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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok
Szécsény városa Nógrád megye északi részén, Salgótarján és Balassagyarmat között, a szlovák-magyar
határtól és az Ipoly folyótól alig pár kilométerre fekszik. A környező települések közlekedési csomópontja,
közvetlenül, sugarasan kapcsolódnak a járási székhelyhez. A 20 ezer fős járás (a legkisebb járás Nógrád
megyében, a lakónépességet figyelembe véve) lakosainak közel egyharmada él a székhelyen. Szécsény
1886-ig városi ranggal rendelkezett, amelyet 100 év elteltével 1986-ban kapta meg újra. A járáshoz
tartozó falvak 15 km-en belül találhatóak. Salgótarjántól - a megyeszékhelytől – 30, Budapesttől mintegy
100 kilométerre helyezkedik el a 22. számú út mentén.
1. sz. ábra: Szécsény nagytérségi közlekedési kapcsolatrendszere

Forrás: Közúthálózat fejlesztési koncepció
A járáshoz tartozó települések száma 14. Szécsényen kívül kizárólag falvak – leginkább aprófalvak –
alkotják a járást. (Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek,
Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Varsány). Társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális szempontból elmaradott a járás. Negatív demográfiai tendenciákkal – melyek Szécsényre
épp úgy, mint a térségre általában jellemző – és rendkívül rossz gazdasági környezeti pozícióval
rendelkezik.

10

ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

A megye meghatározó városaihoz közvetlenül a 22-es és a 21-es sz. főutakon kapcsolódik. Naponta
többször indul közvetlen autóbusz járat a fővárosba. Vasútállomásának személyforgalma viszonylag
szerény, az áruszállítás játszik jelentősebb szerepet. A település elérhetőségét, városhálózatba való
bekapcsolódását tovább erősítheti az M21-es út megépítése Salgótarján és a határ irányába.
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció szerint Szécsény kívül esik a jelentősebb
agglomerációs térségeken, illetve nem része a Budapestet körbe ölelő ipari/logisztikai gyűrűhöz tartozó
Salgótarján agglomerálódó területének. Ezek a városok jellemzően kedvező logisztikai és ipari potenciállal
rendelkeznek, így jelentősen hozzájárulhatnak a térségeik fejlesztéséhez. Azonban potenciális veszélyként
kell arra tekinteni, hogy az agglomerációs zónák között, (Balassagyarmat a Budapesti Agglomerációs
térséghez próbál kötődni elsősorban, Salgótarján saját pozícióját erősíti a belső gyűrű városaként) a
városhálózat belső perifériájára szorul a település.
2. sz. ábra: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű)

Forrás: 1/2014. (I. 3.) OGY határozat
a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések
vizsgálata
1.2.1. EU 2020 stratégia
Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós
politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható városfejlesztést, s
ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az
Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható
városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal
összefüggő és társadalmi problémák kezelését.
Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a
városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által támogatott városfejlesztési
projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes alapok
célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás
érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a következő tematikus célkitűzéseket
támogatja:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem;
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás.
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai elvárás a
fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó beavatkozások vizsgálata és
megjelenítése:
kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld
gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás
ösztönzése érdekében);
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a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a
levegőszennyezés mérséklése;
a fenntartható városi közlekedés elősegítése;
a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.

1.2.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, valamint
ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan
határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A Koncepció a nemzeti
fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét foglalja keretbe. Két fő
tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban vannak:
ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat rögzíti,
megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos fejlesztési
szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.
területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, vidékfejlesztési
célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok fejlesztési irányait rögzíti,
megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi beavatkozásait és tartalmát, a területi
fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve a területi stratégiákat.
3.sz ábra Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek

