kialakulásukat nagyban befolyásolta a Torna-patak is. A terület tengerszint feletti
magassága 170-210 m között váltakozik. Az emelkedés NY-K-i irányban fokozatos, így a
szintkülönbség az egymás melletti táblák vonatkoztatásában nem számottevő. 190-200 m körüli
magasságnál, a Torna patak mentén található az öntés réti talajtípus, kissé magasabban, 200-210 m
között a csernozjom réti talajtípus helyezkedik el, végül magasabb részeken a kavicsos Ramann-féle
rozsdabarna erdőtalaj típusa fordul elő. A talajképző kőzet főként pleisztocén eredetű homokos
kavics, kavicsos homok, részben pedig löszös iszap.
Devecser a hatályos megyei területrendezési terv alapján nem tartozik a földtani veszélyforrás terület
övezetébe. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása szerint Devecserben két
nyilvántartott bányatelek található. Az egyiken agyag, a másik területen pedig kavics bányászását
végzik.
1.15.2 Felszíni és felszín alatti vizek
Devecser és környékének vízhálózata a Marcal vízgyűjtő területhez tartozik. A terület nagyságához
viszonyítva a Marcal-medence sűrű felszíni vízhálózattal rendelkezik. A Marcal-folyó 52 mellékpatak
vizét vezeti a Rábába, ezek közül legnagyobb a Torna-patak, melynek talajpusztítása jelentős a
Devecsertől keletre fekvő szakaszán. A patak vízminőségét legfőképpen az ajkai ipari technológiai
fegyelmének a betartása határozza meg. Általánosságban elmondható, hogy magas szintű a
sótartalma, élővilága általánosságban gyér.
Devecser vízbázisát 2 db, 1999-ben felújított vízmű kút ill. a Téglagyári-kút alkotja. A kutak által
megcsapolt vízadó rétegekből magas összkeménységű, alacsony nitrát és nitrit tartalmú, a védett
rétegvizekre jellemző vasas és magas ammóniatartalmú víz nyerhető ki. Az ivóvízellátás teljessé
tételét a távvezetékeken érkező nyirádi víz teszi lehetővé, ami az esetlegesen hiányzó vízmennyiség
pótlására szolgál. Felszín alatti vízfolyás az Egres-patak, a város nyugati részén. Időszakos vízfolyással
rendelkezik a Csigere-patak, mely a várostól északra található. Felszíni vízfelület kategóriába tartozik
az agyagnyerő helyek kitermelésének a helyén a kitermelés után visszamaradt bányatavak –
többnyire a téglagyár közvetlen közelében –, valamint a Széki-tó.
A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága 100%-os. A lakosság egészséges ivóvízzel történő
ellátásának minőségi kontrollját, és hatósági ivóvízvizsgálatokat rendszeresen végeznek. Az elmúlt
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évben a vezetékes ivóvíz minőségével összefüggésbe hozható megbetegedés, egészségkárosodás
nem fordult elő.
1.15-1. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz
mennyisége egy lakosra (m3)

1.15-2. ábra: Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett kapacitása
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Az ajkai timföldgyár telephelyéről származó szennyvizek és a vörösiszap-tér csurgalékvizeinek
kivezetése – a pH érték beállítása után – a Torna-patakba történik. Az Északi- és Déli (a VI-IX. sz.
kazetták melletti, illetve közötti) árokrendszerben összegyűlő csurgalékvíz az erőműi salakvizekkel
együtt a Torna-patak régi medrén keresztül jut a kolontári Malom-árokba; tehát a felszíni vizek
minőségét nagyban meghatározza az ajkai timföldgyárból származó kezelt szennyvizek és a
csapadékvizek minősége.
A katasztrófa után a helyszíni mérések eredményei igazolták a felszíni vizek minőségi állapotában
bekövetkezett negatív változást, mind a pH, mind a fajlagos vezető képesség nagyságrendekkel
növekedett a károsodás következtében. A vonatkozó szabvány szerint a patak a károsodással nem
érintett részen a pH, és fajlagos vezetés szempontjából tűrhető, III. osztályú, míg a szennyezett
szakaszából vett vízminta esetében mindkét komponens tekintetében erősen szennyezett, V.
osztályú víznek minősült. A Torna-patak pH értéke a természetes 8,5 pH körüli érték helyett 13 pH
körüli volt.
A katasztrófa következtében a Torna-patakba és a Marcal folyóba mérések szerint kétszázezer
köbméter vörösiszap jutott. A vörösiszapban levő nátronlúg erős lúgos kémhatást okozott a felszíni
vizekben. Az azonnali és intenzív védekezés ellenére sem sikerült megakadályozni a Marcal
szennyeződését, a veszélyes iszap a kisvízfolyásokon keresztül eljutott a folyóba, majd azon keresztül
a Rábában is komoly károkat okozott a vízminőségben és a vízi élővilágban. Az iszapszennyezés a
Rábán és a Mosoni-Dunán keresztül, felhígulva, gipsszel és ecetsavval semlegesítetve jutott a
Dunába. A felszíni vizek megóvására az Önkormányzat kiemelten odafigyel, a szennyeződéseknek az
élővizekbe kerülését – a katasztrófa óta – kiemelten felügyeli.
Devecser település közigazgatási területe a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny
besorolású.
Nem ismert, hogy a vörösiszap-katasztrófát követően történt-e kedvezőtlen változás a felszín alatti
vizek állapotában, azonban a talajvízszennyezés terjedése a topográfiai viszonyok miatt a Tornapatak völgyében várható.
1.15.3 Levegőtisztaság és védelme
A város közigazgatási területe levegőtisztaság-védelmi szempontból: a természetvédelmi területek
kiemelten védett, az ipari területek védett II. kategóriába, az egyéb területek védett I. kategóriába
tartoznak.
A levegő fő szennyező forrása – amely leginkább a fűtési időszakban jelentkezik – a fosszilis
tüzelésből adódik. A város gázellátásával ezen szennyező forrástényező nagyságrendekkel csökkent.
Devecser városában jelenleg 1263 ingatlan van bekötve a gázszolgáltatási rendszerbe. A 8-as számú
főút közlekedéséből származó emisszió nem befolyásoló tényező a város levegőjére nézve, a belső
közlekedés szennyező hatása azonban növekvő tendenciát mutat, amely főleg a személygépkocsik,
tehergépjárművek, valamint autóbuszok elavulásának tudható be. A vasútvonal villamosításával, a
vasúti közlekedés levegőszennyező tevékenysége megszűnt. Az ipari eredetű szennyezőanyagkibocsátás a közvetlen életteret nem veszélyezteti ugyan, de kiemelt figyelmet érdemel (Téglagyár).
A külterületen a mezőgazdasági technológiák szakszerű betartásával a levegő porszennyezése,
(talajművelés során) illetve más eredetű szennyeződésének a lehetősége (pl. növényvédelmi
technológiák) minimális. A fentiek alapján kitűnik, hogy a levegőtisztaság szempontjából
Devecserben a legfontosabb olyan terület, ahol beavatkozásra van szükség az a belváros
levegőtisztaságának megőrzése, és a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékű tisztulásának
elérése.
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Devecser Városa az iszapkatasztrófa után jelentős porterhelésnek volt kitéve, melynek nyomai máig
fennmaradtak.

1.15.4 Zaj, és rezgésterhelés
Konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, az ITS csupán néhány irányelvet, illetve a zajhatás
szempontjából frekventált területeket (üzemeket) említi, melyek az alábbiak: üzletek, művelődési
intézmények, autóbuszmegálló, vasútállomás, Leier Hungária Kft. téglagyára, Gallus Kft. telephelyei
(keltető épület, állattartó telepek), Somló-csoport telephelyei, Táncsics MG. Zrt. húsüzeme (vágóhíd).
A fentieken kívül alkalmanként problémát okozhatnak a hangosító berendezések (szabadtéri
rendezvényeken), reklámozások, hangszórók, nem megfelelő hangtompító szerkezettel üzemeltetett
nehézgépek, berendezések, egyéb zajkeltésre alkalmas eszközök.
1.15.5 Hulladékkezelés
A város területén jelenleg 5 db (3 frakció gyűjtésére alkalmas (üveg, papír, PET palack) szelektív
hulladékgyűjtő sziget működik. A várostól DNy-i irányban, a lakott területtől 1,2 km-re, egy
domboldali bevágásban elhelyezkedő hulladéklerakót a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség bezárásra kötelezte, kármentesítést nem, csak monitoring tevékenység elvégzését írták
elő. A monitoring vizsgálat alapjául a felhagyott lerakón 6, a lerakón kívül 1 figyelőkút szolgál.
Devecser város közigazgatási területén négy nagy létszámú állattartó telep, valamint egy vágóhíd
található. Az állati eredetű hulladék mindegyik helyen engedélyezett módon, szigorú előírások
mellett konténerekben kerül összegyűjtésre, amelyeket egy fehérjefeldolgozó szállít el.
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya kicsivel a térségi, a megyei és az országos
átlag alatt van, Devecser esetében az arány csupán ~82%-os. A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont
lakások aránya (%), és a lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd
hulladék aránya (%) a TEIR adatbázisa alapján a településen 0%.
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1.15-3. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%)

1.15.6 Árvízvédelem
Devecser települést a vízügyi ágazat árvízvédelmet igénylő települések között nem tartja nyilván, azaz
Devecser nem árvíz-veszélyeztetett település. Ez természetesen nem zárja ki, hogy hirtelen érkező
nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem okozhatna helyi vízkár eseményt. Az így
jelentkező vízkárt nagy valószínűséggel a vízelvezető rendszer kialakításának és karbantartásának
hiányossága okozhatja.

