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Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról 

Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (4) 
bekezdése alapján „Az integrált településfejlesztési stratégia városok és több 
település közös tervezése esetén a településfejlesztési koncepció kötelezı önálló 
munkarésze.” Amíg a településfejlesztési koncepció egy hosszú távú dokumentum, 
addig az integrált városfejlesztési stratégia (ivs) egy középtávú terv és a 
koncepcióhoz képest többlet információt tartalmaz. 

A fejlesztési koncepcióhoz viszonyítva egy kiegészítı dokumentum készült, ami az 
integrált városfejlesztési stratégia részének tekinthetı. A kiegészítı dokumentum az 
alábbi fı információkat tartalmazza: 

� A tervezett projektek megvalósításának ütemezése 
� Integrált beavatkozást igénylı akcióterületek kijelölése 
� Részletesebb információk a stratégia megvalósítási módjáról  

Az integrált városfejlesztési stratégiának még része egy antiszegregációs terv, 
melynek célja, hogy számba vegye az adott település szegregátumnak számító, 
illetve a szegregációval veszélyeztetett településrészeit és egyúttal beavatkozásokat 
fogalmazzon meg a szegregáció megszőntetésére, vagy a szegregátumok 
kialakulásának megelızésére. 

Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítését indokolja, hogy szükséges - többek 
között a piac-korszerősítés és az új városi „agora”-t is tartalmazó - az ÉMOP város-
rehabilitációs célú pályázat benyújtásához. A pályázat benyújtásához továbbá 
szükséges egy un. akcióterületi terv elkészítése is, mely részletesen bemutatja a 
tervezett beavatkozásokat és az érintett városrészt. 
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I. FEJLESZTÉSI CÉLOK, PROJEKTEK 

I.1. Projektek megvalósításának ütemezése 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak alapján a jövıben megvalósítandó 
fejlesztési projektek három fı csoportba sorolhatók: 

1. Finanszírozási forrással rendelkezı 2010-ben 2011-ben megvalósuló 
projektek 

 Projekt Támogatás 

Gazdaság-
fejlesztés 

Sárospataki vállalkozások beruházásai  1 329,4 

Turizmus 
Wellness központ kialakítása a Sárospataki 
Termálfürdı fejlesztése keretében 

250 

II. Rákóczi F. Általános Iskola fejlesztése, Mese Óvoda 
és Bölcsıde Kincskeresı tagóvodájának bıvítése 

500,0 

Roma Oktatást Kiegészítı és Közösségi Szolgáltató 
Hálózat a Sárospataki kistérségben 

60,0 

A Mővelıdés Háza és Könyvtára felnıttképzési és 
nem formális tanulási projektjei 

77,6 

Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
felzárkóztatást segítı, integrációs projektje 

15,2 

Sárospataki Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
tehetséggondozási projektje 

15,6 

Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és Nevelési 
Alapítvány tehetséggondozó programja 

8,6 

Zemplén Régióért Egyesület diákok Sárospatakra 
történı visszatérést ösztönzı programja 

5,9 

Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása 
Sárospatakon 

736,3 

Kistérségi közösségi ház kialakítása (integrált 
szolgáltató központ) 

287,4 

Sárospataki Idısek és Fogyatékosak Otthona Idıs 
Otthon részlegének komplex akadálymentesítése 

29,9 

Sárospataki Gondozási központ Nappali idısek 
klubjának komplex akadálymentesítése 

9,1 

Sárospataki Gondozási Központ Átmeneti Elhelyezést 
Nyújtó Idıskorúak Gondozóháza komplex 
akadálymentesítése 

7,7 

Humán 
közszolgáltatások 

Szociális foglalkoztatási projekt 180 

Települési 
infrastruktúra 

Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer 
fejlesztése 

28,6 

Összesen 3 386 M Ft támogatással megvalósuló projektek. 
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További megvalósítható projektek állami, EU támogatással, vagy tisztán saját erıbıl 

o IVS kapcsán – funkcióbıvítı városrehabilitációs program (pályázat benyújtás 
elıtt): 

� Piac korszerősítése és környezetének megújítása (Madách utca) 

� II. Rákóczi F iskola mellett parkolóhelyek kialakítása 

� Új Agora, közösségi tér kialakítása A Mővelıdés Háza és a Comenius 
Tanítóképzı Fıiskola között a csatlakozó zöldfelület fejlesztésével 

� Integrált Közösségi Szolgáltató Központhoz (volt járásbíróság épülete) 
parkolók építése, Eötvös utca szakasz átépítése 

� Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés, valamint 
közösségi programok támogatása nyílt pályázati rendszerben 

o Bel- és külterületi utak burkolatának javítása, burkolat nélküli utak építése 

o Berek elérhetıségének javítása, Vajdácskai elágazásnál lévı behajtás 
biztonságossá tétele 

o Megkezdett lakóterületi fejlesztések befejezése Kispatak városrészben 

o Lakóterületek fejlesztése Vak Bottyán és a Balassi utcákban 

o Szükséges közmő-fejlesztések (víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózat 
korszerősítései a közterületi fejlesztésekkel párhuzamosan) 

o Déli városrészben a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges beruházások 
megvalósítása, fıként Bodroghalász déli részén, a Radvány patakba való 
bekötés javítása, Illyes Gyula utca (pályázat benyújtása szükséges), 
csapadékvíz elvezetés megoldása Kispatakon a Toldi utcában. 

o Hulladékudvar kialakítása 

o Végardó városrészben a Herceg utca átépítése és csapadékvíz-elvezetés 
megoldása és a Suta patak, Dobó árok medrének rendezése, valamint a Borsi 
utcai szennyvízátemelı kiépítése, Fazekas utcai átemelı felújítása 

o Halászhomok, mint szegregátumként nyilvántartott terület integrált 
településrész fejlesztése (pályázat benyújtása szükséges) 

2. 2012-2015-ben megvalósulható projektek 

Az alábbi projektek alapvetıen állami és EU támogatás igénybe vételével 
valósulhatnak meg. Megvalósításuk függ a támogatási források és célok 
rendelkezésre állásától. A munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló projektek 
megvalósítása függ az érintett területek tulajdonosaival (pl. iparterület fejlesztés, 
Várnegyed) való együttmőködéstıl, illetve a vállalkozások beruházási 
szándékaitól (pl. szálloda-fejlesztés), valamint az önkormányzat pénzügyi 
helyzetétıl. 

o Várnegyed rehabilitációja I. ütem 

o Városba vezetı útszakasz (Wesselényi utca) fıként esztétikai, környezeti 
értékeket szem elıtt tartó korszerősítése 

o Iparterület fejlesztése: belsı út kiépítése a telephelyek megközelíthetısége 
érdekében a 37-es úttal párhuzamosan; Vásárhelyi és Ipar utca közti 
kapcsolat megteremtése 
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o Végardó fürdınél magas kategóriájú szálloda építése és a települési 
környezet rendezése, parkolási feltételek javítása 

o Végardó városrészben üdülıhelyhez méltó települési környezet kialakítása: 
magas minıségő rekreációs tér kialakítása a fürdı környezetében és a fürdı, 
valamint a Bodrog part kapcsolatának megteremtése, Suta patak menti 
zöldövezet rendezése 

o Bodrog part rekreációs célú hasznosítása: a Rákóczi vár alatti, illetve szemben 
lévı Bodrog parti terület, így a kikötı fejlesztése 

o Bodkı „és a „Tengerszem” környezetének rendezése, használhatóvá tétele 
kirándulásokra, idegenforgalmi célokra 

o Panel lakóépület felújítási program elindítása 

o Szegregátumként nyilvántartott terület társadalmi-környezeti fejlesztése 

o A MÁV pályaudvar és környezete rendezése a tulajdonosokkal való 
egyeztetés után 

3. 2015 után megvalósítható projektek 

Az alábbi beruházások szinte kizárólag állami támogatással, vagy a területen 
érintett tulajdonosok együttmőködésével valósulhat meg. Megvalósításuk 
hosszabb mőszaki és pénzügyi elıkészítést igényel. 

o Várnegyed rehabilitáció további ütemei 

o Erdélyi, Rákóczi utcákat tehermentesítı, városi győjtıút építése a vasúttal 
párhuzamosan 

o Patika köz, Rákóczi, Kossuth utca által határolt belsı tömb rehabilitációja 

o Az Erdélyi János út menti tömb rehabilitációja, közte a volt Malom területének 
beépítése 

o Végardó-Várnegyed közti turisztikai–kulturális út kialakítása, régészeti örökség 
feltárása: Pálóczi udvarház feltárása; Habán telep régészeti feltárása 

o Északról, a 37-es útról a vasút szintbeli keresztezését elkerülı átjárás biztosítása 

o Bodrogközbe vezetı teherfogalom elterelése városon kívüli déli területre egy 
vasúton átívelı híd és útcsatlakozások megépítésével 
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II. BEAVATKOZÁSOK – AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Sárospatakon három terület kiemelése javasolt, ahol nagyobb léptékő koncentrált 
beavatkozás szükséges: 

� Városközpont 

� Várnegyed 

� Végardó fürdı környezete 

II.1. Városközpont 

Az akcióterület lehatárolása 

A fejleszteni kívánt akcióterület nagyjából városközpont városrész 1/3-át teszi ki. A 
lehatároló utcák a következık: Martinovics utca – vasút – Eötvös utca – Comenius 
utca – Eötvös utca - Patika Köz – Kossuth L. u. – Béla Király tér – Rákóczi út 
(Megjegyzés: Az Eötvös utca mindkét oldalát az akcióterület részének tekintjük.) 

 

Az akcióterület bemutatása 

Társadalom 

A 2001-es népszámlálási adatok alapján az akcióterület állandó népessége 807 fı, 
lakónépessége pedig 967 fı. A lakónépességen belül az aktív korú lakosság erıs 
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dominanciáját regisztrálták. A 15-59 éves korosztály teszik ki a lakónépesség 70,3%-át, 
a 60 év felettiek aránya 16%, míg a 15 évnél fiatalabbak 13,7%-át adják a terület 
népességének. 

Az akcióterület iskolai végzettség szempontjából a város legkedvezıbb helyzető 
területe. Itt a legalacsonyabb azok aránya, akik legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkeznek (7,8%). Emellett a városban e területen a legmagasabb 
a diplomások aránya (30,5%). 

Kereskedelmi, közszolgáltatási funkciók 

Az akcióterület Sárospatak városközpontjának számít. Ezen területen 
koncentrálódnak a hivatali ügyintézés intézményei, illetve kiskereskedelmi, 
szolgáltató egységek. Az akcióterületen található a polgármesteri hivatal, illetve itt 
létesül az okmányirodának, építési hatóságnak, gyámhivatalnak, pedagógiai és 
családsegítı szolgálatnak, valamint a szociális központnak is helyet adó kistérségi 
szolgáltató ház. A városközpontban található a rendırség, A Mővelıdés Háza, a 
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kara, két általános iskola. 

Az akcióterületen mintegy 120 kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység van, 
ugyanakkor a belváros kereskedelmi funkcióinak folyamatos fejlesztése szükséges. A 
belvárostól nyugatra, két városrészt elválasztó vasúti síneken túli területen 
megvalósult két diszkontüzlet fejlesztése mellett szükséges a belváros kereskedelmi 
funkcióinak megerısítése. Ezáltal elérhetı a kis alapterülető, helyi üzletek 
versenyképességének fenntartása, erısítése. Ehhez szükséges a belvárosban a 
parkolás ehetıségek bıvítése és a közterületi környezet színvonalának emelése. 

A kereskedelmen belül külön kiemelendı a piac helyzete. Szerdánként és 
szombatonként van piacnap. A piac a sárospataki és kistérségi gazdálkodók 
számára egyaránt az egyik legfontosabb értékesítési helyszín. Ugyanígy a városi és 
kistérségi lakosság számára központi fontosságú a terület a helyben termelt termékek 
beszerzése szempontjából. Sárospatakon a heti piac egy kertes házas 
lakóövezetben, a lakóházak közé beszorított területen van mintegy 3000 nm-en. A 
piac területe jelenleg inkább elhanyagolt, mintsem modern állapotokat mutat, 
miközben az értékesítési szokások is átalakultak az elmúlt években. Nıtt a 
gépjármővekbıl árusítók, míg csökkent az ıstermelık száma. A hétvégi piacnapon 
kialakuló zsúfoltság csökkentése miatt szükséges kisebb beruházással a piac 
területének az átrendezése, valamint a törvényes mőködéshez szükséges kisebb 
beruházások megvalósítása. Hosszabb távon, a helyi jövedelmek növekedése után 
nyílhat lehetıség egy nagyobb piaccsarnok megépítésére a volt „kgst-piac” helyén. 

Lakásállomány 

Az akcióterületen a 360 db lakásból álló lakásállomány csupán 4,7%-a (17 db) 
alacsony komfortfokozatú. Ez az arány a sárospataki, illetve a városközponti 
városrésszel összehasonlítva is igen kedvezınek nevezhetı. (A városi arány 18,6%, a 
városrészi pedig 10,3%). A kedvezı lakásállomány annak is köszönhetı, hogy a 
városközpont magjának tekinthetı akcióterületen vegyesen vannak családi házak 
és társasházi lakások. A társasházi lakások a Hild téren mintegy 20-30 éve épültek, 
míg az Erdélyi utcában új építésőnek számító lakóházak is találhatók. Ezek a 
viszonylag jó minıségő, belvárosi épületek a legkeresettebb társasházi lakásoknak 
számítanak a városban, melyet többnyire a gazdagabbak, iskolázottabbak tudnak 
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megfizetni. Az Erdélyi utca mentén további telkek állnak rendelkezésre társasházak 
építésére. 