Forrás: 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
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A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és az EU szintű
célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai keretét jelentő
közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia képezi. A Koncepció
jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és nemzetgazdasági stratégiai
tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos
célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait szervesen kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói
és területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési
igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak össze.
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:
Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai ágazatokban
történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a gerincét a fejlesztési célnak,
amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást elősegítő és családi gazdaságok, a nemzeti
vállalatok megerősítése kapja az elsődleges fókuszt. Kiemelt területek a piaci lehetőségeik szélesítése a
nemzeti szolgáltatási piacok visszaszerzése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság
megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása.
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a gyermekek
vállalásának ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben és értékekben való
gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsó- közép-osztály, valamint a közösségek és családok
megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A
társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a
kultúrához való hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás
ösztönzése, az egészségi állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése, a megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített örökség megőrzése.
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk védelme:
természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése; az erőforrások megőrzése a
jövő generációk számára; az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság
megteremtése; az egészséges ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág sokféleségének
megőrzése; az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása; a
fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest központúságának
oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A térségi versenyképességet és
növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi kapcsolatok kialakítása, erősítése, a települési és
térségi kapcsolatok, területi együttműködés és integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok
megújítása. A térségi autonómia, önellátó és önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek
felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb
tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket
ölelnek fel:
Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar gazdaság újrapozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A nemzetstratégiai ágazatokra
és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva gazdasági versenyképességünk
növelése. Az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzése.
Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): A gyógyító
és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és ellátás, egészséges
életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a rekreáció ösztönzésével.
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Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek népességeltartó
és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság,
a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.
Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív képességeinkre,
tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek érdekében az infó-kommunikációs
háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és a megélhetést biztosító képzési rendszer
kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség
esetén mobil, egész életen át tartó tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú
munkaerő-piaci kínálat megteremtése.
Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: a
gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és helyi
közösségek kialakítása.
Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar közszféra
hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a munka szolgálatában.
Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme: A
természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a fenntartható energiagazdálkodás,
a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek
fenntartható használata. A biodiverzitás megőrzése, a természeti értékek védelme, a
környezetminőség javítása, környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és
termelés elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.
Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi fekvéséből
(Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális csomóponti funkcióinak
erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.
Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat egységes
elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott
működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a
térszerkezet funkcionális fejlesztése
Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti
erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi vidékfejlesztési
problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.
Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész területén: A
leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, az eddigieknél sokszínűbb
eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai eszközökkel, saját meglévő társadalmi és
gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a
közművelődéshez, az értékekhez való hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével
Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható városon belüli,
illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten a foglalkoztatási
központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú fejlődés elve alapján a
centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk erősen differenciált
településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő megoldások alkalmazásával.
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Régiók fejlesztési irányai:
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)
A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja regionális
versenyképességüket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik
az európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, vagy
megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket.
1.2.3. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)
A Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció megállapításai szerint a megye gazdasági helyzete
kedvezőtlen. A történeti, domborzati adottságok miatt kialakult aprófalvas településhálózati szerkezet
nem kedvezett az urbanizálódásnak.

4.sz. ábra: Városhálózat Magyarországon - részlet

Forrás: 1/2014. (I. 3.) OGY határozat
a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció
Nógrád megye fejlesztésének átfogó célja, hogy a gazdaság élénkítése, a meglévő természeti potenciálok
kihasználása és a helyi társadalom aktivizálása által 2030-ra megálljon a leszakadás folyamata
Magyarország más térségeihez viszonyítva, és előtérbe kerüljenek olyan új fejlődési lehetőségek,
amelyek hosszú távon a megyét vonzó térséggé teszik mind a lakosság, mind a vállalkozások számára.
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5.sz. ábra: Területi célok