1.16 KATASZTRÓFAVÉDELEM
A korábbi ITS a katasztrófavédelmi szakterületekkel nem foglalkozik. A Környezetvédelmi program
tartalmaz egy rövid összefoglalót a környezetbiztonsággal kapcsolatban, mely mellett – az előzményi
iszapkatasztrófának köszönhetően is – a város saját veszély-elhárítási tervvel rendelkezik. A terv
külön tárgyalt részterületei az: árvíz, belvíz, a téli időjárás, földrengés, nukleáris balesetek, szélvihar,
tűz, veszélyes anyagok okozta károk elleni védekezés, a migráció esetén kialakuló teendők, és a
meteorológiai riasztások szintjei.
A katasztrófa védelmi adottságok közül meghatározóak az alábbiak:
 építésföldtani adottságok: morfológiai adottságok, talajtulajdonságok (ismertetve: TRT
természeti adottságokat leíró vizsgálati fejezetben)
 vízrajzi adottságok: ár- és belvízvédelem (ismertetve: TRT fenti és emellett a vízi közműves
fejezetben)
 egyéb veszélyeztető tényezők, rendkívüli környezetveszélyeztetés (az előzményekben nem
szerepel).
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Az önkormányzatok veszélyelhárítási feladatai összességében, az okozott rendkívüli események
kezelésének három szakaszát különbözteti meg, melyek:
 felkészülés a védekezésre (megelőzés)
 védekezés
 a védekezés megszűnését követő intézkedések (helyreállítás).
A katasztrófa védelmi szakirodalom definíciói szerint a környezeti biztonság azon képességet jelenti,
hogy a környezeti erőforrások szűkössége és a környezeti károsodás elkerülésével képes fejlődését
biztosítani. A környezetbiztonságot befolyásoló tényezők három csoportba sorolhatók:
 Természeti eredetű károkozások (pl.: árvizek, földrengés)
 Műszaki eredetű károk (pl.: ipari baleset)
 Társadalmi eredetű károkozások (pl.: deviancia, szociális feszültségek).
Az előzményi tervek nem térnek ki a város jelenlegi helyzetére katasztrófavédelmi szempontból,
monitoring tevékenységre vonatkozó adatokat nem tartalmaznak, s a veszélyeztetettség fokát, a
főbb veszélyeztető tényezőket sem azonosítják. A veszély-elhárítási terv lényegi tartalma az egyes
katasztrófák esetén szükséges intézkedések pontos leírása.
1.16.1 Építésföldtani korlátok

A földrengésveszély értékelése a http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitases-foeldrengesveszely honlapon közzétett nyílt információk alapján állítható össze:
Devecser a magyarországi viszonyrendszerben a közepes veszélyeztetettségű, 3.-4. zóna határán
helyezkedik el. A zóna jellemző horizontális gyorsulási értékei (50 évre, 10%-os meghaladási
valószínűséggel): PGA(g): 0,13/0,14 között; PGA (m/s2): -1,2/-1,3 között.
„A földrengések megfigyeléséhez, a földrengés-paraméterek pontos meghatározásához a
földrengéshullámok műszeres regisztrálása szükséges, … a modern szeizmográfok képesek a talajnak
akár 0.00001 mm-es elmozdulását is regisztrálni.
Magyarországon jelenleg 20 szeizmológiai mérőállomás működik. Átlagos zaj- (talajnyugtalanság)
viszonyokat feltételezve a hálózat észlelési küszöbe ML=1.5-2.0 magnitúdó körül van. Az ország
középső részén valamivel alacsonyabb, a határok környékén kissé magasabb. Ez azt jelenti, hogy a
lakosság által érzékelt valamennyi rengést a hálózat nagy valószínűséggel detektálja. …”

A Budapesti állomás (BUD)* műszerezettsége és az üzemeltető szervezet:
Állomás kód

Alapkőzet

Állomás típusa (1)

Érzékelő típusa (2)

Regisztrálás (3)

Szervezet (4)

BUD

dolomit

3C BB

STS-2

D-C

GGI”

*főbb jellemzői: szélessávú állomás, valósidejű adatátvitellel;
jelmagyarázat:

„(1) 3C - három komponenses szeizmométer; BB - széles sávú szeizmométer
(2) STS-2 - Streckeisen széles sávú szeizmométer;
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(3) D - digitális regisztrálás; C - folyamatos regisztrálás
(4) GGI - MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet”
(Forrás: http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=8)

A város lakosságát ill. annak egy részét rendkívüli környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés
érheti akár egy természeti katasztrófa (pl. árvíz, földrengés), egy üzemzavar, vagy akár egy baleset
folytán. Ezek elkerülése érdekében fontos feladat a környezeti állapot folyamatos figyelése, amely
nyomonkövethetőségére, esetleges előrejelezhetőségére a monitoring rendszer kiépítését kell
fejleszteni. Azonban elmondható, hogy számos téren, a már megtörtént katasztrófa eredményeként
is, kiterjedt monitoringhálózat működik a településen és környezetében. Ez az egyik alapja a
katasztrófák elleni védelemnek, mert így a problémák rövid időn belül azonosíthatók és
felismerhetők, a védekezés gyorsabban szervezhető. A katasztrófavédelem helyi szerve felkészült a
különböző havária esetekre a város védelmi térképe alapján.
Devecser közigazgatási területe nem része a megyei területrendezési terv földtani veszélyforrás
terület övezetének.

1.16.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.16.2.1 Árvízveszélyes területek
Devecser területét érintően a vízügyi ágazat árvízveszélyes területet nem tart nyilván.
Az előforduló „árvízi” elöntés a vízelvezető rendszer fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges
csapadékesemények elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható.

1.16.2.2 Belvízveszélyes területek
A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, így a
település belvízzel nem veszélyeztetett.

1.16.2.3 Mély fekvésű területek
A településen mély fekvésű területek a topográfiai adottságok mellett, a természet alakította
mélyvonalakon alakultak ki, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. Ezek a vízfolyások
vezetik le a felszíni vizeket. A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a
környezetének védelme biztosított.

1.16.2.4 Árvíz és belvízvédelem
A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, így vízügyi
szintű árvízvédelemre és belvízvédelemre szükség nincs.
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Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából
származó vízelöntés kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében
keletkező helyi vízkár elhárítása a katasztrófavédelem feladata.

1.16.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén
 Települést ellátó regionális ivóvíz gerincvezeték és 3-3 m védőterület igénye
2. Szennyvízelvezetés
 Szennyvíztisztító telep és védőtávolsága
 Szennyvízátemelők 20 m-es (bűzzár és zajszigetelés esetén) és 150 m-es (bűzzár és
zajszigetelés nélkül) védőtávolsága
3. Csapadékvíz elvezetés
 Felszíni vízrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval
 tavak menti 6 m-es mederkarbantartó sáv fenntartása
4. Energiaellátás
 Villamos energia
o 132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala és azok biztonsági övezete
o 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől
mért biztonsági övezete
 Földgázellátás
o nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete
5. Elektronikus hírközlés
 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye

1.17 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Devecser közigazgatási területe része a megyei területrendezési terv ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetének. Eszerint térségi jelentőséggel bíró hasznosítható ásványi
nyersanyaggal rendelkezik Devecser. Az előforduló és hasznosítható nyersanyagok a téglaagyag
illetve a vakoló homok.