Közlekedés, parkolás 

Az akcióterületen található a város legfrekventáltabb közlekedési csomópontja, a 
Rákóczi, Erdélyi utcák és a Béla király tér keresztezıdése. Ez a csomópont 
gyakorlatilag a városrészeket köti össze, és itt halad át a Bodrogközbe irányuló 
teherforgalom. A város stratégiai célja, hogy a Bodrogközbe irányuló forgalmat 
elterelje egy majdan épülı városi elkerülı útra. Addig is számolni kell azzal, hogy az 
Erdélyi utca, amely mentén egy oktatási intézmény is található, jelentıs forgalmat 
bonyolít le a jövıben is és teljesen indokolt az iskola környékén a 30km/h 
sebességkorlátozás fenntartása. Ugyanakkor tovább kell javítani az oktatási 
intézmény biztonságos megközelíthetıségét, ami az Erdélyi út mentén parkolók 
építését, illetve buszmegálló átépítését jelenti. A parkolás az egész belvárosban egy 
kritikus kérdésként jelenik meg, hisz a parkolóhelyek nemcsak az üzletekbe, 
hivatalokba érkezıket, hanem a területen lakókat is szolgálják. A kistérségi 
szolgáltató központ létesítésével az Eötvös utcában a jövıben még szükséges lehet 
új parkolóhelyek kialakítására, ami az utca átépítését is maga után vonhatja. Az 
Eötvös utca Comenius és József Attila utca közötti szakaszon lehetıség van egy igazi 
közösségi tér, agora kialakítására, mely hétvégeken, illetve rendezvények esetén 
igényli az érintett útszakasz lezárást és a forgalom átterelését az Erdélyi János útra. 
További parkolóhelyek létesítése szükséges a belvárosban a Petıfi Sándor utcában, 
mely hétköznapokon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, hétvégeken meg a piac 
parkolóhely igényeit elégítik ki.  

Fejlesztési lehetıségek 

Az akcióterület több tömbre osztható fel, ahol a jövıben különbözı beavatkozások 
szükségesek egy komfortosabb belváros fejlesztése érdekében: 
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I. Piac területe 
(narancssárga szín) 

Piac terület korszerősítése, illetve hosszabb távon egy új 
piacsarnok építése valósulhat meg a régi használtcikk piac 
helyén. A piac-korszerősítéssel párhuzamosan rendezni kell a 
szomszédos Madách utcát. 

II. Intézményi 
terület (sárga szín) 

Az akcióterület három tömbjében is jelentıs intézményi 
koncentráció jelenik meg: 

� Az Eötvös utca mentén A Mővelıdés Házával szemben 
található a Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar intézménye, 
illetve mögötte a Bartók Béla utcában a gyakorló általános 
iskola. Az intézmények területe állami tulajdonban van, 
fejlesztésük az intézmények jövıbeni kihasználtságával, 
funkciójával függ össze. A fıiskola és A Mővelıdés Háza 
között forgalomcsillapított övezetet lehet kialakítani, 
létrehozva egy új városi agora-t, közösségi teret. 

� A másik intézményi terület a temetıt, illetve a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolát foglalja magába. Ezen a területen 
valósul meg az iskola épületének bıvítése és felújítása, 
valamint folytatni kell a jövıben a temetı kerítésének 
helyreállítását. 

� Továbbá a volt Esze Tamás Általános Iskola épületében 
valósul meg a Kistérségi Szolgáltató Ház kialakítása, ahol 
helyet kapnak a hatósági ügyintézések. 

III. Rehabilitációs 
tömb (zöld szín) 

Két jelentıs tömb van az akcióterületen, melyek megújulásra 
várnak. 

� A volt Malom területével függ össze, mely terület fejlesztését 
össze kell hangolni a városi belsı tehermentesítı út 
kialakításával, a tulajdonosok érdekeivel, miközben egy 
településközponti vegyes funkció kialakítása kívánatos. 

� A Rákóczi utca, Patika-köz, Kossuth utca és a Béla király tér 
közti terület tömb-rehabilitációja szükséges a jövıben, hogy 
a Rákóczi utcáról nyíló vendéglátó, bevásárló udvarok a 
Polgármesteri Hivatalhoz vezetve egy városi teret alakítsanak 
ki. Ehhez szükséges az ipari tevékenység áthelyezése a város 
ipari területére. 

IV. Lakóterületek 

Ezen területeken döntıen lakóépületek találhatók.  

� Az Erdélyi-Comenius-Eötvös-Rákóczi utcák által határolt 
tömbben még számos kiskereskedelmi, szolgáltató egység 
mőködik, illetve szálloda, vendéglátóhely található. A terület 
alapvetıen rendezett, kisebb felújítások, funkciók 
átgondolása szükségesek. Az Eötvös utca túloldalán tervezik 
kialakítani a kistérségi szolgáltató központot, ami a helyi 
közigazgatás ügyfélforgalmi feladatok döntı többségnek, 
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illetve a szociális igazgatásnak és a pedagógiai, családsegítı 
szolgálatnak ad helyet. A közcélú fejlesztés új parkolóhelyek 
kialakítását igényli az Eötvös utcában. 

� A többi területen jelentısebb közérdekő beavatkozás nem 
szükséges. Ugyanakkor megemlítendı, hogy az Erdélyi János 
út mentén található üres területek a rendezési terv szerint 
beépíthetık, miközben felmerülhet az út menti lakóterületek 
magasabb intenzitású beépítése. 

A fenti beavatkozások csak több ütemben valósíthatók meg. Elsıként a piac 
korszerősítése és a kapcsolódó közterületi fejlesztések, valamint az új agora, közösségi 
tér kialakítása szükséges A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı között. 
Továbbá fontos feladat az akcióterületen létesülı, bıvülı közintézményekhez 
kapcsolódó közterületi, parkoló fejlesztések megvalósítása. Ezen feladatokat mutatja 
be a jelen akcióterület leírása. 

Fejlesztési célok 

A fejlesztés átfogó céljai: 

• Sárospatak térségi közszolgálati, kereskedelmi funkcióinak fejlesztése 

• Belváros kereskedelmi vonzerejének fenntartása 

A fejlesztés közvetlen céljai: 

• A térségi piac mőködési feltételeinek javítása 

• Közszolgáltatások környezetének, fizikai elérhetıségének a biztosítása 

• Használaton kívüli épületek, területek hasznosítása 

Tervezett fejlesztések 

A belvárosi akcióterületen az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi 2010-
2011-ben az önkormányzat:  

Gazdasági funkció 

• Piacterület korszerősítése, mely révén a meglévı hely hatékonyabb 
kihasználásával csökkenhet a piac zsúfoltsága, illetve biztosítva lennének a 
jogszabályoknak megfelelı mőködési feltételei (pl. állatorvosi helyiség, 
gombavizsgáló, piacfelügyelet). 

• Hosszabb távon, a foglalkoztatottság és a helyi jövedelmek bıvülésével nyílna 
lehetıség egy új piaccsarnok megépítésére. 

Közterületi fejlesztések 

• Megvalósul a piac környezetének rendezése, azaz Madách utca 
burkolatának korszerősítése, oly módon, hogy piacnapokon a piacot, míg 
hétköznap parkolási funkcióval a környezı oktatási intézményeket szolgálja ki. 
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• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztonságos megközelíthetısége mellett 
az intézmény fejlesztésével párhuzamosan szükséges a parkoló kapacitás 
bıvítése. 

• A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola között lehet kialakítani 
a város új közösségi terét, egy valódi agorát, amihez szükséges a Fıiskola 
épülete elıtti kerítés elbontása és a burkolatok egységesítés. A terület 
hétvégeken és nagyobb rendezvények esetén, az eddigi gyakorlathoz 
hasonlóan a közúti forgalomtól lezárásra kerül.  

• A Kistérségi Szolgáltató Központhoz szükséges parkoló helyek kiépítésével 
együtt megújul az Eötvös utca Rákóczi és Comenius utcák közti szakasza. 

• Az Eötvös utca közterületi fejlesztésével összefüggésben indokolt az 
elöregedett víz és az elektromos kábelek cseréje, valamint az új burkolati 
rendhez igazított csapadékvíz-elvezetés. (Továbbá a szennyvízrendszer 
központi aknájának átépítése szükséges, hogy annak kiszellıztetése kevésbé 
terhelje a leendı fıtér sarkát, a Comenius és az Eötvös utca 
keresztezıdésében.)  

Közösségi projektelem 

• ESZA típusú közösségi funkció, mely keretében a helyi termékek elıállításával, 
illetve fogyasztásával, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
ismertetı programokat kívánnak a városban megvalósítani. 

• A piachoz, illetve az új közösségi térhez kapcsolódóan kulturális programok 
támogatása valósul meg nyílt pályázati rendszer részeként. 

Egyéb fejlesztések 

A városközpontban tervezett további koncepcionális, rehabilitáció célú 
beavatkozásokat jelen tervben nem szerepeltetjük, azok részletes kidolgozása a 
megvalósításuk realitásával összefüggésben késıbb szükséges. 

Várható hatások 

Az akcióterületen a települési környezet minısége javul, mely eredményeként 
vonzóbb lesz a helyi lakosok, turisták számára. Mindez vélhetıen pozitívan hat a 
belvárosban lévı kereskedelmi, szolgáltató egységek forgalmára. Piac átalakításától 
várható, hogy a korszerősítés után szívesebben mennek oda helyiek vásárolni, ezért 
növekedhet az árusok száma és a forgalmuk is. A megnagyobbodott, 
zöldfelületekkel keretezett új közösségi tértıl várható, hogy a sárospatakiak kedvelt 
találkozási helye lehet, mely a jövıben még több, a településhez kapcsolódó 
szabadtéri rendezvény helyszíneként is szolgálhat. E városi célokkal szerencsésen 
kiegészül a fıiskola jelenlegi vezetésének nyitási szándéka a városlakók felé, mert a 
tervezett fejlesztést követıen egy kulturális kávézóval kapcsolódnának be a helyi 
közéletbe és a bejárati torony látogathatóvá tételével (körpanoráma a város felett a 
zempléni hegyekre, Bodrogközre) egy turisztikai attrakciót biztosítanak. Továbbá az 
akcióterületen az új parkolóhelyek kialakítása javítja a kereskedelmi egységek, 
szolgáltatások, valamint a közintézmények biztonságos elérhetıségét. 

A projekt költségvetése 
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Az leghátrányosabb helyzető kistréségek programjának részeként benyújtott város-
rehabilitációs projekt tervezett beruházási költségvetése az alábbi: 

Projekt elemek1 
Teljes költség  

Bruttó (M Ft) 

Gazdasági funkció 

1.1 Piac átépítése 52 

Városi funkció, közterületi fejlesztések 

2.1 Madách utca piac melletti szakaszának átépítése 8 

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló építése a Petıfi 
Sándor utcában 

11 

2.3 Eötvös utca átépítése, parkolók kialakítása, új közösségi tér 
létesítése 

255 

Soft típusú tevékenység 

3.1 Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés (ERFA) 2 

3.2 Közvetett támogatás – kulturális programok szervezése az új 
közösségi téren (ESZA) 

7 

A költségkehez kapcsolódnak még az elıkészítési, illetve projektmenedzsment 
költségek. 

                                                 

1 A tételes tervezıi költségvetés alapján módosulhat. 
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II.2. Várnegyed 

Az akcióterület lehatárolása 

Az akcióterület városközpont 
városrész déli részén található és a 
következı utcák, területek határolják 
körül: Rákóczi út – Béla király tér – 
Attila út – Retel utca – Bodrog part – 
Arad utca. 

 

Az akcióterület bemutatása 

Értékek, történelmi gyökerek 

Sárospatak természeti értékekben gazdag környezetben, a Zempléni-hegység 
lábnál, a Bodrog partján és a híres bortermı vidék Hegyalja területén fekszik. A város 
Sárospatak gazdag történelmi múlttal és örökség értékekkel rendelkezik. A XIII. 
században városi kiváltságot, majd szabad királyi városi rangot kapott településnek 
meghatározó szerepe volt a reformáció hazai elterjedésében, illetve a Rákóczi 
szabadságharc idıszakában. A meghatározó történelmi eseményekre utaló 
épületek, építmények részben vagy teljes egészében megmaradtak a városban.  

Az iskolavárosként és rangos 
turistacélpontként ismert város, ma is 
látható és hasznosított történelmi 
jelentıségő építményei az elmúlt 
években felújított Rákóczi-vár és 
Várnegyed, valamint a Sárospataki 
Református Kollégium.  