Forrás: Nógrád megyei Területfejlesztési Koncepció
Átfogó célok:
A megyék rangsorában szinte minden mutatójában leggyengébb teljesítményt nyújtó gazdaság álljon
fejlődő pályára. Fokozódjon a vállalkozói aktivitás, a kis- és középvállalkozások versenyképessége és
foglalkoztatás bővítési potenciálja. A térség gazdasági profilját adó, hagyományokkal rendelkező
ágazatok fejlesztéseiknek köszönhetően legyenek képesek megfelelni a világgazdasági kihívásoknak,
emellett jelenjenek meg a gazdasági fejlődésnek lendületet adó tudás alapú, kreatív ágazatok.
Növekedjen a vidék foglalkoztatási képessége, használjuk ki hatékony és fenntartható módon
természeti és épített erőforrásainkat, egyedi, palóc hagyományainkat, történeti, kulturális értékeinket,
örökségünket. FEJLŐDŐ GAZDASÁG
Fokozódjon a társadalom aktivitása, amely elengedhetetlen a foglalkoztatottság növeléséhez.
Enyhüljön a fejlődést akadályozó társadalmi depresszió, a mélyszegénységben élők kilátástalansága,
javuljon a lakosság egészségi állapota. A periférián élők is növekvő eséllyel férjenek hozzá a tudáshoz.
A megújulási, innovációs képesség növelése érdekében fokozódjon a társadalom kreativitása,
együttműködési készsége. Javuljanak az emberek munkához jutási esélyei azáltal, hogy a
munkaerőpiacon eladható tudáshoz és kompetenciákhoz jutnak. Nógrád megye semmi esetre sem
lehet fehér folt Magyarország felsőoktatási térképén AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ
TÁRSADALOM
Nógrád megye legyen olyan élettér, amelyet az itt élőknek nem érdemes elhagyni. Szolgálja a családok,
vállalkozások, szervezetek kényelmét kiegyenlített, korszerű intézményrendszer, javuló közlekedési
hálózat, biztonságos, egészséges környezet. Nógrád legyen vonzó azok számára is, akik zsúfolt
nagyváros és agglomeráció helyett varázslatos tájra, természet közeli, emberléptékű lakótérre
vágynak. Legyen Nógrád mindemellett a Budapest közelében élők számára egy kiváló rekreációs
övezet. MARASZTALÓ ÉLETTÉR
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6.sz. ábra: Fejlesztési koncepció célrendszere

Forrás: Nógrád megyei Területfejlesztési Koncepció
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.3.1. Országos területrendezési terv
7.sz. ábra: Országos Területfelhasználási kategóriák

.
SZÉCSÉNY

Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet
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1.3.2. Nógrád Megye területrendezési Terve (MTrT)

8.sz. ábra: Térségi Szerkezeti Terv részlet
Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv részlet
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1.3.2.1. MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére

10.sz. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete

9. sz ábra: Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
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11.sz. ábra: Országos és térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete

12. sz. ábra: Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület övezete

13.sz. ábra: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete

14.sz. ábra: Történeti települési terület
övezete
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15.sz. ábra: Nagyvízi meder övezete

16.sz. ábra: Földtani veszélyforrás területének
övezete

17. sz. ábra: Vízeróziónak kitett terület övezete

Forrás: MTrT – Melléklet részlet
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1.3.2.2. A megyei övezetekre vonatkozó irányelvek, ajánlások

18. sz. ábra: Térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat aló vonható terület
övezete

19. sz. ábra: Szélerőmű elhelyezéséhez további
vizsgálatra ajánlott terület övezete