1.18 VÁROSI KLÍMA
A terület klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező a város táji fekvése,
morfológiai adottságai és ezek klímaformáló, befolyásoló szerepe, pozitív hatásai: a morfológiailag
meghatározó patakvölgy és dombvidék változatos kitettségi viszonyai, a közeli dombvidéki
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erdőterületről származó tiszta, frisslevegő és ennek állandó mozgása, a helyi szélviszonyok. E pozitív
hatásokat helyenként lerontják a közlekedési folyosók és üzemek légszennyező hatásai. Ezek
környezetvédelmi fejlesztéssel (erdőterületek, véderdősávok telepítése), továbbá forgalomszervezési
és szabályozási eszközökkel mérsékelhetők.
A további légszennyező forrásként figyelembe veendő deflációs felületek (szántott, tárcsázott
mezőgazdasági területek, földutak), ezek csökkentése, növényzettel való minél nagyobb arányú
lefedése a helyi klímát is javítja.
A településen működő gazdasági és városüzemeltetési telephelyeknek (ipari, szolgáltató és
mezőgazdasági üzemek, telephelyek, szennyvíztisztító telep) normál üzemmenet szerint nincs
jelentős környezetszennyező, helyi klímát befolyásoló hatása, esetleges havária esetén fordulhat elő
ideiglenesen a helyi légköri viszonyokat befolyásoló, beavatkozást igénylő szituáció – elsősorban az
esetleges légszennyezési kibocsátás révén.
Helyi szinten különbségek állapíthatók meg a különböző ökológiai adottságú városrészek
klímajellemzői között: a sűrűbben beépített, magasabb burkolati aránnyal rendelkező és
járműforgalommal erősebben terhelt központi fekvésű területek és a lazábban beépített, kevésbé
terhelt perifériák, valamint az erdőközeli és patakvölgyi külterületek között - ez utóbbiak javára. A
legfontosabb beavatkozási terület a belváros levegőjének tisztaságának megőrzése, és az
iszapkatasztrófa által okozott jelentős porszennyezés lehető legkisebbre való csökkentése, teljes
megszüntetése.
A jövőben a városi mikroklíma helyi javításához a terület zöldfelületi intenzitásának, biológiai
aktivitásának növelésével lehet hozzájárulni. A fentieken túl fontos a belterületek zöldterületi
arányának és a városi területek biológiai aktivitásának növelése, az utcák, terek és telkek fásítása.
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