A korabeli években a térség politikai, 
közigazgatási központját jelentı 
Várnegyed meghatározó épületei: a 
Bodrog partjára épített Rákóczi-vár, a 
gótikus vártemplom (a mai bazilika), az 
egykori jezsuita kolostor (a mai róm. kat. plébánia), a Szent Erzsébet Ház, a Tokaji 
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világörökség részeként nyilvántartott Rákóczi pince, az egykori zsidó fürdı, a 
Sárospataki Képtár épülete, illetve számos mőemléki védettség épület. A 
Várnegyedben egy-egy szigetszerően megvalósított fejlesztés történt az elmúlt 
években, így több lépcsıben megújult a Magyar Nemzeti Múzeum üzemeltetésében 
lévı Rákóczi-vár, az északi-nyugati torony újjáépítésével kialakult az önkormányzati 
tulajdonú Újbástya Rendezvénycentrumot, kialakításra került a nemzetközi Szent 
Erzsébet út fontos állomásaként, illetve kiállítóhelyként mőködı Szent Erzsébet Ház, 
illetve az egykori trinitárius kolostorban egy új kiállító-, konferenciaterem és számos 
egyéb múzeumi funkció létesült. Ugyanakkor a Várnegyednek csak egy része a 
Rákóczi-vár és környezete, a Bodrog partja, a Béla király tér környéke és a Szent 
Erzsébet utca nyitva áll a lakosok, turisták elıtt, miközben a nyugati várfal melletti rész 
egy leromlott státuszú, alulhasznosított területnek számít. A Várnegyed helyet ad 
számos kiemelt, évente visszatérı kulturális rendezvénynek, így a Zempléni 
Fesztiválnak, a pünkösdi és ıszi Szent Erzsébet ünnepnek, miközben 
hagyományteremtés céljából 2010-ben tervezik a volt ÁFÉSZ udvarban az elsı 
Rákóczi korabeli lovagi tornát, harci bemutatót. 

Társadalom 

A Várnegyedben 121-en laktak a KSH 2001-es népességstatisztikája alapján. A terület 
méretéhez viszonyított adatból látható, hogy elsısorban nem a lakófunkció dominál, 
az döntı többségben a történelmi várfalakon kívül esik. A lakosok korosztálybeli 
összetétele a városi átlagnak megfelelı volt, miközben képezettségük a városi átlag 
feletti (25 évnél idısebb népességen belül a felsıfokú végzettséggel rendelkezık 
aránya 20,2%). 

Gazdaság, vállalkozások 

A Várnegyed nem számít a város kereskedelmi és üzleti központjának, hiszen a 
Várnegyedben és a kerületén kb. 17 db üzlet található, ami Rákóczi út és a Béla 
király tér kivételével többnyire a turisták igényeit igyekszik kielégíteni. Ugyanakkor a 
Várnegyedben a Rákóczi-vár állandó kiállításain kívül 6 db galéria és kiállítóhely, 
köztük a megyei tulajdonú Sárospataki Képtár és az Art Ért Galéria mőködik. A 
képzımővészet mellett a zene is állandóan jelen van a Várnegyedben, a vár 
területén több helyszínen mőködik a város zeneiskolája, a Farkas Ferenc Mővészeti 
Iskola. A Várnegyedben 9 db vendéglátóhely mőködik, míg napjainkban csak két 
panzió jellegő kisebb szálláshely fogadja a látogatókat, miközben a közelében van 
Sárospatak legnagyobb, az elmúlt években felújított szállodája a Bodrog Hotel. A 
vendéglátóhelyek közül kiemelkedik a Vörös-Torony étterem, ami egy magas 
színvonalú, korhően berendezett reneszánsz stílusú étterem. 

Intézmények 

A Várnegyedben a Szent Erzsébet utcán a kulturális és egyházi intézményeken kívül 
egy óvoda mőködik, mely hamarosan kiköltözik a Képtár mellett található épületbıl, 
mely eredményeként az épület üzleti célú, elsısorban szálláshely célú hasznosításra 
felszabadul. 

Közlekedés, környezet, infrastruktúra 

A Várnegyedben forgalomcsillapított közterületnek számít a Szent Erzsébet utca és a 
Szent Erzsébet tér, míg a Várnegyedbe érkezı nagyobb autósforgalom a vártó délre 
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esı részen az Arad utcában parkolhat le. Ugyanakkor a Várnegyed belsı közterülete 
elhanyagolt, nem méltó a mőemléki környezethez, miközben az elöregedett 
közmővek veszélyeztetik az épületek és a környezet biztonságos, környezetkímélı 
használatát. 

  

A Várnegyedben a Várkert és a Bodrog part jelentıs egybefüggı zöldterületet 
képez, mely kellemes teret kínál egy kis sétára. A Bodrog bal partján, a várral 
szemben van kialakítva egy kis kikötı, ahol kevésbé komfortos infrastrukturális 
körülmények között a kisebb hajók kiköthetnek, valamint teret ad a kempingezıknek 
és egy kis vendéglátó-helynek. A Bodrog jobb partján, a vár alatt található egy 
szabadtéri színpad, ami kedvelt helyszíne a sárospataki kulturális rendezvényeknek. 

Lakásállomány 

A 2001-es adatok szerint az akcióterületen 58 db lakás volt (ebbıl csak 14db van a 
történelmi várfalakon belül). Ebbıl viszonylag magas az alacsony komfortfokozatú 
lakások száma (21 db). Az adatfelvétel óta eltelt idıben azonban több alacsony 
komfortfokozatú lakás bontásra került a Retel utcában. A bontott épületek során 
kialakult lakásszám csökkenésrıl pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Emiatt 
jelenleg annyit állapíthatunk meg, hogy összességében javult a lakásállomány 
minısége. 

Illeszkedés a város turisztikai céljaihoz 

A város fejlesztési céljai között kiemelt helyet kap a turizmus fejlesztése és a mőemléki 
épített környezet megırzése, magasabb szintő hasznosítása. 

Az elmúlt évtizedben ugyan kis mértékben nıtt a kereskedelmi szálláshelyek száma, 
miközben majdnem megduplázódott a vendégéjszakák száma. Ez a tendencia, 
valamint 2007-ben az évi több mint 55 ezer vendégéjszaka, a szálláshelyek javuló 
kihasználtságára és a turizmus növekvı szerepére utal Sárospatakon. Ugyanakkor 
mindezen értékek még messze elmaradnak a többszázezres vendégéjszakával 
rendelkezı frekventált turisztikai körzetektıl. 

A város az elmúlt években sokat tett a turizmus fejlesztése érdekében. A 
tevékenységek elsısorban a Végardó városrészben található termálvíz magasabb 
szintő turisztikai hasznosítására épületek: így megújult a szabadtéri strandfürdı, 
megvalósítás alatt van egy wellness központ kiépítése és tervezik magánbefektetı 
bevonásával egy magasabb kategóriájú szálloda létesítését. A fürdıfejlesztés 
eredményei már látszottak a 2009-es turisztikai szezonban, idıarányosan nıtt a 
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látogatók száma. A város turisztikai kínálatának sokszínősége érdekében bıvíteni és 
magasabb színvonalra kell emelni a város kulturális kínálatát, új tereket kell megnyitni 
a helyi lakosok és turisták számára, miközben a javasolt a végardói fürdı és a 
Várnegyed közti közlekedési kapcsolatot, turista útvonalat fejleszteni. Mindezek 
együttes fejlesztése szükséges a turisztikai vonzerık színvonalának emeléséhez, 
valamint a látogatószám és ezzel együtt a vendégéjszakák, bevételek növeléséhez. 

Fejlesztés célok 

A fejlesztés átfogó céljai: 

• Városi életminıség javítása, turisztikai bevételek növelése 

• Sárospatak regionális és országos szintő kulturális-turisztikai vonzerejének 
növelése 

A fejlesztés közvetlen céljai: 

o Növelni kell a Várnegyedben és kerületén mőködı vállalkozások számát, ezen 
belül 

o Növelni kell a turisztikai céllal is mőködı kézmőves mőhelyek számát 

o Bıvíteni kell a turisztikai szolgáltatások (vendéglátóhelyek, szálláshelyek 
és ajándéktárgyüzletek) számát 

o A történelmi Várnegyed utcái gyakran néptelenek, a turista szezonon kívül is 
élettel kell megtölteni. A fejlesztéseknek a bentlakók számának növelését is 
meg kell célozniuk. 

o A Vártemplom környezetében egy fórum kialakítása, valamint az 
állagmegóvása érdekében a közvetlen környezetében a közlekedés 
forgalomtól való tehermentesítése 

o A Várnegyedben a mőemléki környezet és a védett épületek 
örökségértékeinek megóvása és bemutathatóvá tétele, valamint a 
kihasználatlan épületek, terek fenntartható hasznosítása 

o Elı kell segíteni a Várnegyedben a kulturális funkciók, kiállító- és elıadóterek, 
galériák, valamint a kulturális rendezvények számának bıvítését 

o A Várnegyedben a környezeti kockázatokat mérsékelni kell az elöregedett 
közmővek cseréjével 

o Bodrog part turisztikai célú hasznosításnak, így a személyhajózás, evezés 
korszerő feltételeinek kialakítása 

Tervezett fejlesztések 

A Várnegyedre Sárospataki önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
egy fejlesztési tanulmánytervet készíttetett. Az egyes tevékenységek kijelölése a 
tanulmányterv alapján készült. A tanulmányterv feltárja a terület adottságait és 
általános fejlesztési irányokat javasol. Az abban foglaltak egyfajta javaslatként 
célszerő értelmezni. A konkrét fejlesztések tartalmát az érintett fenntartók, 
tulajdonosok, szakmai szervezetek és szakhatóságok együttmőködése révén kell 
meghatározni. 
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Részlet a tanulmánytervbıl. 

Ahhoz, hogy a város céljait elérje, fontos az alapokra való építkezés, így a történeti 
emlékek megırzését és bemutatását biztosító közterületi fejlesztések megvalósítása. 
Ezen alapokra épülhetnek azok a beruházások, melyek bıvítik a Várnegyed kulturális 
kereskedelmi célú szolgáltatásait és programjait. Továbbá a teljes körő megújuláshoz 
és a magas színvonalú építkezéshez elengedhetetlen, hogy a mőemlék épületek 
állagmegóvása, különösen a homlokzatuk felújítása megvalósuljon. 

A célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket több ütemben tervezik 
megvalósítani. 

1. Infrastrukturális fejlesztések, melyek kulturális és gazdasági célú beruházások 
feltételeit teremtik meg 

1.1. A vártemplom környékén a közlekedési forgalom elterelése, teresedés 
kialakítása 

A Vártemplom környezetében a térnek a templom mindkét irányába való 
megnyitása javasolt. A tér kialakítása, illetve a Bodrog hídhoz vezetı közlekedési 
forgalom biztonságos elvezetése érdekében szükséges a jelenlegi két derékszöges 
kanyar kiváltása a híd és a közlekedési lámpás keresztezıdés között. Ezért javasolt a 
hídra vezetı útvonal áthelyezése a Polgármesteri Hivatal irányába, ami 
biztonságosabb nyomvonalvezetést tesz lehetıvé. A fentiek eredményeként a 
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Vártemplom környékének térszerkezete a középkori települési szerkezet szerint 
alakulna ki. Ugyanakkor a belváros és az említett útvonal tehermentesítése fontos 
feladat, melyet a koncepció közlekedés-fejlesztési fejezete tartalmaz részletesen. Az 
útépítéshez szükséges egy nem védett épület lebontása, miközben lehetıséget kínál 
a Városháza déli szárnyának megépítésére, ami a Városháza belsı udvarát elzárná 
a forgalomtól. Az út építése ezek után megnyitná a lehetıséget a Rákóczi utca, 
Patika Köz és a Kossuth utca által határolt belsı tömb rendezése elıtt, folytatva a 
magánforrásokból megindult, de önkormányzati, állami oldalról ösztönözni szükséges 
fıként kereskedelmi funkciójú beépítést. 

Az út eltereléssel a Bazilika északi oldalán kialakuló térfalakkal zárt téren a parkkal 
összhangban egy zarándokparkoló, egyben buszparkoló kialakítása javasolt a 
szükséges utcabútorokkal, tájékoztató táblákkal, s a meglévı épületállományban 
biztosított modern, igényes közösségi illemhelyekkel. 

1.2. Várnegyed, ezen belül a Szent Erzsébet tér és a Szent Erzsébet út, Egri köz 
burkolatának átépítése, szükséges közmő felújítások 

A Várnegyeden belül szükséges a 
közterületek rendezése. A közterületek 
burkolata már sok helyen elavult, miközben 
a közmővek mőködési szempontból 
kockázatot jelentenek és kapacitásuk nem 
elégséges a bıvítendı gazdasági, kulturális 
funkciók mőködéséhez. Ezért javasolt 

o közterek burkolatának mőemléki 
környezetbe illeszkedı felújítása és 
szükség szerint a zöldterek revitalizációja. 
Ennek részeként a Bazilika nyugati 
templomtorony elıtti parkoló helyén 
zöldterületi fejlesztés javasolt: az egykori 
orsó alakú tér térfalainak megidézése 
zöldtömeggel. 

Közterületek rehabilitációja a sárgával 
jelzett részen 

A fejlesztések kapcsán korlátozni kell a várnegyedben a gépjármőforgalmat, csak a 
célirányos forgalom lenne megengedett. A gyalogos és gépjármőforgalmat javasolt 
egybefüggı térszinten kezelni, ahol a forgalom elválasztását különbözı színnel és 
burkolatváltással lehetne jelezni. A közterület-fejlesztéssel együtt az utcabútorok, 
információs táblák felülvizsgálata és szükség szerinti cseréje illetve karbantartása is 
indokolt. Továbbá szükség szerint el kell végezni a tér és közterület rendezéshez 
szükséges régészeti feltárásokat. 