Forrás: MTrT – Melléklet részlet

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az
adott település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai
Magyargéc község: A hatályos településrendezési tervet a 6/2004. (VII. 12.) számú Önkormányzati
rendelettel és 21/2004. (VII. 06.) számú Képviselőtestületi határozattal hagytak jóvá, melyet a Pannon Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan befolyásoló
tényezőt nem tartalmaz.
Nagylóc község: A hatályos településrendezési tervet a 15/2003 (X. 28.) számú Önkormányzati
rendelettel és 100/2003 (X. 28.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet a Pannon Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan befolyásoló
tényezőt nem tartalmaz.
Rimóc község: A hatályos településrendezési tervet a 10/2008 (X. 08.) számú Önkormányzati
rendelettel és 143/2003. (VII. 17.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el. Szécsényre
vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
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Varsány község: A hatályos településrendezési tervet a 1/2004. (I. 29.) számú Önkormányzati
rendelettel és a 2/2004. (I. 19.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet a Pannon Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan befolyásoló
tényezőt nem tartalmaz.
Hugyag község: A hatályos településrendezési tervet a 8/2004. (XI. 15.) számú Önkormányzati
rendelettel és a 71/2004. (XI. 15.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet a Pannon Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan befolyásoló
tényezőt nem tartalmaz.
Ludányhalászi község: A hatályos településrendezési tervet a 15/2010. (XI. 26.) számú Önkormányzati
rendelettel és a 128/2010. (XI. 26.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet az
Pannon - Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan
befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.
Endrefalva község: A hatályos településrendezési tervet a 12/2004. (XII. 29.) számú Önkormányzati
rendelettel és a 50/2004. (XII. 30.) számú Képviselőtestületi határozattal fogadták el, melyet az Pannon
- Forrás Térinformatika és Mérnöki Szolgáltató Kft. készített. Szécsényre vonatkozóan befolyásoló
tényezőt nem tartalmaz.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
A város településfejlesztési stratégiáját alapul véve, a 2015-2020 időszakra, a következő fejlesztési
elképzelések az irányadóak:
gazdasági környezetfejlesztés: infrastruktúra fejlesztések, gazdasági rehabilitáció
szociális városrehabilitáció: romlott állagú épületek felújítása, óvoda és bölcsőde fejlesztés,
szabadidőpark kialakítása, járási közösségi központ kialakítása, városi piac kialakítása, esélyegyenlőség
biztosítása, 20 lakásos bérlakás építése, termelői városi piac
egészségügyi infrastruktúra fejlesztés: orvosi rendelő fejlesztése, mentőállomás korszerűsítése
járás lakói és turisztikai szempontból fontos fejlesztések: járási könyvtár kialakítása, Művelődési
központ felújítása
zöld területek fejlesztése: Várkert és meglévő parkok felújítása
turisztikai fejlesztések: „török-fürdő” rekonstruálása, múzeumkertben „rozárium” kialakítása,
Nosztalgia-vasút megépítése
A város 2008-ban jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégiával rendelkezik, mely folyamatosan
kiegészítésre került napjainkig. Célrendszere a következőket tartalmazza:
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20. ábra: Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája célrendszere

Forrás: Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján az alábbiakban kerülnek bemutatásra a
korábban tervezett projektek és azok megvalósulása:
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1. sz. akcióterület: Városközpont
Projekt elnevezése

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)

Történelmi városközpont felújítása II. ütem

igen

ÉK-i kerekbástya teljes felújítása

igen

Kaputorony helyreállítása

igen

K-i városfal rekonstrukciós felújítása, gyilokjáró
megépítésével

igen

DK-i bástya (rondella) rekonstrukciós
helyreállítása

igen

D-i városfal felújítása, a hiányzó szakasz
rekonstruálásával, gyilokjáró megépítésével

igen

XIV. századi romtemplom körüli, középkori
járófelület rekonstrukciós kialakítása

igen

Az egykori Pintér-ház eredeti, kúria jellegű
épületének visszaállítása

igen

A Pintér-ház D-i oldalán húzódó palánkfal és
várárok régészeti kutatás utáni rekonstrukciós
helyreállítása

igen

Erzsébet-tér (promenád) régészeti megkutatása,
térrendezés az előkerülő egykori városi
erődítmények bemutatásával, térburkolat
szerűen

igen

A kastéllyal szemben levő, városképi
szempontból jelentős Evangélikus templom,
teljes felújítása és statikai megerősítése

igen

A Városi Művelődési Ház épületének, műemléki
környezetbe illő felújítása, átalakítása

igen

Rákóczi úti járda, park és parkolók felújítása

igen

Városháza felújítása

igen

Piac épület felépítése, új korszerű igényeknek
megfelelő átriumos kialakítású csarnok
kialakításával

nem

Térfigyelő rendszer kialakítása

igen
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2. sz. akcióterület: Sportcsarnok, fesztiválközpont
Projekt elnevezése
Sportcsarnok és fesztiválközpont létrehozása