Az alábbiakban témakörönként bemutatjuk a megalapozó vizsgálat fő következtetéseit és azt, hogy
azoknak mely tématerületekre van közvetlen és közvetett hatása.
1. Társadalom
Lakónépesség alakulása: Devecser lakónépessége – a korábbi évtizedek viszonylagos stabilitását
követően – az utolsó 8-10 évben egyre súlyosabb fogyást mutat, ez alatt az idő alatt lakossága több,
mint 10%-át, a vörösiszap-katasztrófa hatására újabb 8%-át vesztette el. A két népszámlálás, azaz a
2001-2011. közti időszakban rendkívüli mértékben, több mint 14%-kal csökkent a város
lakónépessége. Lakónépessége 2013-ban 4387 fő. Jellemző a fiatal, magasabban képzett felnőttek
elvándorlása. Ezt jól mutatja, hogy kifejezetten alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya (6,9%, a
megye városai közül a legalacsonyabb érték), míg magas az általános iskola 8. osztályát (34,5%) és az
érettségit nem adó középfokú iskolát (24,2%) végzettek aránya.
Nemzetiségek jelenléte a városban: Devecserben kifejezetten magas a roma nemzetiséghez tartozók
száma, melynek becsült aránya a lakónépesség 30%-a, (általános iskolások esetén 50%-a), akik
esetében a társadalmi hátrányok halmozottan jelennek meg.
Munkahelyek száma, munkanélküliség: A városban a munkahelyek száma és a jövedelemtermelő
lehetőségek erősen korlátozottak, melyet tovább rontott a vörösiszap-katasztrófa közvetlen és
közvetett pusztítása – így különösen a mezőgazdasági és az ipari termelést. Vallásturizmus a városban
a katasztrófát követően a szálláshelyekkel együtt megszűnt. A regisztrált munkanélküliség
kifejezetten magas (2011-ben 5,9% a teljes népességre vonatkozóan, 9,6% a 15-59 évesek
arányában). a megye városai tekintetében a második legrosszabb érték. Megfigyelhető jelenség, hogy
a kevés számú magasabb képzettséget igénylő vezetői státuszt nagyrészt Devecserbe távolabbi
településekről bejáró munkavállalók töltik be, akik nem telepednek le a városban vagy térségében. A
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 2011-ben 43,1%,
ami meghaladja a járási (40,8%), országos (33%) és a megyei járásközpontok (34,8%) értékeit.
Jövedelmi helyzet: A városban a száz lakosra jutó adófizetők száma az elmúlt években csak
kismértékű ingadozást mutatott, azonban jelentősen elmarad elsősorban a megyei járásközpontok
átlagos értékétől. Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2012-ben 534.345,- Ft, amely érték
jelentős mértékben elmarad az országos (680.195 Ft) és a megyei járásközpontok átlagától (744.074
Ft).
Térségközponti funkciók, szolgáltatások: Devecser az utóbbi évtizedekben térségközponti funkcióit
nagyrészt elvesztette, a szolgáltatási paletta viszonylag hiányos, a szolgáltatások alulfejlettek, mind
szakmai, mind infrastrukturális szempontból fejlesztésre szorulnak. A helyi közösségi élet – többek
között megfelelő közösségi terek hiányában – alacsony intenzitású, gyenge a helyi identitástudat, a
Devecser-tudat. A város a köztudatba az ipari katasztrófa révén került be, negatív imázzsal.
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2. Gazdaság
Devecser gazdasági súlya és szerepköre a megyei területfejlesztési programban is említésre került. A
programban bemutatásra került egy „Szabad Vállalkozási Zóna” kijelölésének tervezete Devecseren,
a térség gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm.
rendelet 2. melléklete rendelkezik a szabad vállalkozási zónává kijelölt települések köréről, amely
listában szerepel Devecser. Fontos kiemelni, hogy az Észak-Dunántúlon egyedüliként kapta meg a
város ezt a besorolást, ami a munkahelyteremtés szempontjából biztató a jövőre nézve.
A városban működő gazdasági társaságok döntő többsége 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás. A 12
db kisvállalkozás és 2 db középvállalkozás mellett hiányzik a sok munkavállalót foglalkoztató
nagyvállalat a helyi gazdasági életből. Ágazati szerkezetet tekintve a cégek jelentős része – ahogy a
megyében is – a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban tevékenykedik. Ezt követi a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel foglalkozó vállalkozások sora (21 db), majd közel
azonos számban a feldolgozóipar, szálláshely-szolgáltatás, a mezőgazdaság és az építőipari ágazat.
Devecserben relatíve magas az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték, mely 2012-ben – a
Veszprém megyei járásközpontok átlagos értékével szinte megegyezően – 1.171 e Ft/fő volt.
A mezőgazdaságban működő vállalkozások és az általuk foglalkoztatottak száma alacsony,
mezőgazdasági tevékenységet többnyire az őstermelők, kisebb családi gazdaságok végeznek. Nagy
hiányossága a városnak a termelői piac hiánya.
A gazdasági válságot követően több nagy foglalkoztató is elhagyta a térséget, így a város iparát
jelenleg alapvetően a feldolgozóipari és építőipari vállalkozások határozzák meg.
3. Táji és természeti adottságok, zöldfelületek
Devecser térsége a táji-természeti adottságok vonatkozásában összességében igen változatos
(Marcal-medence, Somló-hegy, Bakony-hegység). A tájkarakter legmeghatározóbb kulcsjellemzője a
síkság és hegyvidék találkozása. A kedvező táji-természeti adottságok megőrzése szerepet játszik a
természeti környezet állapotának fenntartásában és a biodiverzitás növelésében, így ezek megóvása
döntő jelentőségű. Ezen felül a kedvező adottságok turisták, látogatók vonzását jelenthetik. A
természeti adottságokon kívül kulturális és történelmi látványosságok – Esterházy-kastély és park,
és az évente megrendezésre kerülő állandó rendezvények (pl. Pásztorkutyák Nemzetközi Kiállítása) –
színesítik a város életét, ezzel még több turistát csalogatva a területre.
A zöldfelületi-rendszer vizsgálatát illetően megállapítható, hogy Devecser történeti múltjával
összefüggésben, természeti adottságaira építve az átlaghoz képest nagyobb és értékesebb
zöldfelületekkel rendelkezik, mely mellett a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítási munkáknak
köszönhetően tovább növekedett a zöldfelületek aránya. Ezen területek szerepet játszanak a
lakosság jóllétének, a kedvező közérzetnek, és a kedvező települési környezet kialakításában is.
Emellett megemlítendő a zöldfelületek klímára és a környezeti elemekre tett javító hatása, ezért a
zöldfelületek gondozásának fontos települési feladatként kell működnie.
A tájszerkezet természetes és művi vonalas elemek hálózatával (árkok, utak) jelentősen tagolt. A
település keleti, külterületi részén döntően nagytáblás mezőgazdasági területek találhatók. A
tervezési terület mezőgazdasági területei a földhivatali nyilvántartás szerint az átlagosnál jobb
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minőségű szántó és legelő területeknek minősültek a vörösiszap-katasztrófa előtt. A kiterjedt
mezőgazdasági művelésű területeken nagy gondot kell fordítani a művelésből adódó táji és
környezeti problémák megelőzésére, megoldására.
A katasztrófa következményei jelentősen megváltoztatták a tervezési terület tájhasználatát és az
adottságokat is. A mezőgazdasági területek tekintetében azokon a szántóterületeken, amelyekről a
kiömlött iszapon túlmenően a szennyezett termőtalajréteg is elhordásra került, a terv távlatában
mind emberi, mind állati fogyasztásra alkalmas termények termesztésére alkalmas területhasználat
nem várható, illetve nagy valószínűséggel állítható, hogy kiváló minőségűnek számító
szántóterületként rövid-és középtávon nem lehet számítani e területekre. Jelenleg még nem
becsülhető, hogy mikorra várható a talajok rehabilitációja, regenerálódása. A patakok vízi
életközösségei esetében gyorsabb rehabilitáció várható.
A korábban bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa következtében is a város fokozottan felkészült az
egyes havária esetek bekövetkezésére különböző tervek, védelmi térkép, illetve kiterjedt
monitoringhálózati rendszer működtetése végett.
4. Épített környezet
Devecser településszerkezetének nyugodt fejlődésében nagy szakadást jelentett a 2010. október 4-i
vörösiszap-katasztrófa. Történelmi tény, hogy azok az idők során spontán módon fejlődött beépített
területek, amelyeket elöntött az iszap vízjárta területeken alakultak ki. Ezeknek az utcáknak a
vonalvezetését az egykori Torna-patak, Malom-árok vízfolyások határozták meg. A telkek a
vízfolyások közé, mélyen fekvő területekre épültek be, sőt a Batthyány utca közlekedési területe
magán a vízfolyás nyomvonalán jött létre. A katasztrófa elgondolkodásra sarkallta az illetékeseket és
döntés született, hogy az elöntött területek jelentős részén beépítésre szánt terület újra nem
jelölhető ki. Így indult el új közpark és különböző sportcélú területek kialakításának tervezése. A
felülvizsgálat során alapelvként kezelték a természetes, vagy évszázadok óta folyamatosan rendezett
vízrajzi elemek nyomvonalának tiszteletben tartását és bizonyos történelmi örökséggé vált épített
létesítmények (Esterházy malom, mederszabályozó műtárgyak, hidak) rekonstrukcióját.
A település védendő épített öröksége 90%-ban a történelmi belváros területén belül található. Jól
példázza ezt, hogy az összes országos védettség alatt álló művi érték is erre a területre
koncentrálódik. Feltáratlan régészeti lelőhelyek fordulnak elő az egykori középkori vagy még korábbi
településmagok környékén. Néhány megmaradt nagyon karakteres, tipikusan devecseri tömör
kerítéses oldalhatáros parasztház található a belvároson, tervezési területen kívül, ezek védettségét a
helyi építési szabályzat többnyire biztosítja.
5. Közlekedés
A Devecseri járás gazdasági fejlődését nagymértékben befolyásolja a járás elérhetősége. A kijelölt
ipari területek magasabb színvonalú közlekedési kapcsolatai növelik a gazdasági társaságok
motivációját a térségben munkahelyteremtő beruházások elindításához. A mobilitás javításával az
utazási idők csökkenthetők, a munkaerő-vándorlás segítése kulcsszereppel bírhat az aprófalvak
elnéptelenedésének megfékezésében. A térség jövőjét meghatározzák a 8. sz. főúthoz és a 20. sz.
vasúti fővonalhoz fűződő fejlesztések, a kapacitásnövelés, a szűk keresztmetszetek kiváltása nem
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csak az áru- és munkaerő-áramlást támogatja, de a turisztikai látványosságok elérhetőségét is javítja,
többlet-bevételi forrásokat biztosítva ezzel a járás településeinek.
A jelenleg alacsony színvonalú észak-déli irányú, Pápa – Sümeg közúti tengely fejlesztése a járás
további területeit tárná fel, jobb kapcsolatot nyújtva a 8. sz. főúthoz, illetve Győr környezetében
elterülő munkaerő- és árufelszívó ipari területekhez. A Devecseri elkerülő megépítésével a
városközpont mentesülne a keresztülhaladó tranzitforgalom alól, lehetőséget nyújtva ezzel a
közúthálózat burkolatainak rekonstrukciójához, és hosszú távú fenntarthatóságához. A
forgalomcsillapítással növekszik a forgalombiztonság, és előtérbe helyezhető a lágy közlekedési
módok használata.
A kerékpáros közlekedés támogatása a kerékpáros hálózat kiépítésével, illetve a közösségi közlekedés
javításával, a vasútállomások kapcsolatának, intermodalitásának fejlesztésével valósítható meg. A
kerékpárutak építése szintén meghatározó szereppel bírhatna a turizmus fellendítésében, a Somlóhegy és környezetében fellelhető természeti értékek, turisztikai attrakciók elérésében.
6. Közművesítés és elektronikus hírközlés
A település helyzetfeltárásának a készítésekor elemzésre került, hogy a közműellátás milyen szinten
biztosítja a településen élők komfortját és védi a település környezeti állapotát.
A településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra
kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-ellátottság, a
vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Teljes településszintű ellátottsággal
rendelkezésre áll a kiépített hálózati rendszerén keresztül a villamos energia ellátás és az egészséges
vezetékes ivóvízellátás (a lakásállomány 100 %-a csatlakozik a közüzemű vízhálózatra). A
közcsatornás szennyvízelvezetés a lakásállomány 91,7 %-a számára biztosított. A korszerű,
környezetbarát vezetékes energiaellátásra a földgázellátás ugyan a lakásállomány 51,7 %-a számára
rendelkezésre áll, az automatikus hőellátás lehetőségét azonban csak a lakásállomány 54,9 %-ában
veszik igénybe.
Összegezve a lakásállomány 8,3 %-a teljes közműellátással, az összkomfortos életkörülmény
biztosításával rendelkezik. A vezetékes termikus energiaellátás lehetőségének hiánya miatt a
lakásállomány további 48,3 %-a csak részleges közműellátással rendelkezik. Hiányos közművesítésű a
lakásállomány 51,7 %-a, amelynek a közműellátására csak a villamos energia és a közüzemű vízellátás
biztosított. A hiányzó közüzemi szolgáltatást helyi egyedi közműpótlással tudják kielégíteni.
A település viszonylag kedvező közműellátottságát tovább stabilizálja, hogy vízellátásában jelentős
kapacitású és szabad kapacitással rendelkező saját vízbázisára támaszkodhat és regionális vételezés is
biztosított. A szennyvízkezelését is saját bázisára, saját szennyvíztisztító telepére támaszkodva tudja
megoldani. A csapadékvizeinek befogadására kedvező lehetőséget nyújt a település felszíni vizekben
való gazdagsága, a város északi részén áthaladó Tarna patak.
Energetikai szempontból a település közigazgatási területén áthalad a 132 kV-os főelosztó hálózat
egy szakasza is. Ezek Devecser ellátásában közvetlenül nem vesznek részt, de oszlopokra fektetett
nyomvonalukat figyelembe kell venni.
A település villamos energia fogyasztóinak ellátását a településen kívül üzemelő alállomásról indított
22 kV-os gerinc elosztóhálózatról elégítik ki.
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Közműellátás vonatkozásában fejlesztésre szorul az összkomfortos életvitel biztosításához szükséges
vezetékes termikus energiaellátást biztosítani tudó földgázellátás. A fejlesztési igényt támasztja alá az
a tény, hogy jelenleg a lakásállomány alig több mint fele élvezheti csak az automatikus üzemvitelű
hőellátás komfortját. A vezetékes termikus energiaellátás hiányában a lakások egyharmadában a
termikus energiaellátás hagyományos, kezelést igénylő és a környezetet szennyező, nem vezetékes
energiahordozó hasznosításával történik.
A helyszíni vizsgálatok is alátámasztották, hogy Devecserben, ahol a település korszerű termikus
energiaellátására a napenergia hasznosítása is rendelkezésre áll - bár szaporodnak a megújuló
energiahordozó hasznosítást szolgáló beruházások, nemcsak a magántulajdonú ingatlanoknál, hanem
az önkormányzati intézmények ellátásánál is - azért csak szórványosan láthatók napenergia
hasznosítást szolgáló napkollektorok, napelemek.
A településen élők életkörülményeinek, a település környezeti állapotának alakításában a
közműellátottság rendelkezésre álló mértékén kívül, a közművek elhelyezésének is meghatározó
szerepe van. A városban jellemzően a villamos energia ellátás és a vezetékes hírközlés hálózatait föld
felett helyezték el. Ezek a hálózatok és az ezekről történő bekötővezetékek szinte betöltik a föld
feletti tereket, amelyek egyrészt közvetlenül, a látványukkal rontják a település arculatát, másrészt
helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális
területgazdálkodás lehetőségét, az utcafásítás gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló
hatás) kialakításának megoldását.
A felszín alatti közműelhelyezésnél sem tapasztalható, hogy törekedtek volna a takarékos
elrendezésre, így a felszín alatt haladó közművek helyfoglalása is a felszín feletti terek hasznosítási
lehetőségét korlátozzák.
A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket alapvetően befolyásolják a felszíni vízelvezetés
rendszerében előforduló hiányosságok. A település területén a csapadékvíz elvezetés jellemzően nyílt
árkok segítségével megoldott. A nyílt árkok nem alkotnak valódi hálózati rendszert, hidraulikailag
rendezetlenek, sok a feliszapolódott, növényzettel benőtt szakasz. A jelentkező szélsőségesebb
csapadék események zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem
alkalmas.
A település felszíni vizekben gazdag, de azok sem biztosítják a szélsőséges csapadékesemények
zavartalan elvezetését. Szélsőséges csapadékesemények között kell említeni azokat a klímaváltozás
hatására előforduló záporokat, amelyek az úgynevezett „villámárvíz” előfordulását okozhatják. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján
Devecser „villámárvíz” előfordulási eseményre a „magas” kockázatú területen fekszik. Ez ellen a
csapadékvíz elvezetési rendszer megfelelő kiépítésével, víz-visszatartásra alkalmas záportározó
létesítésével lehet védekezni, ezért a település csapadékvíz elvezetési rendszerét mielőbbi szükséges
felülvizsgálni.
A város környezeti állapotának alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát
meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus egyedi
lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott, így
arculat-alakító hatása nem érvényesülhet.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1 HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott
általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető
hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1