Szükséges a vízi és szennyvízközmővek cseréje, illetve a csapadékvíz-elvezetı 
rendszer és az elektromos hálózat felújítása. A közmőszolgáltató cégekkel való 
egyeztetés után az alábbi fejlesztési igények fogalmazhatók meg:  

Elektromos hálózat 
o Közvilágítás fejlesztése az újonnan kiépítendı területeken: Sánc utca, Bazilika 

északi oldalán kialakuló tér, Bodrog part. A Sánc utca késıbbi fejlesztése esetén a 
kisfeszültségi kábel telepítése is indokolt tervezett épületek ellátására. 
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o Elektromos földkábel kiváltása a bazilika szentélye mögötti lehetséges 
hídszerkezetben az új térburkolat kialakításnál, térsüllyesztés növelésekor 

o Az elektromos földkábel igény szerinti cseréje a közterület-fejlesztésekkel egy 
idıben 

o Új hajókikötı elektromos ellátása fejlesztést igényel. 

Csapadékvíz-elvezetés 
o A Várnegyed csapadékvíz-hálózata korszerőtlen tokos betoncsıvel van 

megoldva, teljes cserére szorul. 

o Az új Sánc utca késıbbi beépítése teljes csapadékvíz-elvezetı rendszer kiépítését 
igényli. 

o A Kuczik-gödör csapadékvíz elvezetésének megoldása szükséges, ideális lenne a 
Várárokban a Bodroghoz levezetni. 

o A zsidó fürdı forrásra települt, jelenleg pangó víz formájában áztatja az Újbástya 
kazamatáit, melyet elektromos szivattyúval nyomnak fel a Szent Erzsébet utca 
csapadékvíz-hálózatába. A fürdı egykori használtvíz-elvezetése feltárandó, 
felújítandó, vagy egy új nyomvonalon a Bodrog felé (akár a Kuczik-gödör vizével 
összefogva) kivezetendı. 

Szennyvíz 
o Szent Erzsébet utcában a burkolatcserével szükséges a szennyvízhálózat cseréje 

(60fm). 

o Sánc utcában az új utca kialakításával mintegy 270fm új szennyvíz-hálózat 
kiépítése szükséges. 

o Új hajókikötı a Vizikapu alatt 200fm szennyvízcsatorna kiépítését igényli. 

o Kuczik-gödörben tervezett fejlesztések miatt 60fm szennyvíz-hálózat kiépítése 
indokolt a Rákóczi útig egy közös átemelıvel. Ha fazekas mőhely is elhelyezésre 
kerül, akkor iszapfogó beépítése is szükséges! 

Ivóvíz 
o A Várnegyedben jelenleg az Egri közben, meg a Képtártól a Kossuth Lajos utcáig 

van egy új 110kpe ivóvíz-vezeték és a Szent Erzsébet utca közepétıl lefelé a 
Vizikapun, a szabadtéri színpadon, a Retel utcán át a hídtengelyig van egy 
100kpe új vezeték kiépítve, a Várnegyed összes többi vezetéke cserére szorul. 

o A tervezett új Sánc utca adhatna helyet a Várnegyed 160kpe körvezetékének 
kiépítéséhez a Képtárig, szerencsésen összekötve az Egri Közt a Vizikapuból érkezı 
vezetékkel, s ezzel elkerülve a jelenlegi templom melletti parkoló tervezett fásítási 
területét. 

o Bazilika szentélye mögött a meglévı új 110kpe vezeték körbeszigeteléssel 
maradhat a térsüllyesztés felett megmaradó hídszerkezetben.  

o Tőzoltás vízigény a Várnegyedben jelenleg 1000liter/perc. Jelentısebb beruházás 
esetén a Tőzoltóság elıírhat 2400liter/perc oltóvíz mennyiséget is, amit csak 
hálózatbıvítéssel lehet ellátni. A Várkert rendelkezik tüzivíz-tározóval, saját kúttal, 
használhatóságának felülvizsgálata szükséges. 

o Bazilika északi oldalán tervezett zarándokfogadó parkban ivókút telepítése 
javasolt. 

o Új hajókikötı várható fogyasztásához egy 32kpe vezeték elegendı lehet, külsı 
várfalak áttörésére számítani kell. 

o Kuczik-gödörben új 110kpe utcavezeték kiépítése szükséges egy aknával, egy 
tőzcsappal. A pizzéria saroktól a várárokban lévı házakig egy új 110kpe 
utcavezeték szükséges egy aknával, egy tőzcsappal. 
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1.3. Új sétány kialakítása és a várfal elemeinek rekonstrukciója 

A várnegyedben a nyugati várfal mellett lehetıség van a közterület, gyalogos 
sétányok bıvítésére. A fejlesztések eredményeként meglehetne nyitni a Sánc utcát, 
ami újabb fejlesztési területet kínál a Várnegyedben, miközben javítja a Szent 
Erzsébet utcában lévı ingatlanok és azok udvarának kereskedelmi, vendéglátó, 
szolgáltató és lakó funkciójú hasznosítási lehetıségeit. A gyalogos sétány fejlesztése a 
következı útvonalon lehetséges: a Sánc utca megnyitása a bemutatandó 
Lıportoronytól az Újbástya Rendezvénycentrum épületéig. A fejlesztés terület 
kisajátítását igényli. Az útvonal biztosíthatja a zeneiskola épület udvarának 
gépjármővel való megközelítését is. Továbbá biztosítani lehetne az Újbástya körbe-
járhatósságát a korábban helyreállított várárokban. Az új beépítések a 
Várnegyedben a meglévı telekosztások felezésével, ill. beépíthetıségük 
növelésével alakulhatnak ki. A fejlesztések megvalósításához szükséges a várfal 
megerısítése, valamint a Várfal-bástyák régészeti kutatása és rekonstrukciója. 
Továbbá javasolt vársánc, a hajdani hadászati földsánc magántulajdonban lévı 
részeinek megvásárlása, hogy az fenntartható legyen. 

1.4. Római katolikus mőemlék „Öregtemplom” (Bazilika) falmaradványainak 
állagmegóvása, burkolt tereinek felújítása 

A Vártemplom környezetében lévı falmaradványok és a bazilika megelızı építési 
fázisainak mőemléki megkutatása és helyreállítása 40 éve történt, újra szükségessé 
vált a mőemléki értékek állagmegóvása. Bazilika gyalogos körbejárhatóságának 
biztosítása érdekében szükséges a várfal megnyitása az elsı sárospataki iskola 
romjainak kihangsúlyozásával, a sekrestyelejárat átépítésével a nyugati 
templomtoronynál, és a zsilipszerő várbejárat lehetséges megidézésével a 
templomszentély mögött. A Bazilika körüli töredezett aszfaltburkolatok természetes 
kıburkolatra történı cseréje és ehhez kapcsolódóan a csapadékvíz-elvezetés 
megoldása szükséges – a térsüllyesztés növelésének megvizsgálásával. 

1.5. Szent Erzsébet udvar funkcióbıvítı felújítása 

2008-ban teljes mértékben felújított Szent Erzsébet Ház udvara használhatatlan 
állapotban van. Az udvar hasznosításához elengedhetetlen annak régészeti 
kutatása, az egykori királynıi fapalota feltárása. A régészei kutatások után 
meghatározható az udvar végleges térszintje, megvalósul a történeti kert 
rehabilitációja, melyet megnyitnak a közforgalom számára is. A rehabilitáció 
részeként a látogatókat fogadó irodát és információs pultot készítenek, a térrendezés 
mellett létesítenek egy fedett színpadot, egy fedett kıtárat és kültéri színpadot 
ülıpadokkal, szükséges térvilágítással. A kerítések rendbetétele mellett a határoló 
várfalak és a lıréses folyosó felújítása szükséges, azok tulajdonosival az egyeztetések 
megtörténtek.  

1.6. Zöldterületek revitalizációja 

A Várnegyed értéke, hogy a beépítéshez viszonyítva jelentıs a zöldterületek aránya. 
Ezen zöldfelületek megújítása revitalizációja szükséges, míg más esetben javasolt új 
sétaútvonalak kiépítése. A zöldterületek megújítása az alábbi területet érintik: 

o Angol kastélykert zöldfelületi kialakítása egész vár területén 
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o Zöldfelületi fejlesztések, az idıs fák mellett fiatal facsemeték elültetése, 
folyamatos csere biztosítása, a Bodrog-parti fasor teljes újragondolása 
(faállományának teljes cseréje) 

o Bodroghoz való lejutás egy vízhordó-lépcsıvel a Várárokból, a déli kerítésvég 
elbontása 

o Bodrog jobb partján egy alsó sétány kiépítése, ahol agyagos–döngölt úton 
biztonságosan lehet kerékpározni, sétálni a város északi – déli tengelyén, 
különös tekintettel a Kalajkára és a vízhez való lejutási pontok biztosítására 

o Új hajókikötı a Bodrog jobb partján a Vizikapu alatt, a felvezetı sétány 
biztosításával 

o Bodrog bal partján egykori csónakkikötı és strand kiépítése 

A tevékenységek érintik mind a Sárospataki Önkormányzat, mind a Magyar Nemzeti 
Múzeum tulajdonát, illetve az ÉKÖVIZIG kezelését képezı zöldfelületeket, kerteket, 
ami szükségessé teszi az érdekeltek közti szoros koordinációt. 

2. Gazdasági, kulturális szolgáltatások bıvítése 

2.1. Kuczik gödör rehabilitációja, gazdasági, kulturális kínálat bıvítése 

A Kuczik gödör a Várnegyedben a 
Rákóczi utca és a Szent Erzsébet 
utca között terül el. A gödör 
irányába nyúlnak a Szent Erzsébet 
utcán lévı házak belsı udvarai, míg 
a gödört a Rákóczi út felıl várfal 
határolja el. A Kuczik gödörben 
jelenleg négy darab lakóház 
található. A Várnegyed jobb 
hasznosításának és a funkciók 
bıvítésének egy fontos területe a 
Kuczik gödör, ahol új kiállító, 
kézmőves-bemutató, 
vendéglátóipari, kereskedelmi, illetve rendezvény funkciók jelenhetnek meg. A 
gödör alkalmas lenne egy kézmőves udvar kialakítására, mely Sárospatak elsı 
telepesei, a Pálóczyak által a XV. szászadban őzött mesterségeket mutathatná be. A 
Várnegyed egységes megjelenését és a Kuczik gödör megközelítését jól szolgálná a 
Szent Erzsébet utca felöl megnyitott belsı udvarokon való átjárás. A Kuczik gödörhöz 
közvetlenül kapcsolódó területen, a volt ÁFÉSZ telek végén 2010-tıl már Rákóczi 
korabeli harcokat, lovascsatákat bemutató rendezvény veszi kezdetét. A tervezett 
fejlesztés megvalósításához a kezdeti építési tilalom meghirdetése után szükséges 
négy darab telek megvásárlása (kisajátítása), lakóépületek helyreállítása, újkori 
bıvítményeik bontása, illetve parkosítás, közterület-, valamint közmőfejlesztés. A 
tervezett szolgáltatások mőködtetésének egy részére pályázat útján keresnek 
jelentkezıt, míg másik részük, fıként a kézmőves, kulturális funkciók a helyi 
képzımővészetei és kézmőves szervezetek bevonásával történne. A terület 
fejlesztésébe a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonása elengedhetetlen. 
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2.2. Képzımővészeti galéria és alkotóház kialakítása (Szent Erzsébet utca 26.) 

Az önkormányzati tulajdonú épület 
átalakításával az épületben található 
ajándéküzlettel összhangban a helyi 
alkotóközösségek részvételével egy képzı- 
alkotó és iparmővészeti alkotóház és 
galéria alakul ki. Az új funkciók 
kialakításához szükséges a kisebb belsı 
átalakításon túl az épület statikai 
megerısítése, külsı homlokzati felújítása, 
nyílászárócsere.  

2.3. Helyi termék üzletek kialakítás a volt ÁFÉSZ épületben (Szent Erzsébet utca 28.) 

A Zempléni idegenforgalmi Kft. tulajdonában 
lévı épület, illetve udvar hasznosítása jelenleg 
csak részleges. A volt Áfész irodaháznak is 
helyet adó telken található a világörökségi 
magterületbe tartozó Rákóczi pince, annak  
bejárati épületében egy felújított teázó-kávézó, 
és a rendbetételre, bemutatásra váró egykori 
Lıportorony. Az épülettömb többi része 
leromlott állapotban van, míg a belsı udvar 
rendezetlen. Az épülettömb és az udvar teljes 
körő felújítása során 6-8 önálló üzlethelyiség 
kerülhet kialakításra, amelyben helyi 
élelmiszeripari, népi iparmővészeti termékek, 
„zemplénikumok” értékesítése történhet. Az 
üzletek bérlıit pályázat útján választanák ki, 
elıre meghatározva azon helyi értékekhez 
kapcsolódó termékköröket, melyek árusítására 
adnának lehetıséget. A beruházás részeként 
szükséges a Rákóczi pince rangjához méltó 
fogadóépület kialakítása a mőemléki 
környezethez illeszkedıen. 

Az udvar rendbetétele azért is kiemelt 
jelentıségő, mert a tervezett új sétány, a Sánc 
utca déli átkötése is ezen az udvaron történik 
majd a Szent Erzsébet utcára. 
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2.4. Turisztikai civil szervezetek házának kialakítása (Szent Erzsébet utca 5.) 

A 9/10 részben önkormányzati tulajdonú 
épületben a kisebb tulajdoni hányad 
megvásárlása után statikai megerısítése, 
külsı homlokzati felújítása, tetıcsere és 
belsı átalakítása szükséges. Az épületben 
helyet kapna a térségi turisztikai 
desztinációt koordináló társadalmi 
szervezet, illetve turizmusban is érintett 
egyéb szervezetek (pl. Sárospataki 
Hegyközség). 