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)
nem

3. sz. akcióterület: Barnamezős terület
Projekt elnevezése
Barnamezős terület városrehabilitációja

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)
részben

4. sz. akcióterület: Vízi paradicsom
Projekt elnevezése
A szécsényi Várkert és az Ipoly-völgye közötti
területek komplex turisztikai attrakciófejlesztése
(„Vízi paradicsom” kialakítása)

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)
részben

5. sz. akcióterület: Pösténypuszta
Projekt elnevezése
A hiányzó híd és közúti kapcsolat újjáépítése
Szlovákia felé, új lakóterület kialakítása a
városrészben

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)
részben (híd igen, lakóterület kialakítása nem)

6. sz. akcióterület: Benczúrfalva
Projekt elnevezése
A településen található kastélyban művészeti
alkotóműhely és kiállító terem kialakítása,
kastélykert rehabilitációja

Projekt megvalósulása (igen/nem/részben)
nem

A 2008-ban készült IVS-ben lefektetett célokat sikerült javarészt megközelíteni, a településre jellemző
negatív folyamatokra ez azonban nem volt mérséklő hatással. A város tömbjeinek rehabilitációja, a
közlekedési infrastruktúra javítása a lakókörnyezet fejlődéséhez járult hozzá. Ezzel párhuzamosan a
közszolgáltatások és közintézmények is jelentős fejlesztésen estek keresztül, aminek hatására Szécsény
mikrotérségi központi szerepköre megerősödött.
A dokumentumban felsorolt tervezett beruházások részben valósultak meg, nem a felállított prioritás
sorrendjében. A belváros tömbjeinek rehabilitációja részben valósult meg, további ütemei várhatóak a
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terület kiterjedése miatt. Pösténypuszta elérhetőségének javítása, illetve a szlovák oldallal való
közlekedési kapcsolatok fejlesztése a határmenti programból valósulhatott meg. A turisztikai fejlesztés a
tulajdonos vállalkozás beruházása folytán jött létre. A projektek megvalósulásában jelentős szerepe volt
az ERFA támogatásoknak, ezek nélkül – az önkormányzat közlése alapján - nagy valószínűséggel nem vagy
kisebb mértékű beruházások történtek volna.
A 2009-ben elnyert támogatás eredményeképpen valósulhatott meg a történelmi városmag
rehabilitációjának II. üteme, mely a városközpont funkcióbővítő rehabilitációját célozta meg, így
gyakorlatilag kitért az IVS-ben megfogalmazott 1. számú akcióterület fejlesztési ötleteire.
Szociális városrehabilitációs program nem szerepel az IVS-ben, a településen szegregátumok nem
találhatóak.
A projektek időbeli elhúzódása a közbeszerzés, illetve a terület védett állapota miatt következett be,
befejezése azonban nem volt veszélyben. A megújult terület a város szövetébe több funkcióval
kapcsolódott be, a lakosság véleménye alapján kedvelt hellyé vált a megújult terület.
A tervezett beruházások megvalósulásuk esetén jelentős mértékben dinamizálhatták volna a települést,
hozzájárulva népességmegtartó erejének fokozódásához. A stratégiában megfogalmazott fejlesztések
teljesülését nagymértékben hátráltatta az önkormányzat tőkehiánya, illetve a beruházások önkormányzat
erejét jelentősen meghaladó jellege. Az Önkormányzatnál elmondták, hogy az IVS készítésénél is nagy
figyelmet fordítottak az közösségi források kiegészítő jellegére, ezért nagyobb volumenű fejlesztésekben
gondolkodtak. A fejlesztési támogatások elmaradása, illetve eltérő területi fókusza, más esetben a
pályázati feltételek nem tették lehetővé az igények maradéktalan teljesítését.

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Jelenleg hatályos településfejlesztési, településrendezési szerződés nincs, a hatályos településfejlesztési
dokumentumok és településrendezési eszközök felülvizsgálata elkezdődött.