A folyamatok értékelése

Ahogy azt Devecser városvezetése a 2012-ben jóváhagyott, Devecser város aktualizált stratégiai
fejlesztési programjában megfogalmazta, Devecser komplex összefüggései miatt az egyes tényezők
negatív hatásait felerősítő problémakörrel jellemezhető, mely éppen ezért komplex beavatkozást,
programot igényel a város megújulása érdekében.
Alapvető problémaként fogalmazható meg a város népességének folyamatos csökkenése, az
elvándorlás, az elöregedés. Emellett jellemző a megyei átlaghoz képest alacsony iskolázottság,
valamint a jelentős munkanélküliség. Devecser városvezetése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
mint együttműködő partnerrel közösen kidolgozta a szakképzésen és ezt követően a város
iparterületein kialakítandó gyárakban, üzemekben munkalehetőséget biztosító életpálya modellt,
amely a város fiataljai számára lehetőséget fog biztosítani a helyi érvényesülésre. A tervezett
fejlesztések (amelyek megvalósítása jelenleg már folyamatban van) az alábbiak:
 Ipari, vállalkozói övezet már rendelkezésre áll, a város észak-nyugati területén több mint 40
hektáron, teljes infrastruktúrával. Barnamezős beruházással további vállalkozói övezet
létesíthető a város tulajdonába került, Meggyes-erdei volt honvédségi laktanyák területén.
 Kedvező gazdasági környezet azáltal egy csapásra kialakult, hogy a kormány a „szabad
vállalkozási zóna” kategóriába sorolta a Devecseri járást, biztosítva a leghátrányosabb helyzetű
térségekre kidolgozott vállalkozói kedvezményeket. Ez a város által nyújtott alacsony telekár
mellett komoly támogatásokat kínál a munkahelyet létesítő beruházóknak, melyek lehetnek bérés hozzá kapcsolódó járuléktámogatások vagy társasági adó kedvezmények.
 Szakemberképzés: Nagyobb hozzáadott értéket produkáló vállalkozások letelepedésének
alapfeltétele a képzett szakember. Devecserben a középfokú képzést 3-4 évtizede
megszüntették, míg a szomszédos Ajkán 5 intézmény működik, melynek egy részét már a Hit
Gyülekezet vette át. 2013 szeptemberében rekordidő alatt sikerült létrehozni és elindítani a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskoláját két szakkal. A Somló környéki
településeken lakó szülők támogatják az elképzelést, az itt lakók régi vágya, hogy helybe, és ne a
távoli Ajkára kelljen utazni tanulás vagy munka céljából.
 Iparterületeken befektető cégek: 2015 februárjában a Hajtó-Mű Kft. a szabad vállalkozói
zónában vásárolt egy 34 ezer négyzetméteres ingatlant az önkormányzattól. A főként német
piacra termelő, villanymotorgyártással foglalkozó ajkai Hajtó-Mű Kft.-nél jelenleg nagyjából
hatvanan dolgoznak, de az új, devecseri üzemcsarnokba költözéssel szeretnék a létszámot
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mintegy százra bővíteni. A városvezetés szándéka szerint a Hajtó-Mű Kft. befektetését követően
újabb cégekkel kívánnak szerződni.
Munkahely, jövedelem: az iparterületekre betelepülő cégek munkalehetőséget biztosítanak a
helyi lakosság számára. Ezáltal várhatóan csökkenni fog a munkanélküliség a településen, és
növekedni fog a lakosság jövedelme.
Helyi adórendszer átalakítása: A városvezetés 2016-ban szeretné csökkenteni az iparűzési adót,
a devecseri székhelyű vállalkozásoknak pedig eltörölnék az építményadót. Az újonnan betelepülő
cégek által fizetett iparűzési adó középtávon várhatóan ellensúlyozza a bevételkiesést, sőt
összességében a jelenlegi adóbevételeket meghaladó jövedelemre tud majd szert tenni az
önkormányzat.
Forrás a jövőbeli fejlesztésekre: a megnövekedett adóbevételek forrást teremtenek az
önkormányzat jövőbeli fejlesztéseire, pl. az energiacsökkentésre és a turizmus fejlesztésére
irányuló projektek megvalósítására. Ezek a projektek költségcsökkentést illetve adóbevétel
növekedést eredményezhetnek, amelyek révén az önkormányzat pénzügyi helyzete tovább tud
javulni. A város céljai között régóta szerepel a jelenleg nem létező turizmus valamint a települési
szolgáltatások fejlesztése, azonban mindeddig minimális fejlesztés valósult meg ezen a két
területen.
A fentiekben leírt fejlesztések eredményeként a városvezetésnek az a várakozása, hogy a város
megtartó képessége javul és az elvándorlás mértéke csökken.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a stratégiában megfogalmazott lépések nem valósulnak meg, úgy
az elmúlt évek negatív tendenciái (elvándorlás, elöregedés, csökkenő jövedelmek, növekvő
munkanélküliség) tovább folytatódhatnak, akár erősödhetnek is. Mindez oda vezethet, hogy
Devecser közelmúltban visszanyert járási központ szerepe egyre inkább háttérbe szorul, mert nem
tudja betölteni a szükséges funkciókat. Említést érdemel, hogy ebben az esetben a szomszédos Ajka
város szerepe újra felértékelődhet a devecseri járás települései szempontjából, és visszaállhat a 2013.
előtti helyzet, amelyben Devecsernek lényegesen kisebb szerep jutott a járási feladatok ellátásából.
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3.1.2

A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése

A külső és belső tényezők összefoglaló értékelését a SWOT módszertant követve tématerületenként
dolgoztuk ki az alábbiak szerint.
Gazdaság és társadalom
Erősségek