 

3. Közösségi célú mőemlék épületek megújítása, homlokzat felújítások 

Az új szolgáltatások létesítésén belül, illetve a közterek megújításán túl szükséges a 
Várnegyed mőemléki épületeinek megújítása. Az állagvédelmen, illetve a 
hasznosítás javításán túl egy egységes, magas szintő esztétikai megjelenés 
biztosítására kell törekedni. A megújítással érintett intézmények alapvetıen közösségi 
funkciót töltenek be. 

3.1. Rákóczi vár fejlesztése 

Rákóczi vár turisztikai látványosságot 
kínáló rekonstrukciójának folytatás 
szükséges, mely részeként kerülne sor az 
alábbi fejlesztésekre 

o Vörös-torony lefedése, tetırekonstruk-
ciója 

o az Ágyúöntı mőhely és tetejének 
helyreállítására, látogathatóvá tétele, 
valamint régészeti leletek restaurálása, 
bemutatása 

 

o Rákóczi Pince bejáratának kialakítása vár területén a turisztikai célú 
látogathatóság bıvítésére 

o Az északi kert kiépítése a Rákóczi vár területén, mellette Látványtár, látogatható 
raktár kialakítása 

o Egyéb közterületet érintı fejlesztések: Rákóczi vár déli kerítésének megnyitása a 
Szent József utcára, babakocsis gyalogos forgalom biztosítása a Várárokba 
levezetı rámpával és a Gombos-kert és az Üvegház tervezett rekonstrukciójához 
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3.2. Vártemplom (bazilika) mőemlék helyreállítása 

Az alábbi beavatkozások javasoltak 

o Bazilika mőemléki helyreállítása, 
sekrestyelejárat és üvegablak felületek 
felülvizsgálata, liturgikus belsı tér 
újragondolása az egyházi szempontok 
figyelembe vételével. 

o Szent Erzsébet kápolna építése a 
rotunda romjai felett az egykori 
királynıi körkápolna tömegrekonstruk-
ciójaként: keresztelı- és zarándok-
fogadó tér, egyben a Szent Erzsébet 
ereklye kiállítási tere  

 

3.3. A Képtár mőemlék épületének homlokzat felújítása (Szent Erzsébet utca) 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévı, a 
Képtárnak helyet adó épület 
állagmegóvása, illetve megújítása 
szükséges. Az épületben funkcióváltás 
nem történne, de felújításra kerülne az 
épület homlokzat, a nyílászárók, valamint 
a fémelemek korrózióvédelme mellett a 
tetıszerkezet cseréje valósulna meg. 

 

3.4. Római katolikus mőemlék parókia és melléképület homlokzat felújítása (Szent 
Erzsébet utca) 

Az egykori gótikus lakóházakból kialakított 
jezsuita rendház, ma mőemléképületnek 
nyilvánított plébánia külsı homlokzata és 
tetıszerkezete felújításra szorul. A parókiához 
kapcsolódik egy melléképület, mely szintén 
rossz állapotban van, miközben a megújított 
Várnegyedhez méltó megjelenése szükséges. 
Ennek érdekében a tervek szerint megvalósul az 
épületek utcai homlokzatának felújítása, a 
szükséges tetı-felújítási munkák, valamint a 
nyílászárók cseréje egy új plébániahivatali 
bejárattal. Az épület funkciója nem változik, 
továbbra is plébániaként mőködne. 
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3.5. További fejlesztések 

o Zsidó múzeum létesítése az egykori zsidó fürdı épületének hasznosításával 

o Volt óvoda épületének hasznosítása, mely kapcsán preferált a szálláshely célú 
átalakítás 

o Lıportorony bemutathatóvá tétele, melyhez szükséges régészeti kutatás, majd 
mőemléki helyreállítás és a csatlakozó raktárépület elbontása. 

4. Egyéb szempontok a Várnegyed fejlesztésekor 

o Javasolt a várnegyedi épületállomány magasságának egységesítése az újkori 
lakóingatlanok fejlesztésével, azaz a tervezett funkció szerint a földszintes 
lakóingatlanok emeltráépítéssel való bıvítése. 

o A Várnegyed mőemléki környezetéhez illeszkedıen javasolt az arculati 
elemek közterületi használatának, illetve a nyitott udvarok, kerthelyiségek 
megjelenése szabályozása, valamint a minıségi követelmények 
meghatározása és betartásuk ösztönzése. 

o A Várnegyedben számos pince található, melyek többnyire magán-
tulajdonban vannak. Javasolt ezen pincék bemutatása és látogathatóvá 
tétele a tulajdonosokkal való együttmőködésben. 

Várható hatások 

A vár és a Bodrog part területének egyidejő megújulása által a város jelenleg 
legvonzóbb turisztikai célpontja fejlıdik. Mindez úgy történik, hogy egyrészt 
megújulnak már eddig is turisztikai célra használt területek, másrészt ehhez 
kapcsolódóan új területek bevonása történik. Ugyanakkor a Várnegyedben fontos 
szempont, hogy nem csak a turizmus terei, hanem a meghatározó jelenléttel 
rendelkezı egyházi ingatlanok is tovább korszerősödhetnek.  

A turisztikai célú fejlesztések következtében várhatóan nı az akcióterület mőködı 
kereskedelmei, kulturális, vendéglátó egységek bevétele, másrészt a látogatószám 
növekedésével számítani lehet a város egyéb területein fekvı vendéglátó és 
szálláshelyek, illetve a kiskereskedelmi üzletek bevételének növekedésére is. A 
Várnegyed összehangolt fejlesztése a turisták mellett a város lakosságának 
életminıségére, ezen belül az épített és természeti környezetre, valamint a kulturális 
programkínálatra is pozitív hatással van. 

Tervezett költségvetés 

Az egyes projektelemek tervezett költségbecslését a mőszaki tervek alapján lehet 
majd elkészíteni. Továbbá a megvalósítható tevékenységek véglegesítéséhez 
szükséges a Várnegyed beépítési tervének további egyeztetése, majd véglegesítése. 
Ugyanakkor az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes beruházások 
költségvetésének nagyságrendjét, a jövıbeni megvalósítási döntések 
elıkészítéséhez. 
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Projekt elemek 
Teljes költség 

 bruttó (M Ft) 

Zarándokfogadó tér kiépítése a bazilika északi oldalán parkolókkal, 
fogadó épülettel, várfal áttörésével, sétányokkal, utcabútorokkal 

134 

Sétáló Várnegyed kialakítása új burkolatokkal, közmőfejlesztésekkel 335 

Bazilika mőemléki helyreállítása, sekrestyelejárat átépítése 260 

Szent Erzsébet keresztelı- és zarándokfogadó kápolna felépítése az 
egykori királynıi kápolna tömegrekonstrukciójaként 

45 

Szent Erzsébet Ház udvarának fejlesztése, a királynıi fapalota 
régészeti bemutatásával 

263 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, várterület fejlesztései 370 

Rákóczi pince fogadóépületének fejlesztése, Lıportorony 
bemutathatóvá tétele, helyi termék üzletek ’zemplénikumok’ 
udvarán 

650 

Bemutató mőhelyek kialakítása a Kuczik-gödör épületeiben, út- és 
közmőfejlesztésekkel 

80 

Sánc utca, új gyalogos sétány kiépítése közmőfejlesztésekkel 35 

Bodrog parti sétányok kiépítése, közvilágítással 24 

Bodrog parti új hajókikötı létesítése szükséges közmőfejlesztésekkel 158 

Turisztikai civil szervezetek házának kialakítása 55 

Szent Erzsébet utca térfalainak, homlokzatainak felújítása  235 

Várfalak, várbástyák, várkapuk, lıréses folyosó rekonstrukciója 1213 

Zöldfelületi fejlesztésesek 38 
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II.3. Végardó-fürdı környezete 

Az akcióterület lehatárolása 

A tervezett fejlesztések 
az északi városrészen 
belül Végardón 
valósulnak meg. Az 
akcióterületet a 
következı utcák 
határolják: Határ út - 
Borsi út mindkét oldala – 
Harsányi Zsolt köz – 
Virág u. mindkét oldala 
– Herceg u.  

 

 

Az akcióterület bemutatása 

Termálfürdı  

Sárospatak kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, azonban jelenleg nincs olyan 
attrakció, amely hosszabb idejő tartózkodásra ösztönözné a városba látogatókat. 
Inkább jellemzıek a városban a rövidebb idejő, hétvégi, hosszúhétvégés 
kirándulások. Az utóbbi években a fürdı- és egészségturizmus területén jelentıs 
igénynövekedés volt tapasztalható Magyarországon. A hazai turisták mellet 
ugyanakkor a sárospataki fürdı látogatói között magas arányt képviselnek a 
Szlovákiából érkezı turisták, de megfordul számos lengyel, ukrán és orosz vendég is. 
Jellemzı, hogy mind a hazai, mind a külföldi turisták között magasabb arányt 
képviselnek az alacsonyabb jövedelmőek. Szükséges olyan fejlesztéseket 
megvalósítani, melyek hatásaként várható a fürdıbe a magasabb jövedelmő 
vendégek érkezése is, illetve a látogatók hosszabb távú tartózkodására is számítani 
lehet.  



SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ    

 30

Az akcióterületen a meglévı, 2009-ben 
felújított szabadtéri fürdı jó alapot teremt 
egy szélesebb körő szolgáltatásokat nyújtó 
intézmény létrehozásához. Jelenleg két 
úszó-, egy élmény-, egy termál- és egy 
gyermekmedence található a fürdı 
területén. Ezek közül csupán az 
úszómedencék fedettek idıszakosan, a 
többi nyitott. Az élménymedencéhez, egy 
rövid vízi csúszda tartozik. A fürdıfejlesztés 
eredményei már látszottak a 2009-es 
turisztikai szezonban, idıarányosan nıtt a 
látogatók száma. 

 

Az akcióterületen két meghatározó szálláshelye a Tengerszem kemping, illetve a 
fürdı területén lévı, önkormányzati tulajdonban lévı turistaszállás. 

Társdalom 

Az akcióterületen él a városrész lakosságának megközelítıleg egynegyede (590 fı). 
A lakosságon belül az aktív korú népesség aránya a legmagasabb, ık teszik ki az itt 
élık több mint 60%-át. A lakónépesség egynegyedének legfeljebb általános iskolai 
végzettsége van, akiknek 17%-a különösen nehéz körülmények között él, ugyanis 
nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya az 
aktív korú népességen belül 51%. A lakónépességre hatással van, hogy a területen 
számos kis üdülıház található, melyek egyrészt a tulajdonosok fizetıvendéglátás 
keretében kiadják. 

Környezet 

Egy turisztikailag frekventált fürdı területtıl elvárható, hogy magas szintő természeti 
környezetet kínáljon a látogatóknak, ahol szívesen eltöltik a szabadidejüket. E téren a 
fürdı környezetének számos lemaradása van, annak ellenére, hogy jelentıs 
elırelépés történt a fürdı bejáratának és a szolgáltató-egységek megújításával. 
Ugyanakkor az akcióterület zöldterületi része megújításra szorul. Rendezni kell a 
parkolás helyzetét, különösen a frekventált nyári idıszakra való tekintettel, ki kell 
alakítani a tervezett szállodát megközelítı utat. A Herceg utca jelenleg katasztrofális 
állapotban van. Továbbá jelenleg elég rendezetlen a fürdı környékén a Bodrog 
menti partszakasz, mely terület fejlesztése szintén szükséges.  

A tervezett fejlesztésekhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, az egyes 
vezetékek a szabványoknak megfelelnek, azonban állapotuk elavult. Emiatt javasolt 
a vízvezetékek, a csatornarendszer, illetve a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok 
felújítása. 

Az akcióterület egy része jelenleg alábányászott területnek számít, szükséges annak 
szakértıi vizsgálata, hogy indokolt-e a jövıben is a rendezési tervben a beépítési 
tilalom fenntartása. 
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Közlekedés, elérhetıség 

Az akcióterület alapvetıen két fı irányból a belváros felıl, illetve a 37-es út felöl 
közelíthetı meg. A 37-es út felıl csak a vasúti átjáró, alkalmanként hosszabb 
várakozás után lehet eljutni a területre. A városnak érdeke, hogy a 37-es útról legyen 
olyan közlekedési elérhetısége, mely nemcsak szintbeli keresztezıdés útján 
biztosítható, hanem felüljárón vagy aluljárón is. Erre leginkább lehetıség a város 
északi részén, Végardónál van. Kiépítése hosszabb távon, állami forrásokkal 
képzelhetı csak el. 

Ugyanakkor az önkormányzatnak a Magyar Közút Kht-val együttmőködésben 
törekedni kell arra, hogy a belváros irányából megteremtse a terület kerékpárral való 
biztonságos elérhetıségnek feltételeit. Továbbá a fürdı környezetében 
megvalósítandó fejlesztésekkel, forgalmi szabályozásokkal kell a biztonságos 
gyalogos, kerékpáros és gépjármő forgalom feltételeit kell megteremteni. 