Gyengeségek
- Az ipar folyamatosan leépült/kiürült és ezzel
párhuzamosan csökkent a foglalkoztatás is;
- Nincs tornaterem az alsó tagozatos iskolában;
- Az általános iskolások közel fele nem helyben
tanul;
- A szakmunkások jelentős része külföldön
dolgozik;
- Jelentős az ingázás a településen;
- Gyakorlatilag nincs turisztikai bevétele a
városnak;
- A lakosság kb. 40%-a nyugdíjas korú;
- Korlátozott a civil szervezetek száma;
- A térségközponti funkcióhoz képest hiányos az
elérhető szolgáltatások köre;

- A város rendelkezik értékesíthető, részben
közművesített területekkel;
- Az értékesíthető telkek iránt van komoly
érdeklődés;
- Esterházy-kastély megléte;
- Devecser a „Somló fővárosa”;
- Jelentős történeti és kulturális adottságok

Lehetőségek

Veszélyek

- Ipari övezet létrehozása, infrastrukturális
fejlesztése;
- Szakképzés fejlesztése a helyi igényekhez
igazítva;
- Az Esterházy-kastély felújítása;
- Turizmus fejlesztése: borturizmus fejlesztése,
bormúzeum, Somló környéki kerékpárút
kialakítása;
- Olcsó szálláshelyek fejlesztése;
- Termelői piac létrehozása, helyi termékek piacra
jutásának elősegítése;
- Belterületi utak fejlesztése;
- Városközpont rehabilitációjának folytatása.

- A fiatal munkaerő elvándorol, a társadalom
elöregszik;
- Fokozódó, erősödő konfliktus a többségi és
kisebbségi társadalom között;
- Nem települnek be ipari cégek, így nem jönnek
létre új munkahelyek;
- A turisztikai fejlesztésben nem látnak
perspektívát a befektetők;
- Nem a város érdekeit szolgáló közlekedési
fejlesztések valósulnak meg a megyében;
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Közlekedés
Erősségek

Gyengeségek

- A 8. sz. főút (E66 jelű európai útvonal) és a 20-as
számú Székesfehérvár–Szombathely nemzetközi
jelentőségű vasútvonal jó kelet-nyugati irányú
regionális kapcsolatokat biztosítanak.
- Devecser a nyugat-veszprémi térség
közúthálózatának súlypontjában fekszik, így erős
kapcsolatokkal rendelkezik a szomszédos
járásközpontokkal.
- A devecseri Nyugati Iparterület vasúti kapcsolati
lehetősége adott.

- Hiányzik az észak-déli irányú főút, mely
regionális kapcsolatot biztosítana.
- A járás aprófalvas térszerkezetében a
szétszórtan, kis volumenben jelentkező utazási
igények.
- A Devecseri járás vasútállomásainak előnytelen
fekvése, gyenge közlekedési kapcsolatai miatt a
belső személyforgalom kiszolgálásában a vasút
kevésbé tud részt venni.
- Hiányzik a térség településeit összekötő
kerékpáros hálózat, a nagy forgalmú utak mentén
nincs, vagy csak nagyon rossz állapotú járdák
húzódnak, hiányoznak a kiépített gyalogos
átkelőhelyek.
- Nagy a Devecser városközponton átmenő
teherforgalom, mely rongálja belterületi
úthálózatot, és közlekedésbiztonsági kockázatot
jelent.
- A vasút Devecser és a 8. sz. főút között húzódik,
a rajta bonyolódó jelentős teherforgalom, és a
Pápai úton szintben kiépített keresztezés miatt
elszigetelő hatása van.

Lehetőségek

Veszélyek

- A 8 sz. főút és a vasút fejlesztésével a térség
elérhetősége jelentősen javul.
- A rugalmas menetrendű, újfajta autóbuszos
szolgáltatások bevezetésével, a kerékpáros
hálózat fejlesztésével a személygépjármű
használatának részaránya visszaszorítható.
- Az észak-déli irányú Devecser elkerülő
megépítésével a városközpont forgalmi terhelése
csökken, a Nyugati Iparterület jobb közúti
kapcsolattal fog rendelkezni.
- A 8. sz. főút különszintű csomópontjainak
megépülésével a vasút elszigetelő hatása
megszűnik.

- A 8 sz. főút és a vasút fejlesztésének
késlekedése gátat szab az ipari területek
fejlődésének, gazdasági hátrányt okozva a
városnak.
- A kisebb települések elnéptelenedésével, a
lakosság átlagéletkorának növekedésével a
mobilitási igények csökkennek, így a közösségi
közlekedési szolgáltatások fajlagos üzemeltetési
költségei megnövekednek.
- A devecseri elkerülő út hiányában az úthálózat
állapota tovább romlik, a rekonstrukciós
beavatkozások csak ideiglenes megoldást
jelenthetnek.
- Az ipari területek főúti és vasúti kapcsolatainak
rendezetlen
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Zöldterület
Erősségek

Gyengeségek

- kedvező földrajzi elhelyezkedés
- Somló és a Balaton közelsége
- Bakony természeti értékeinek viszonylagos
közelsége
- könnyű megközelíthetőség
- ismertség
- használható épített örökség
- változatos természeti környezet
- Somlói Tájvédelmi Körzet, Széki erdő

- katasztrófa sújtotta terület
- országos ismertséget csak a katasztrófa után
kapott
- csekély idegenforgalmi kínálat és szolgáltatás

Lehetőségek

Veszélyek

országos ismertség
új, újszerű, egyedi programok kialakítása
hagyományteremtés
természeti környezet kihasználása és ezáltal
turisztikai vonzerő kialakítása
- térségi szerep erősítése az idegenforgalomban is
- identitás növekedése

- turisztikai vonzerő hiánya
- turisták hiánya
- képzett humán erőforrás hiánya az
idegenforgalomban
- programok egyenletesen magas színvonalának
fenntartása
- negatív benyomások a katasztrófa miatt

-

Épített környezet
Erősségek

Gyengeségek

- Országos jelentőségű műemlékek (pl. Esterházykastély)
- A műemlékek döntően a történelmi városmagban
találhatóak
- Megvalósult a Művelődési Ház energetikai
felújítása
- Új buszpályaudvar a Petőfi téren

- Műemléki, helyi védettségű épületek és egyes
középületek leromlott állapota
- Az egykori kórház épületének rendezetlen
tulajdonjogi kérdései
- A vörösiszap-katasztrófa utáni rendezés nincs
átvezetve a földhivatali alaptérképen

Lehetőségek

Veszélyek

- Az egykori kórház épületének hasznosítása
- Turisztikai szempontból vonzó fejlesztések (pl.
helyi piac, kerékpárutak)
- Funkcióbővítő fejlesztések (pl. szakképző iskola,
tanuszoda, rendezvénycsarnok)

- Forráshiány miatt elmaradó fejlesztések
- Műemléki, helyi védettségű épületek és egyes
középületek további állagromlása
- A pályázati lehetőségek nem esnek egybe a
valós helyi igényekkel
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Közművek, energiagazdálkodás, árvízvédelem
Erősségek

Gyengeségek

- Vízelosztó hálózat kiépítettsége.
- Szennyvízhálózat kiépítettsége és rendelkezésre
álló befogadó, a saját településen belül üzemelő
szennyvíztisztító telep megléte.
- Kiépített vezetékes energiahordozó ellátás.
- Rendelkezésre álló lehetőség nap, földhő és
biomassza hasznosítása.
- Javítási lehetőség energiafogyasztás
csökkentésére (pl. megújuló közvilágítás)
- A településről a felszíni vizek, csapadékvizek
vízelvezetési lehetősége a természetes
vízfolyások-árkok, segítségével kedvező.

- Szennyvízhálózatra való hiányos rácsatlakozás.
- Jelentős a hagyományos energiahordozó
hasznosítás.
- Nem jellemző a megújuló energiahordozó
hasznosítása.
- Avult a közvilágítás
- A vízfolyások mederrendezési igénye, vízszállító
képesség romlása, hatására előforduló
elöntések.

Lehetőségek

Veszélyek

- Ivóvíz hálózati rekonstrukció.
- Szennyvízcsatorna rácsatlakozás arányának
növelése.
- Csatornahálózat fejlesztése.
- Energiatudatos nevelési program elindítása.
- Vízfolyások mederrendezés (karbantartás)
vízszállító képesség javítása.

3.1.3

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó
ingatlanoknál a talajba szikkasztott szennyvíz
talaj, talajvíz szennyezést okoz.
- Megújuló energiahordozó hasznosítás
beruházásának megtérülése bizonytalan és
hosszú távú.