Fejlesztési célok 

Átfogó cél: 

Magas színvonalú turisztikai szolgáltatás kialakítása, melynek eredményeként: 

• Sárospatak regionális szintő rekreációs-turisztikai szerepe erısödik 

• Olyan szolgáltatások alakulnak ki, melyek a turistákat hosszabb idejő 
tartózkodásra ösztönzik 

Közvetlen célok: 

• A fürdı folyamatos korszerősítése, illetve új szolgáltatások kialakítása (wellness 
részleg kialakítása) 

• Magas színvonalú szálláshely létrehozása (legalább négycsillagos szálloda 
építése) 

• Újabb vendéglátóhelyek, szálláshelyek, egyéb üzletek létesítéséhez vonzó 
környezet kialakítása 

• A fürdıhöz kapcsolódó megfelelı számú parkolóhely létrehozása, a fürdı 
környezetének közterületi rendezése. A nyári fürdıfejlesztéshez kapcsolódóan 
a jelenlegi sportpálya területén 365 férıhelyes parkoló építése tervezett. 

• Végardó fürdı és a Bodrog, valamint a fürdı és a városközpont közti 
kapcsolat fejlesztése 

Tervezett fejlesztések 

1. Fürdı és szálloda-fejlesztés 

Az akcióterületen tervezett két projekt egymással szorosan összefüggı elemet 
tartalmaz. Ennek egyik részét a fürdı-wellness szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fejlesztések, másik részét pedig a fürdıhöz kapcsolódó szállodaingatlan fejlesztés 
teszi ki. 
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A jelenlegi fürdıhöz tartozó beépítetlen területen kialakításra kerül egy állandóan 
fedett wellness terület. (Emellett a jelenlegi nyitott medencék továbbra is 
megmaradnak). A medencetérben a következı szolgáltatások válnak elérhetıvé: 
pezsgımedence, gyógyvizes ülımedence, wellness bár, télikert teázóval. A wellness 
kezelıhelyiségen belül elhelyezésre kerül egy wellness medence és egy sóbarlang, 
illetve kialakítanak egy tornatermet, egy zeneszobát és egy csendszobát. Emellett a 
következı egészségmegırzı szolgáltatások igénybevételére nyílik lehetıség: 
wellness tanácsadás, masszázs, természetgyógyászati rendelés, gyógynövényes 
pakolás, talpmasszázs.  

2009. év folyamán az önkormányzat a 500-2/18/2009. (I. 30.) KT számú határozatában 
úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a fürdıhöz kapcsolódóan egy minimum 4 csillagos 
és legalább 90 szobát magába foglaló wellness & spa szálloda építésére. A Szegfő 
utcában öt, a fürdıvel szomszédos telekkel rendelkezik az önkormányzat (Hrsz.: 1629, 
1630, 1631, 1632, 1633). A fejlesztés során ezek közül a három telekre (Hrsz.: 1629, 
1630, 1631) magánerı bevonásával épülne fel a szálloda. A hotel területe és a 
fedett medencetér, illetve a wellness terület között fedett folyosó kiépítése tervezett. 
A tervezett beruházáshoz jelenleg még engedélyes építési terv nem áll 
rendelkezésre. 

Továbbá javasolt a szabadtéri fürdı szórakoztató elemeinek fejlesztése, pl. újabb 
csúszdák építése. 

2. Közterület-fejlesztések 

2.1. A közvetlenül a fürdı területén megvalósuló fejlesztések mellett szükséges a 
fürdı környezetének közterületi rendezése. Szükséges, hogy kulturált, 
rendezett terület övezze a fürdı környékét, a fürdıbe érkezık, vagy a 
településrészen pihenık kikapcsolódását magas színvonalon szolgálja. 
Rendezni kell a fürdı és a Suta patak menti zöldterületet, valamint a patak 
meder és Dobó árok medrét. Biztosítani kell, hogy Végardó városrészben a 
fürdı környékén el lehessen jutni a Bodrog partra, egy kisebb sétát lehessen 
tenni parton.  



SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ    

 33

2.2. A szálloda mőködéséhez szükséges a Suta patak és a Szegfő u közötti belsı út 
megépítése a Herceg, illetve a Kazinczy utcákra való kivezetéssel. 

2.3. Legfontosabb feladat a fürdı terület fıutcájának számító Herceg utca teljes 
átépítése az alapoktól kezdıdıen, csapadékvíz-elvezetés megoldása, illetve 
a terület magasabb szintő hasznosításához szükséges közmőfejlesztések. 

2.4. Továbbá közmőfejlesztések szükségesek az újabb funkciók biztosítása 
érdekében: 

2.4.1. Fürdıterület fejlesztésekor egy újabb kompakt trafóállomás kiépítése 
szükséges, ha több plusz Amperre lesz szükség a tervezett 
beruházásoknál. 

2.4.2. Fürdıterület két oldalán a Herceg Ferenc utca és a Határ utca 
összekötése szükséges egy 160kpe ivóvízvezetékkel. 

2.4.3. A gyorsan leburkolt Muskátli, Rozmaring, Szegfő és Nefelejcs utcákban 
ivóvízvezeték csere indokolt: 110kpe. Ezen utcákban szükséges a 
csapadékvíz-elvezetı rendszer kiépítése is. 

2.5. A parkolóhelyek megfelelı színvonalú kiépítése szükséges, hogy a nyári, a 
strandszezon teltházas idıszakaiban is biztosítottak legyenek a kulturált, a 
környezetet kevésbé terhelı parkolási feltételek. 

2.6. A biztonságos gyalogos, illetve kerékpáros kapcsolat kiépítése szükséges a 
belváros irányába. A városközpont felé a mintegy 15 perces sétaút mentén ki 
kell jelölni a turisták számára is érdekes látványosságokat. Ilyen többek között 
a Sárospataki Református Kollégium, illetve a Pálóczy nemzetség által 
létesített udvarház romjai és Bodrog parti környezete, valamint a Habán-
telep. Továbbá javasolt kerékpárosok számára egy útvonal kijelölése, 
kitáblázása, valamint a terület elérhetıségéhez kapcsolódóan a kisvasúti 
töltésen kerékpárút kiépítése.  

Várható hatások 

A termálfürdı szolgáltatásainak bıvülése várhatóan tovagyőrőzı hatást fejt ki a 
város gazdasági életében. Egy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó 
fürdıkomplexum ugyanis egyrészt növeli a fürdı közvetlen bevételeit. Másrészt 
várhatóan megnövekszik azon turisták száma, akik hosszabb idıt terveznek eltölteni 
a városban, ezáltal nem közvetlenül csak a fürdı bevételei, hanem a város egyéb 
turisztikai attrakcióiból származó bevételek is növekednek. A városba látogató 
turisták köre továbbá várhatóan nem korlátozódik az alacsonyabb jövedelmőekre. 
Az új fürdı képes lesz felvenni a versenyt a jelenleg még magasabb színvonalat 
képviselı miskolctapolcai, vagy hajdúszoboszlói fürdıvel. Ennek köszönhetıen 
várhatóan regionális szinten meghatározó fürdıturizmus alakulhat ki Sárospatakon. 

A növekvı igényekkel párhuzamosan mindemellett lehetıség nyílik a város jelenlegi 
vendéglátóhelyei és szálláshelyei minıségének javítására, illetve újak létesítésére. Az 
új szállodához kapcsolódóan a konferenciaturizmus fellendülése is várható. Ahhoz, 
hogy ezen hatások megfelelıen érvényesüljenek a fejlesztésekkel párhuzamosan 
nagy hangsúlyt kell helyezni a város turisztikai attrakcióihoz kapcsolódó hatékony 
marketingtevékenységre. 
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Tervezett költségvetés 

Az egyes projektelemek tervezett költségbecslését a mőszaki tervek alapján lehet 
majd elkészíteni. Továbbá a megvalósítható tevékenységek véglegesítéséhez 
szükséges a terület beépítési tervének elkészítése. Ugyanakkor az alábbi táblázatban 
összefoglaltuk az egyes beruházások költségvetésének nagyságrendjét, a jövıbeni 
megvalósítási döntések elıkészítéséhez. 

Projekt elemek 
Teljes költség 

Bruttó (M Ft) 

Fedett wellness terület 1 600 

Wellness & spa szálloda építése magánforrásból ~3 mrd Ft 

Szabadtéri fürdı további fejlesztése újabb szórakoztató elemek 
létesítése 

100 

Fürdı környezetének közterületi rendezése 

Suta patak és a Szegfő u közötti belsı út megépítése 

Herceg utca teljes átépítése 

Parkolóhelyek megfelelı színvonalú kiépítése 

Mőszaki tervek 
alapján számítandó 

Fürdıterület fejlesztésekor egy újabb kompakt trafóállomás kiépítése 10 

Herceg Ferenc utca és a Határ utca összekötése szükséges egy 
160kpe ivóvízvezetékkel 

14 

Muskátli, Rozmaring, Szegfő és Nefelejcs utcákban ivóvízvezeték 
csere: 110kpe 

25 

Muskátli, Rozmaring, Szegfő és Nefelejcs utcákban csapadékvíz-
elvezetı rendszer kiépítése 

18 
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III. MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI 

III.1. A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegő tevékenységek 

Változtatási tilalom 

A történelmi emlékek, örökségértékek megırzését, illetve a közérdeknek megfelelı 
hasznosítását segíti elı, ha bizonyos ingatlanok esetén változtatási tilalmat rendel el 
az önkormányzat. Ezen eszközzel az önkormányzat az az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20, 21, 22. § alapján élhet. 
Ezen eszköz alkalmazására példa az alábbi eset: 

A Dobó Ferenc utca – Széldomb utca – Kolozsvári utca – Fazekas Mihály utca által 
határolt területen találhatók a Pálóczi udvarház legnagyobb részt eltemetett romjai. 
A kúria megsemmisülése már a 16. században megkezdıdött, amikor építıköveit 
más építkezéseken használták fel. Már 1979-ben született javaslat változtatási tilalom 
elrendelésére a területen, azonban jelentıs elırelépés nem történt e téren. A terület 
régészeti feltárásában is csupán a szondavizsgálatokig jutottak a szakemberek. 2010-
ben az önkormányzat ezen eszközével élve már elérte a területe a változtatási 
tilalmat. 

Továbbá változtatási tilalmat rendeltek még el a Kuczik-gödörben lévı négy 
ingatlan esetében is, hogy azok hasznosítása hosszabb távon illeszkedjen a tervezett 
turisztikai, kulturális funkciókhoz. 

Tulajdonviszonyok rendezése 

A hosszútávon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében az önkormányzatnak 
a fejlesztések viszonylag költséghatékony megvalósítását lehetıvé tevı számára 
kedvezı tulajdoni feltételek megteremtése. Ennek eszköze az elıvásárlási jog 
tudatos alkalmazása, illetve az ingatlancserék. A tulajdonviszony rendezésének 
jelentıs pénzügyi hatásai vannak, ezért ezen eszköz használata nagyfokú diszkréciót 
igényel. 

Partnerségi együttmőködés a fejlesztésekben 

Az egyes közcélú fejlesztések közvetett haszonélvezıi lehetnek vállalkozások, 
magánszemélyek. Át kell gondolni a fejlesztések közvetett haszonélvezıit, illetve 
várható hasznaikat. Ennek tükrében javasolt már a fejlesztések elıtt az adott 
fejlesztésben érdekeltekkel együttmőködés kialakítása. Az együttmőködés 
eredményeként a közös célok hatékonyabb elérése érdekében a magán 
szervezetek, tulajdonosok felajánlásokat tehetnek a köz számára (pl. közös 
infrastruktúrahasználat, saját területek részbeni megosztása a nyilvánossággal). 

Településrendezési megállapodás 

Célszerő lehet jelentısebb beruházások esetén a beruházókkal olyan 
megállapodások megkötésére, mely kapcsán vállalják a közösség, a város 
szempontjából is fontos közcélú beruházások megvalósítását (pl. körforgalom 
kialakítása, útépítési munkák). Ezen megállapodások soha sem köthetık meg a 
magán fejlesztések engedélyezése esetén a közérdek feladásával. 
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Városmarketing 

Ahhoz, hogy a város erısítse turisztikai vonzerejét nem elég a turisztikai attrakciók 
bıvítése, meglévık fejlesztése. Szükség van ezek minél szélesebb felületen történı 
megjelenítésére. A marketingtevékenység célcsoportjai egyrészt a városba látogató 
turisták, másrészt a helyi lakosság. Nem elég ugyanis turistákat a városba vonzani, 
szükség van arra is, hogy a városi lakosok is megismerhessék a pataki programokat, 
látnivalókat, hogy többek között tudják ajánlani személyes ismerıseiknek. Ezen célok 
elérése érdekében 2010-ben a város létrehozta a www.sarospatak.eu weboldalt, 
mely mind tartalmilag, mind megjelenésében magas színvonalú. Szükség van 
azonban a város hivatalos oldala (www.sarospatak.hu) megújítására. Az online 
kommunikáció mellett továbbá hatékonyabban kellene kihasználnia a városnak az 
offline megjelenésben rejlı lehetıségeket (várost ismertetı prospektusok, újságok).  

További városmarketing tevékenység folytatása szükséges 

� a helyi lakosság felé a tervezett fejlesztések elfogadtatása és megismertetése 
érdekében 

� a befektetık irányába a város által kínált befektetési lehetıségek 
megismertetése érdekében független annak ágazati természetétıl 

� a környezı települések lakói, turisták irányába a tervezett piac 
szolgáltatásaink megismertetése érdekében. 