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata

Devecser város a mai napig viseli a vörösiszap-katasztrófa következményeit. Így például az ingatlannyilvántartási alaptérképen még mindig szerepelnek az elbontott utcák és ingatlanok, a változások
nem kerültek felvezetésre, így a 3 kiépített „tó” sem szerepel a térképen. A Földhivatalnál kb. 25
millió Ft-ba kerülne a fentieket rendezni, ez az összeg azonban nem áll a város rendelkezésére.

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP
3.2.1










Devecser főbb problémái

Magas az elvándorlási arány
Jelentős munkanélküliség
Alacsony iskolázottság
Csekély helyi gazdasági potenciál
A városnak gyakorlatilag nincs turisztikai bevétele
Járási központhoz képest hiányos szolgáltatási paletta
A városközponton áthaladó jelentős teherforgalom
Vasútállomás előnytelen fekvése
A vörösiszap-katasztrófa miatt negatív városimázs
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Elavult közvilágítás
Felújításra szoruló középületek (pl. Deák tér 1. sz., Vackor óvoda, ravatalozó)
Az egykori kórház épületének rendezetlen tulajdonjogi helyzete
Hiányzó funkciók, intézmények:
o Járási Szakképző Iskola
o Idősek Otthona
o Tanuszoda
o Rendezvénycsarnok
o Intermodális pályaudvar
o Nyugati Iparterület vasúti rakodó iparvágány
o Keleti iparterület infrastruktúrája
o Szociális bérlakások
o Bevásárlóközpont
o Helyi piac
o Élelmiszer feldolgozó üzem
o Makovecz-lakóparkból a temetőbe vezető gyalogos út

3.2.2







Devecser főbb értékei

Szabad Vállalkozási Zóna
Értékesíthető ipari területek
Esterházy-kastély és Kastélypark
Somló-hegy és a borászat
Barokk plébániatemplom
Széki-tó mint horgászparadicsom

3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK
3.3.1

A városrészek kijelölése

A korábbi ITS Devecser város belterületét az alábbi városrészekre osztotta.
1. Iparterület
2. Zöld területek a belvárosban (úgy mint az iszap által elöntött területek helyén)
3. Belváros
4. Falusias jellegű városrész
5. Kertvárosias jellegű városrész
6. „Új lakótelep” városrész
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3.3-1. ábra: Devecser városrészei a 2012-ben készült ITS szerint

Az ITS jelenlegi felülvizsgálata során Devecser város vezetése jelezte, hogy nem kívánja megtartani a
korábbi ITS-ben megfogalmazott városrészi felosztást, helyette visszatérnek a Devecser
Településrendezési Tervének 2011. évi részleges felülvizsgálatában megfogalmazott javaslathoz.
Ennek értelmében kijelöltek egy tervezési területet, amely egyszersmind a fejlesztések fő
akcióterületét is képezi. A tervezési területről az 1.4 fejezetben írtunk részletesen. A tervezési terület
jelenti a fejlesztési projektek megvalósításának elsődleges helyszínét.

3.3.2

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek

A Devecserben 2012-ben készült Integrált Településfejlesztési Stratégia nem foglalkozik külön
fejezetben a szegregátumok helyzetével. A 2011-es népszámlálás adatai alapján több településrész
lehatárolásra került, mint szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület az alábbiak szerint:
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke Devecserben 30%
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feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 4 belterületi területegység (szegregátum) és
két külterületi településrész (Székpuszta és Sándormajor) esetében. Ezeken kívül a város északi
részén több utcában a szegregációs mutató eléri a kritikus értéket, de a területeken élő népesség
nem éri el az 50 főt, így nem kerültek szegregátumként nevesítésre.
3.3-2. ábra: Devecser város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei
(forrás: KSH Népszámlálás 2011)

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke Devecserben 35%
feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 2 belterületi területegység (szegregátum) és
két külterületi településrész esetében.
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3.3-3. ábra: Devecser város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei
(forrás: KSH Népszámlálás 2011)

1. szegregátum (József A. u. - Mező u. - Deák F. u.)
Az első szegregátum, a város harmadik legnépesebb szegregátuma. A gyermekkorú népesség
aránya a külterületi szegregátumokat leszámítva itt a legmagasabb. A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a külterületi
szegregátumokat leszámítva kiemelkedően magas (56%), a felsőfokú végzettségűeké a 25 éves és
idősebb népesség arányában pedig rendkívül alacsony (2,2%). A szegregátumban levő 52 lakás
21,2%-a alacsony komfort fokozatú, ami több mint kétszerese a városi átlagnak. Az egyszobás
lakások aránya háromszorosa a városi átlagnak, a legmagasabb a belterületi szegregátumok
tekintetében. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül 65%, hasonlóan a többi belterületi szegregátumhoz. A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül több mint kétszerese a városi átlagnak, 45%. A munkaképes korú népesség rendkívül
alacsony hányada, csak 33%-a foglalkoztatott. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya pedig 57%.
A szegregátum lakosságának az a része, amely foglalkoztatott, főként (61%-a) alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportban foglalkoztatottak. A munkanélküliek aránya 34,6%, majdnem
háromszorosa a városi átlagnak. A harmadik legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező
szegregátumról van szó. A tartós munkanélküliek aránya a második legmagasabb az 1.
szegregátumban.
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3.3-4. ábra: Devecser 1. szegregátum (József A. u. - Mező u. - Deák F. u.)

2. szegregátum (Sümegi út nyugati oldala az Erkel F. u.-tól - Miskei u. - Vásárhelyi u. - Homok u.
mindkét oldala)
A második szegregátum, a város legnagyobb területű és legnépesebb szegregátuma. A gyermekkorú
népesség aránya a külterületi szegregátumokat leszámítva itt a második legmagasabb. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a
külterületi szegregátumokat leszámítva kiemelkedően magas (56%), a felsőfokú végzettségűeké a 25
éves és idősebb népesség arányában pedig rendkívül alacsony (4,1%). A szegregátumban levő 99
lakás 24,2%-a alacsony komfort fokozatú, ami több mint kétszerese a városi átlagnak. Az egyszobás
lakások aránya több mint kétszerese a városi átlagnak, a harmadik legmagasabb a belterületi
szegregátumok tekintetében. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül 65%, hasonlóan a többi belterületi szegregátumhoz. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül több mint kétszerese a városi átlagnak, 43,8%. A munkaképes korú
népesség rendkívül alacsony hányada, csak 33,2%-a foglalkoztatott. A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya a legmagasabb a belterületi szegregátumok esetében, 59%. A szegregátum
lakosságának az a része, amely foglalkoztatott, főként (58%-a) alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportban foglalkoztatottak. A munkanélküliek aránya 37,4%, majdnem háromszorosa a városi
átlagnak. A második legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező szegregátumról van szó. A
tartós munkanélküliek aránya a legmagasabb a 2. szegregátumban.
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3.3-5. ábra: Devecser 2. szegregátum (Sümegi út nyugati oldala az Erkel F. u.-tól - Miskei u. Vásárhelyi u. - Homok u. mindkét oldala)

3. szegregátum (Miskei u. - Somogyi B. u. - Csokonai u. - Dózsa Gy. u.)
A harmadik szegregátum, a város legkisebb területű és népességszámú szegregátuma. A
gyermekkorú népesség aránya itt a legalacsonyabb, a 60 év feletti lakosság aránya a városi átlagnál
is magasabb. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül itt a legalacsonyabb (46%), a felsőfokú végzettségűeké a 25 éves és idősebb népesség
arányában pedig rendkívül alacsony (1,9%). A szegregátumban levő 27 lakásnak csak 7,4%-a
alacsony komfort fokozatú, ami a városi átlagnál is kedvezőbb. Az egyszobás lakások aránya
ugyanakkora, mint a városi átlag, a legalacsonyabb a szegregátumok tekintetében. A rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a
legalacsonyabb a szegregátumok között, 48,8%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a
legalacsonyabb a szegregátumok között. A munkaképes korú népesség 47,8%-a, a városi átlagot
megközelítő aránya foglalkoztatott. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a legalacsonyabb a
szegregátumok között. A szegregátum lakosságának az a része, amely foglalkoztatott, főként (59%-a)
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban foglalkoztatottak. A munkanélküliek aránya 26,7%,
majdnem kétszerese a városi átlagnak.
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3.3-6. ábra: Devecser 3. szegregátum (Miskei u. - Somogyi B. u. - Csokonai u. - Dózsa Gy. u.)