III.2. Megvalósítás szervezeti rendszere 

III.2.1. Városfejlesztési feladatok menedzselése 

Integrált Városfejlesztési Stratégia és az ahhoz kapcsolódó akcióterületi tervek, 
projekt dokumentációk végrehajtásánál az alábbi fıbb feladatok ellátása merül fel 
az önkormányzat hatáskörében: 

� Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése, módosítása, elfogadása és a 
megvalósítás nyomon követése 

� Akcióterületi terv, projekt dokumentációk elkészítése, módosítása, elfogadása 
és a megvalósítás nyomon követése 

� Akcióterületi tervben, illetve a projektdokumentációkban foglalt feladatok 
megvalósítása, ezen belül 

o Projektek elıkészítése (pl. mőszaki tervezés, ingatlanvásárlás) 

o Projektek megvalósítása (pl. kivitelezı kiválasztása, bonyolítói 
feladatok, kivitelezıvel, mőszaki ellenırrel való kapcsolattartás) 

o Pénzügyi menedzsment tevékenységek (kifizetések tervezése, 
bonyolítása, illetve forrásbiztosítás) 

o Pályázati menedzsment tevékenységek (jelentések, elszámolások 
készítése, könyvvizsgáló bevonása) 

o A projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztatási feladatok 

o Egyéb feladatok (pl. kapcsolattartás befektetıkkel, ingatlan értékesítés 
elıkészítése) 
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A városfejlesztési feladatok ellátásának alapvetıen két szintjét különböztetjük meg: a 
stratégiai és a végrehajtó szintet. 

A városfejlesztési feladatok ellátására az önkormányzat alapszerzıdést köt a 100%-os 
tulajdonában lévı Innovo-Patak Kft-vel. 

Az alapszerzıdés tartalmazza: 

o a rehabilitációs területek, városfejlesztési projektek kijelölésének referencia 
dokumentumát; 

o a rehabilitációs, városfejlesztési projektek kapcsán ellátandó helyi közfeladatokat 
és közszolgáltatási feladatokat; 

o a rehabilitáció kapcsán az önkormányzat részérıl felmerülı tulajdonosi jogok 
gyakorlásának módját; 

o a rehabilitációs, városfejlesztési tevékenység kapcsán felmerülı fıbb feladatokat, 
azok megosztását az önkormányzat és városfejlesztési társaság között; 

o a rehabilitációs tevékenységek forrásait, a rehabilitációs tevékenységek nyomán 
keletkezı pénzügyi bevételek felhasználási módját. 

III.2.2. Stratégiai jellegő feladatok 

A városfejlesztési tevékenységek során a stratégiai szint felelıssége a döntéshozatal 
az alábbi témakörökben: 

� Városfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia elfogadása, 
benne foglalva a városfejlesztés fıbb célkitőzéseinek elfogadását, a 
feladatok ütemezését és a megvalósítás szervezeti rendjét, 

� akcióterületi terv, projektterv elfogadása, különös tekintettel a fejlesztések 
tartalmára, a megvalósítás szervezésére és ütemezésére, a fejlesztésekhez 
szükséges forrás biztosítására, 

� város-rehabilitációs alapszerzıdés és az alapján a városfejlesztési társasággal 
kötendı megbízási szerzıdés elfogadása, 

� a vagyonrendeletnek megfelelıen döntéshozatal az önkormányzati vagyont 
érintı ügyekben, 

� a beszerzési szabályzatnak megfelelıen döntéshozatal szolgáltatás-vásárlás, 
eszközbeszerzési, vagy építési tevékenységek kapcsán. 

A stratégia szint döntéshozatali feladatait alapvetıen a képviselıtestület gyakorolja, 
de további szabályozás alapján bizonyos feladatokat átadhat a szakbizottságoknak, 
illetve a polgármesternek, vagy alpolgármestereink. A stratégiai szintő döntések 
elıkészítését a Polgármesteri Hivatal felelıs irodája, a Mőszaki és Kommunális Iroda 
illetve a városfejlesztési tanácsnok látja el. 
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III.2.3. Végrehajtó jellegő feladatok 

A végrehajtó szint alapvetıen az alábbi feladatokat látja el 

� Akcióterületi terv, projekttervek elkészíttetése; 

� Akcióterületi tervben, projekttervben foglalt tevékenységek megvalósítása 
(lsd részletesen feljebb). 

A városfejlesztési akciók, projektek megvalósításához az önkormányzat az Innovo-
Patak Kft-n kívül bevonhat más szervezetet, intézményt is.  

A megvalósítás szakaszában szükséges a stratégiai és a végrehajtói szint közti 
egyeztetés. Az egyeztetésekbe a feladatok aktualitásától függıen minden érintett 
szereplı részt vesz. 

III.2.4. Városfejlesztési Társaság 

Az önkormányzat már 2007-ben megalapította 100%-os tulajdoni hányaddal az 
INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit KFt-t. A társaság székhelye: 3950 
Sárospatak, Kossuth u 44. A társaság jegyzett tıkéje 2010. januárjában 73 800 e Ft. 

A városfejlesztési társaság fı tevékenységi területe: Sárospatakon közösségi célokat 
szolgáló és kedvezı befektetıi környezetet teremtı ingatlanalapú fejlesztése és 
egyes funkciók mőködtetése. 

A városfejlesztési társaság kompetenciája az alábbi fejlesztési jellegő 
tevékenységekre terjed ki: 

� Elıkészíti a városfejlesztési beavatkozásokat, mely során egyeztet a közösségi 
szféra és a magán szféra képviselıivel 

� Önkormányzat megbízásából a városfejlesztési akciók megvalósítását szervezi 

� A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és 
lehetıséget ad a közszféra és a magánszféra szervezett együttmőködésére a 
városfejlesztésben 

� Közremőködik a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának 
megtervezésében 

Sárospatak Város Önkormányzata és az Innovo-Patak, mint városfejlesztési társaság is 
saját feladatainak ellátásába külsı szolgáltatót bevonhat. 

III.3. Településközi koordináció mechanizmusai 

III.3.1. A térségi koordináció folyamata 

A városfejlesztési célok és környezı települések fejlesztési céljainak koordinációja 
(összehangolása) a Sárospataki Kistérség Többcélú Társulás Tanácsában történik. A 
Tanács elnöke Sárospatak város polgármestere. A munkaszervezet elıterjesztései 
alapján a kistérségi társulási tanács megvitatja és véleményezi az egyes települések 
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fejlesztési stratégiáját. Az együttmőködés keretében a kistérségi társulás 
megtárgyalja Sárospatak Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. 

A fejlesztési céloknak, a jelentısebb projekteknek a Sárospatak kistérség fejlesztési 
tervével való összhangja a városfejlesztési koncepcióban került bemutatásra. 

További térségi egyeztetések szükségesek az alábbi területi szinteken, melyek a 
tervezés, programalkotások során egy iteratív egyeztetési folyamatot feltételeznek: 

� Egyeztetés Tokaj-hegyalja világörökség területén lévı településekkel a 
világörökségi terület kezelési tervének megalkotása és megvalósítása 
érdekében; 

� Sátoraljaújhellyel folyamatos együttmőködés szükséges a városi, 
térségközponti feladatok ellátásának szervezése, valamint gazdaság-
fejlesztési és befektetés-ösztönzési, turisztikai marketing tevékenységek 
kapcsán. 

Mindezeken túl egy-egy szakterület kapcsán (pl. árvízvédelem, Bodrog folyót 
érintı kérdések, hulladékgazdálkodás) további eltérı települési kört lefedı 
tréségi együttmőködések alakulhatnak ki. 

III.3.2. Magánerıs fejlesztésekkel való összehangolás 

Az önkormányzat az egyes magánszereplıkkel megvitatja a városfejlesztési célokat, 
illetve a városfejlesztési feladatokba való bevonásukról a városfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott elvek alapján egyeztet velük az éppen aktuális 
feladatokkal összefüggésben. 
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III.4. Ingatlangazdálkodási terv 

Az ingatlangazdálkodási terv keretében felmérjük, hogy a fejlesztendı 
akcióterületeken az egyes ingatlanok fı tulajdonviszonyait mi jellemezi. Ennek 
alapján megkülönböztetjük az önkormányzati, állami és magán szféra ingatlanjait. Az 
ingatlanok felmérésének célja, hogy ezen információk alapján meghatározható 
legyen a fejlesztésben együttmőködı partnerek köre, jellege, illetve a fejlesztések 
megvalósításához szükséges önkormányzati ingatlangazdálkodási feladatok. 

Az ingatlangazdálkodási terv szerves része az önkormányzat által elfogadott Bérlakás 
Koncepció. A bérlakás koncepció a városfejlesztési koncepció I.2.3 Az önkormányzat 
ágazati, vagy tematikus stratégiáival való összhang fejezetében kerül részletesen 
bemutatásra. 

Városközpont 

A városközpontban döntı többségében magántulajdonú ingatlanok találhatók, 
miközben viszonylag magas az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Ezek közül 
a legnagyobbak: Mővelıdés Háza és területe, a Hild tér, II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Polgármesteri Hivatal és környezete, illetve a temetı. Jelenetıs állami tulajdon 
ingatlan is van a területen: Miskolci Egyetem részeként mőködı Comenius 
Tanítóképzı Kar és a gyakorló iskolájának területe, valamint a rendırség és Magyar 
Posta épülete. A közterületek alapvetıen önkormányzati tulajdonban és kezelésben 
vannak, kivéve a városon áthaladó fıutak, melyek közül az akcióterületen a Rákóczi 
utca, Erdélyi János út állami, jelenleg a Magyra Közút kht. Kezelésében van. 

 

Az önkormányzat a bérlakás koncepción kívül nem tervezi elıre új ingatlanok 
megvételét és értékesítését. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra, vagy cserére a 
fejlesztési koncepcióban megjelenı projektek megvalósíthatósága esetén kerül sor. 
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Ilyen eset lehet a Kossuth L. u Patika Köz – Rákóczi u. és Béla Király tér közti területe, 
vagy a volt Malom területének rehabilitációja. Ugyanakkor az ingatlan fejlesztések 
során együttmőködésre van szükség A Mővelıdés Háza elıtti új fıtér kialakításakor a 
Miskolci Egyetemmel. 

Várnegyed 

A Várnegyed azon területe, melyen a várkastély, illetve a hozzá tartozó park 
található teljes egészében állami tulajdonban van. Az akcióterület északi oldalán a 
tulajdonviszonyok nem ennyire homogének. Vegyesen található magán, 
önkormányzati, állami, társasházi, jogi személy kezében lévı és egyházi tulajdonú 
területek. A terület legnagyobb része, nagyjából megegyezı arányban magán, 
illetve önkormányzati tulajdonú. Ezeknél jelentısen kisebb mérető, de mégis 
meghatározó az egyházi tulajdon nagysága. A fennmaradó egyéb tulajdonú 
területek ezek közé beékelıdve találhatók, azonban jelentıs területet nem foglalnak 
el. 

Az fenti ábrán a különbözı tulajdonban levı területeket a következı színek jelölik: 
• Zöld csíkos: állami tulajdon 



SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ    

 42

• Narancssárga: önkormányzati tulajdon 

• Piros kockás: magántulajdon 

• Lila: egyházi tulajdon 

• Szürkészöld: jogi személy kezében levı tulajdon 

• Világoskék: társasházi tulajdon 

Az önkormányzat részérıl ingatlanvásárlási feladat jelentkezhet a Kuczik-gödörben. 
Értékesítésre, vagy tartós bérletre kerülhet sor a Szent Erzsébet úton lévı egy-két 
ingatlan esetében abban az esetben, ha bizonyosságot nyer az adott ingatlan 
jövıben hasznosítása a fejlesztési koncepcióval összhangban. Közeljövıben, 2011. 
Húsvétján kezdi meg munkáját Sárospatakon a nemzetközi nıi szerzetesrend, a Szent 
Erzsébet Nıvérek rendje, akik a Várnegyedben kívánnak megtelepedni. Javasolt 
segíteni az ı beruházási elképzeléseiket. Továbbá rendezni kellene az egykori várfal 
lıréses folyosójának tulajdonjogát, hisz ez az egyetlen, ami jelenleg nem állami, 
hanem magántulajdonban van, ami egy ilyen nemzeti örökség esetében 
ritkaságnak számít. Ingatlanvásárlásra, vagy kisajátításra sor kerülhet a 
Várnegyedben a Sánc utca kialakítása esetén. A tervezett fejlesztésekhez 
együttmőködésre van szükség a Katolikus Egyházzal, a Magyar Nemzeti Múzeummal, 
a BAZ Megyei Önkormányzattal és a magántulajdonosokkal. 

Végardó-fürdı környezete 

A termálfürdı fejlesztéséhez kapcsolódó akcióterület teljes mértékben 
önkormányzati tulajdonban van. A fürdı közvetlen területe, az önkormányzati 
tulajdonú PATAQUA Kft. tulajdonában van. E területtel határos az az öt telek, 
melyeket az önkormányzat a szállodaingatlan fejlesztés céljára kíván értékesíteni. A 
fürdıvel szemben található a jelenlegi sportpálya. Ennek területén tervezi az 
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önkormányzat a fürdıhöz kapcsolódó parkoló kialakítását. A fejlesztési elképzelések 
megvalósításhoz elsı körben nem szükséges ingatlan adás-vételi tranzakció 
lebonyolítása. 
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IV. PARTNERSÉG  

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve a Városfejlesztési Koncepció készítése 
során szükség van a fejlesztésekben érintettek és érdekeltek bevonására annak 
érdekében, hogy a tervezett fejlesztések minél szélesebb társadalmi 
támogatottsággal, illetve partneri együttmőködéssel rendelkezzenek. E folyamat 
részeként az önkormányzat a különféle partnerségi körökkel (lakosság, szakmai 
szervezetek) több egyeztetést szervezett, melyeken a résztvevık jelezhették fejlesztési 
javaslataikat, igényeiket. 

Az alábbi partnerségi egyeztetéseket hajtottuk végre az integrált városfejlesztési 
stratégia kialakításnál. 

2009. december 20. Közmőszolgáltatókkal, építészekkel való egyeztetés 

2010. június Koncepció, IVS tervezet, akcióterületi beavatkozások 
írásos véleményezése. A beérkezett – konkrétabb, illetve 
általános érvényő javaslatok - többsége beépítésre került 
a dokumentumba. 

2010. június 17. Lakossági egyeztetés – Koncepcióról, IVS-rıl, Akcióterületi 
tervrıl 

2010. június 25. IVS, Akcióterületi terv megvitatása a Képviselıtestület által 

2010. augusztus 4. Várnegyed két nagy tulajdonosi körével, a Római Katolikus 
Egyházzal és a Magyar Nemzeti Múzeummal történt közös 
egyeztetés   

2010. szeptember 1-3. Közmőszolgáltatókkal való egyeztetések az IVS-ben és 
külön kiemelve a városközpontban tervezett 
beavatkozások kapcsán 

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyeztetések tartalmát, kiemelve néhány fıbb 
megállapítást. 

Szakmai egyeztetés – 2009. december 20.2 

Az egyeztetésen a városi közmőveket üzemeltetı cégek képviselıi és helyi építészek 
vettek részt az önkormányzat meghívására. A résztvevık megismerték a 
városfejlesztési koncepció és az integrált városfejlesztési stratégia készítésének 
körülményeit, követelményeit. Elızetesen bemutatásra került a város társadalmi-
gazdasági helyzetének ismertetése, illetve a lehetséges fejlesztési célok és 
beavatkozások. A résztvevık kifejezték véleményüket a fejlesztési javaslattal 
kapcsolatban, megfogalmazták a hangsúlyosan fejlesztendı területeket. 

Különösen nagy szerepet kapott a közmőhálózat fejlesztési, korszerősítési 
szükségessége. Elsısorban az ivóvíz hálózat elavultságáról, és az Eötvös utcai 
szennyvízhálózat megújulásának szükségességérıl esett szó. A szennyvízhálózattal 
kapcsolatban többen jelezték, hogy az Eötvös utcai szellıztetınél gyakran hosszú 
ideig kellemetlen szag érezhetı. Felmerült továbbá, hogy a városban szükség van a 

                                                 

2 Foto forrása: www.sarospatak.hu 
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kétségkívül igen gyenge minıségő útburkolatok cseréjére. A közmő- és 
útfejlesztéseket feltétlen egymással összhangban kell megvalósítani. 

  

A belvárossal kapcsolatban a helyi építészek kifejezték, hogy a városlakók nagy 
igénye egy igazi közösségi tér kialakítása. A megbeszélésen elhangzott, hogy e célra 
az egyik, hanem a legalkalmasabb terület A Mővelıdés Háza elıtti tér. 

A városi forgalommal kapcsolatban több probléma is felmerült, mindenki egyetértett 
abban, hogy a belváros erısen terhelt az átmenı forgalomtól. Több javaslat is 
elhangzott a városon belüli, illetve azon kívüli tehermentesítési lehetıségekre 
vonatkozóan. 

Az egyeztetéseken elhangzottak alapján folytatódott tovább a városfejlesztési 
tervezési dokumentumok elkészítése. 

Lakossági fórum – 2010. június 17. 

A rendezvényre az Újbástya Rendezvényközpontban került sor az önkormányzat 
meghívására. Az eseményrıl a város honlapján volt meghirdetve. A fórumon 
résztvevık jelentıs érdeklıdést tanúsítottak a téma iránt, így Olajos Csaba Fıépítész 
úr felvezetıje, 
illetve a tervezık 
hozzászólása után 
élénk párbeszéd, 
véleménycsere 
bontakozott kis. Az 
egyeztetés 
eredményes és 
hasznos volt, 
köszönhetıen a 
megjelentek 
nagyfokú 
aktivitásának. A 
fórum elıtt másfél 
héttel a www.sarospatak.hu weboldalról elérhetı volt a városfejlesztési koncepció, 
illetve az integrált városfejlesztési stratégiára és a tervezett belvárosi akcióterületre 
vonatkozó pályázati beruházásokat is tartalmazó munkaanyag. Ezzel biztosította az 



SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ    

 46

önkormányzat, hogy minden érdeklıdı számára jusson idı a fejlesztési elképzelések 
megismerésére. 

A hozzászólók észrevételei elsısorban a város közlekedési rendszerével, a 
Várnegyedhez kapcsolódó fejlesztésekkel, illetve az épített és természeti örökség 
megóvásával voltak kapcsolatosak. 

A közlekedési rendszerrel kapcsolatos észrevételek megfogalmazását követıen arra 
az álláspontra jutottak a felek, hogy szükség van a város közlekedési hálózatának 
koncepcionális szintő újragondolására. Három alapvetı problémát rajzolódott ki a 
fórumon: 

� A város megközelíthetısége nem megfelelı, ugyanis a 37-es út irányából csak 
a vasút szintbeli keresztezésével van lehetıség bejutni a városba. A helyzet 
javítása érdekében szükség lenne egy elkerülı út megépítésére, ezzel 
párhuzamosan pedig egy olyan keresztezıdés kialakítására, ahol az útpálya 
nem szintbeli keresztezıdésen halad át a vasúti síneken. 

� A városon belül az utak többnyire rossz állapotúak, mihamarabb szükség 
lenne a burkolatok nagy részének felújítására. 

� A város ugyan két ponton is rákapcsolódott az EUROVELO kerékpárút 
hálózatra, azonban e két pont között nincs megfelelı színvonalú összekötés a 
városmagon belül. A résztvevık elmondták, hogy lakossági igény lenne egy a 
várost átszelı biztonságos kerékpárút kiépítésére. 

A várnegyeddel kapcsolatban a lakosság és a civil szervezetek képviselıi 
megfogalmazták, hogy célszerő lenne a várkertben található üres területek 
hasznosítására is a lepusztult épületek felújítása mellett. Emellett a komfortosabb 
környezet kialakítása, illetve örökség értékeinek bemutatása miatt egyebek mellett 
szükséges a vártemplom körüljárhatóságának biztosítása, illetve egy reprezentatív 
bejárat kiépítésére a Rákóczi Pincénél. 

A várnegyed és a Végardó-fürdı között egy olyan sétaút megvalósítását javasolták 
a résztvevık, amely mentén a város történelmi örökségei bemutatásra kerülhetnek. 
Ennek egyik kulcselemeként szükség van a Pálóczy udvarház megújítására. 

A természeti értékek megóvása érdekében a Botkı, a Tengerszem és a Mandulás 
természetvédelmi terület megóvása, illetve turisztikai célú fejlesztése lenne kívánatos. 
A rekreációs célú fejlesztések iránti igény mutatkozott meg a Bodrog parti szabad-
strand felújítására vonatkozó javaslatban is. 

Képviselıtestületi ülés – 2010. június 17. 

A Polgármesteri Hivatalban tartott képviselıtestületi ülés egy részrıl döntött a 
Városfejlesztési Koncepció elfogadásáról, másrészrıl megvitatta annak az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia részét képezı dokumentumot. A képviselıtestületi döntést 
megelızıen az összes szakbizottság megtárgyalta a dokumentumokat és 
javaslatokat fogalmaztak meg. Továbbá lehetıség volt rá, hogy a szóbeli 
véleményezés mellett, írásos javaslatokat is megfogalmazzanak a résztvevık. Ennek 
kapcsán a legnagyobb terjedelmő javaslatot a Lokálpatrióták egyesülete 
fogalmazta meg. 
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Összefoglalóan, a Városfejlesztési Koncepció és az IVS erısségeként fogalmazódott 
meg, hogy a történelmi múltból építkezik, az örökség értékek megóvását és célszerő, 
fenntartható hasznosítását tartja szem elıtt. Egyetértettek, hogy a városfejlesztés 
legfontosabb beavatkozási területe: a városközpont, a Várnegyed és a Végardó 
fürdı környéke. Továbbá fontosnak tartják az Iparterület fejlesztését is, hogy 
munkahelyteremtés céljából lehetıségük legyen beruházóknak új telephelyek 
kialakítására, illetve a meglévık bıvítésére. Mindezen fejlesztéseket egymással 
összehangoltan rendszerszerően kell megvalósítani, amihez jó keretet kínál az IVS, 
illetve az akcióterületi tervek tematikája. A városközponti fejlesztéseken belül a piac 
helyzetének rendezése mellet kiemelték a Mővelıdés Háza és az egyetem közötti 
agora kialakításának lehetıségét és igényét. Továbbá felhívták a figyelmet a 
Várnegyedben található fejlesztési lehetıségekre és szükségszerőségekre. 

Kérdésként felmerült, hogy milyen realitása van a vasútvonal villamosításának, illetve 
a déli elkerülı út megépítésének, melyek megvalósulásához vélhetıen szükséges a 
helyi összefogás és lobbi tevékenység. 

Sárospatak – Várnegyedrıl tartott egyeztetés – 2010. augusztus 4. 

Az egyeztetésen részt vettek a Várnegyedben két meghatározó ingatlantulajdonos: 
a Római Katolikus Egyház és a Magyar Nemzeti Múzeum képviselıi. İk már az elmúlt 
években is sokat tettek intézményeik, ingatlanjaik megújítása érdekében. A 
találkozón elhangzott megállapítások beépítésre kerültek a Várnegyed akcióterület 
fejlesztési leírásába. 

Szakmai egyeztetések közmő kialakítással kapcsolatban 2010. szeptember 1-3. 

2010. szeptember 1-én, illetve 3-án az önkormányzat megbízásából szakmai 
egyeztetés zajlott a városban szükséges szennyvíz-, ivóvíz- és elektromos hálózattal 
kapcsolatos fejlesztésekrıl az érintett közmőszolgáltató vállalatok munkatársaival. Az 
egyeztetésen elhangzott javaslatok, illetve szükségszerő beruházások beépítésre 
kerültek mind az Integrált Városfejlesztési Stratégiába, mind az Akcióterületi Tervbe. 

Ugyanakkor megjegyzendı, hogy jelentısebb fejlesztésekre, közmőcserékre a közúti 
lámpás keresztezıdéstıl a Bodrog-hídra vezetı út átépítése esetén kell sort keríteni. 
Továbbá fontos a város szennyvíz-hálózatának bıvítése, hogy a rendszer 
kiszellıztetése ne csak a belvárost terhelje. 

Továbbá megállapítást nyert, hogy Sárospatakon a 72km hosszú ivóvíz hálózat 70%-
ában cserére szorulnak a vezetékek, mert 25évnél öregebbek. Az Európai Uniós 
törvények értelmében a jelenlegi azbeszt-csöveket 2012-ig meg kellene szőntetni. 

A csapadékvíz-elvezetés szinte az egész városban kritikus feladat, de a rendszer teljes 
körő kiépítése, illetve cseréje feladatként jelentkezik Végardó fürdı környezetében, 
illetve a Várnegyedben. 
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V. AZ IVS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE („MONITORING”) 
ÉS AZ IVS RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATA, AKTUALIZÁLÁSA 

Az önkormányzat számára fontos feladat, hogy nyomon kövesse az IVS 
megvalósulását és hitelesen tájékoztassa a közvéleményt. Az önkormányzaton belül 
a stratégiai menedzsment funkciókat ellátó Mőszaki és Kommunális Irodának, illetve 
a városfejlesztési tanácsnoknak lesz a feladata a megvalósítandó projektek 
eredményeinek nyomon követése. A nyomon követési, monitoring jelentés 
elkészítése az egyes projektek megvalósítását végzı szervezetek, így kiemelten az 
Innovo-Patak Kft beszámolóján alapulnak. A monitoring jelentést évente nyújtják be 
az illetékes bizottságoknak és a közgyőlésnek. 

Az IVS megvalósulásának nyomon követését két szinten szervezi meg az 
Önkormányzat: program szinten és projekt szinten. 

Az IVS program szintő elırehaladásról szóló jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

� Megvalósítás alatt lévı fejlesztések összefoglalása 

� Jövıben tervezett fejlesztések ütemezése 

� Szükség szerint az IVS módosítása 

A projekt szinten alapvetıen az egyes fejlesztések megvalósításának elırehaladását 
követjük nyomon. A beszámolók alapvetıen az alábbi információkat tartalmazzák: 

� a projektek megvalósításának elırehaladását (mőszaki paraméterek, 
pénzügyi készültségi fok %) 

� a források felhasználásának ütemezését (felhasznált saját erı, lehívott 
támogatások összege és aránya, illetve a jövıben várható kifizetések összege 
és aránya). 

� a projektek megvalósítása révén elért eredményeket, különös tekintettel az 
indikátorok célértékeire, valamint 

� az elkövetkezendı idıszak kiemelt feladatait, azok megvalósítását 
veszélyeztetı esetleges kockázatokat, 

� továbbá az akcióterület tervben, projekttervekben szereplı, a beszámolási 
idıszakban relevánsan mérésre kerülı indikátorokat. 

A jelentésekben ki kell térni azon lépésekre, melyek a megvalósítás során felmerült új 
körülmények alapján indokolják az eredeti terv tartalmának módosítását. 

A Közgyőlés és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság mellett 
folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a helyi sajtón keresztül, illetve 
közmeghallgatások keretében. Az önkormányzat a Társaság mőködését a Felügyelı 
Bizottságba delegált tagokon keresztül is ellenırzi. 

 