4. szegregátum (Honvéd u. - Nagy L. u. - Hársfa u. - Lakatos u. - Fekete A. u. - Szél u.)
A negyedik szegregátum, a város második legnépesebb szegregátuma. A gyermekkorú népesség
aránya a többi szegregátumhoz képest alacsony, de így is magasabb a városi átlagnál. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül magas
(48,1%), de a második legalacsonyabb a szegregátumok között. A felsőfokú végzettségűeké a 25
éves és idősebb népesség arányában pedig a városi átlagot is meghaladja (9,1%). A szegregátumban
levő 57 lakás csak 8,8%-a alacsony komfort fokozatú, ami a városi átlagnál is kedvezőbb érték. Az
egyszobás lakások aránya is alacsony. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 60%, ez a belterületi szegregátumok között viszonylag kedvező
érték. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a második legalacsonyabb a szegregátumok között,
35,8%. A munkaképes korú népesség rendkívül alacsony aránya, csak 33,7%-a foglalkoztatott. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,9%, ami a szegregátumok összehasonlításában kedvező
érték, de a városi átlagnál jóval kedvezőtlenebb. A szegregátum lakosságának az a része, amely
foglalkoztatott, főként (60%-a) alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban foglalkoztatottak. A
munkanélküliek aránya (15,4%) a legalacsonyabb a szegregátumok között. A tartós munkanélküliek
aránya a legalacsonyabb az 2. szegregátumban, a városi átlag fele.
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3.3-7. ábra: Devecser 4. szegregátum (Honvéd u. - Nagy L. u. - Hársfa u. - Lakatos u. - Fekete A. u. Szél u.)

Összehasonlítva a négy szegregátumot megállapítható, hogy az 1. szegregátum a legnagyobb számú
lakosságot magában foglaló, fiatalos korszerkezetű, alacsony végzettségűeket és nagy számban tartós
munkanélkülieket tömörítő szegregátum, ahol az emberek alacsony komfortfokozatú, gyakran
csupán egy szobás lakásokban laknak. A 2. szegregátum a város legnagyobb területű és legnépesebb
szegregátuma, fiatalos korszerkezetű, alacsony végzettségűeket tömörítő szegregátum, ahol a tartós
munkanélküliek aránya a legmagasabb a városban.
A 3. és 4 szegregátumok valamivel jobb helyzetben vannak. A 3. szegregátum elöregedő lakosságának
alacsony a végzettségi szintje, de a városi átlagnál is kedvezőbbek a lakáskörülményei. A rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya itt a legalacsonyabb a szegregátumok között, de a
munkanélküliek aránya magas és a lakosság főként alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban
foglalkoztatott.
A negyedik szegregátum, a város második legnépesebb, a legkevésbé fiatalos korszerkezetű és a
legmagasabb iskolai végzettségi szintű lakosságát tömörítő szegregátum, a városi átlagnál is
kedvezőbb lakáskörülményekkel. A munkanélküliek aránya a legalacsonyabb a szegregátumok között,
de itt is komoly problémát jelent a foglalkoztatás.

Székpuszta és Sándormajor
A két külterületi szegregátum a belterületi szegregátumoknál jóval súlyosabb helyzetben van.
Alacsony lakónépesség szám mellett, igen magas a gyermekkorúak aránya és rendkívül
alacsony az időskorúak aránya. Lakosságuk közel 90%-a legfeljebb általános iskolai
végzettségű. Felsőfokú végzettségű lakos Sándorpusztán egyáltalán nincsen, ellenben
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Székpusztán a többi szegregátumhoz képest viszonylag magas az arányuk. Sándorpusztán a
lakások 80%-a alacsony komfort fokozatú, Székpusztán ez csak 32%. Ezek a város legrosszabb
lakáskörülménnyel rendelkező településrészei. Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 84-90% között mozog, ami a
belterületi szegregátumok értékét is messze meghaladja. A foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya is itt a legmagasabb a városban. A munkanélküliek aránya ugyanakkor Székpusztán
csak 16%-os, ami alig haladja meg a városi átlagot. Sándormajorban a munkanélküliség
tekintetében sajnos rendkívül kedvezőtlen a helyzet (42%-os!), tartós munkanélküli a
lakosság 14%-a. Székpusztán nincsenek tartós munkanélküliek. A két külterületi
szegregátumban rekord mértékű az egyszobás lakások aránya.
Összefoglalva a két külterületi szegregátum közül Székpuszta van kedvezőbb helyzetben, de
mindkét szegregátum a város legkomolyabb problémákkal küzdő településrésze.

3.3.3

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

Devecser Város fejlesztési elképzeléseiben helyet kap néhány, a tervezési területen kívül eső helyszín
is. Az egyik ilyen terület Devecser-Meggyeserdő, az egykori honvédségi terület. A volt laktanyaterülete jelenleg túlnyomórészt hasznosítatlan, leromlott terület. Távlati elképzelésként az
önkormányzat tervezi iparterületi kialakítását. Emellett ezen a területen működik a használtcikk piac,
gyenge infrastrukturális környezetben. A városvezetés tervezi a piac infrastruktúrájának fejlesztését.
A másik fejlesztési célú terület a Széki-tó. A 68 hektáros tó, amely a Csigere-patak 1978. évi
felduzzasztásával lett létrehozva, a horgászok kedvelt célpontja. A városvezetés célja, hogy
kempinget létesítsen a tó közelében, valamint rendezvényteret és kiszolgáló épületeket alakítson ki a
helyszínen.
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MELLÉKLETEK

1.
2.
3.
4.
5.

Civil szervezetek Devecserben
Devecser Város Településfejlesztési Koncepciója (2002.)
Devecser város aktualizált stratégiai fejlesztési programja (2012.08.07.)
Régészeti lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása (2015.)
Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása (2015.)
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1. számú melléklet
Civil szervezetek Devecserben
Civil szervezet neve és tevékenységének típusa

Főbb tevékenységei, célkitűzései

„Vackor az óvodáért” Alapítvány
intézményi, oktatási

- óvodai programok támogatása
- beiskolázás előtti segítség nyújtás rászoruló gyermekeknek
- speciális orvosi vizsgálat támogatása

"Számítástechnika Oktatásért-Tehetségek Támogatásáért"
Alapítvány
oktatási

- oktatás
- vércukor-mérés lehetőség biztosítása
- oktatóprogramok megyei és országos szinten
- szűrőprogramok szervezése
- szoros együttműködés családorvosokkal
- képességfejlesztés
- kulturális tevékenység
- társadalmi esélyegyenlőség elősegítése
- autentikus cigányzenét, hagyományos cigány táncokat
népszerűsítése
- cigányzenei hagyományok megismerése

Devecser és Somlókörnyéki Települések Cukorbeteg
Egyesülete
egészségügyi
Devecseri Cigányokért Egyesület
kulturális, oktatási, szociális, érdekképviseleti
Fláre Beás Kulturális Közhasznú Egyesület
kulturális
A Devecseri Otthonban élő Időskorúak Szociális Ellátásáért
Alapítvány
egészségügyi
Őszi Fény Nyugdíjas Klub
kulturális
Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub
kulturális
Devecseri Fúvósokért Közhasznú Egyesület
kulturális, oktatás
Devecseri Polgárőr Egyesület
közbiztonság
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tűzoltó
Devecseri Sport Egyesület
sport
Devecseri Labdarúgók Öregfiú Csapata
sport
Y-12 Magyar Postagalamb Egyesület
sport
DVTV 2000 Kulturális Egyesület
kulturális
Devecseri Foltvarró Kör
kulturális
Devecser Képzőművész Kör
kulturális
Calliente Tánccsoport
kulturális
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Biztos Kezdet Gyerekház
oktatás
Somló és Környéke Borút Egyesület közhasznú szervezet
kulturális

- idős, beteg emberek egészségügyi ellátása
- kirándulások, rendezvények szervezése
- szociális, szabadidős tevékenységek szervezése
- szabadidős programok szervezése
- Devecser katonai múltjának őrzése
- zeneoktatás
- közbiztonság
- tűzoltó
- sport, szabadidős tevékenységek szervezése
- sport, szabadidős tevékenységek szervezése
- postagalambsport támogatása
- helyi lakosok tájékoztatása
- kultúra terjesztése
- hagyományőrzés
- hagyományőrzés
- szabadidős tevékenység
- szabadidős tevékenység
- hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését segíti
- műemlékvédelem,
- ismeretterjesztés
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Lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
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Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása
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