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Szécsény város hatályos településszerkezeti terve 67/2005. (IV. 04.) számú Képviselőtestületi
határozattal jóváhagyva.
Szécsény város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 11/2003. (VIII. 01.) számú
Önkormányzati rendelettel jóváhagyva.

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A hatályos településszerkezeti terv leíró jelleggel nem állapít meg fejlesztéseket sem térben, sem pedig
időtávlatban. A szerkezeti tervlapon feltüntetett jelentősebb azonosítható tervezett terület-felhasználás a
település északi részén, gazdasági területeket jelöl. Ezek nem valósultak meg. A lakóterületi fejlesztések a
város köré tervezett körgyűrű mentén nem, vagy csak nagyon kis mértékben jöttek létre.
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Idézet a terv vonatkozó leírásából a lakóterületek kialakítására vonatkozóan:
„Szécsény város népességi adatai az utóbbi tíz évben összességében ingadozó lakosságszámot mutatnak,
az utóbbi néhány évben azonban enyhe csökkenés tapasztalható a természetes fogyás és a vándorlási
veszteség miatt.
Szécsényből a lakónépesség vándorlási vesztesége Budapest, Ludányhalászi, Balassagyarmat, Salgótarján,
Bátonyterenye és Pásztó településekre a legjelentősebb. Szécsénybe a környező településekről költöznek
a legtöbben.
1970-től 1990-ig 17 % volt a lakónépesség növekedése, míg 2000-re a növekedés megállt, és enyhe, 4 %os fogyás tapasztalható. A fenti adatok és körülmények figyelembe vételével becsülhető a következő
időszak lakónépességének alakulása, amely várhatóan stagnáló lesz.
A városban az utóbbi tíz évben 156 lakás épült, amely a teljes lakásállomány 6 %-át teszi ki.
A lakásteremtés lehetőségének kiszolgálására, és az épületállomány folyamatos megújulása érdekében
lakóterületi fejlesztési lehetőségeket tártunk fel.
A belvárosi zártsorú beépítésű területeken, településközpont vegyes övezetben, többlakásos lakóépületek
elhelyezésére adunk javaslatot, míg a település külső területein az azokra jellemző családi házas beépítés
folytatását javasoljuk.
A távlati lakóterületek kialakítását a tervezett elkerülő utak és a jelenlegi beépített területek között
javasoljuk kialakítani, minél közelebb a lakóterületek ellátását szolgáló közintézményekhez, és
szolgáltatásokhoz, minél kevesebb termőföld igénybe vételével.
Belvárosi többlakásos épületek helyezhetők el az alábbi területeken:
Bartók B. – Hársfa út összekötése:
20 db lakás
Dugonics utca – Magyar utca sarka:
12 db lakás
Rózsa utca:
27 db lakás
Haynald L. utca:
8 db lakás
Családi házas beépítésre kialakítható területek:
Kiserdő úttól délre:
Kerülő utca:
Tavasz utca környéke:
Magyar utca meghosszabbítása:
Damjanich utca meghosszabbítása:
Király utca meghosszabbítása:
Liget utca:
Dobó István utcától délre:
Foghíjak elszórtan:
Összesen:

39 db telek
8 db telek
14 db telek
6 db telek
30 db telek
7 db telek
5 db telek
10 db telek
7 db telek
217 db lakás

A város területén számos lakóépület található, amely már nem felel meg a lakás korszerű
követelményeinek, és gazdaságosan nem újítható fel. Ezen épületek átépítése, illetve a meglévő
lakóingatlanokon kiépíthető egyéb lakások további beépítési lehetőségeket kínálnak.
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A fenti lakóterületek beépítését követően, további tartalék beépíthető területeket jelöltünk ki:
Kun Béla úttól keletre:
Szántó Kovács János úttól keletre:
Sobieski úttól nyugatra:
Május 1. út – Liget út összekötésével:
Összesen:

30 db telek
56 db telek
80 db telek
40 db telek
206 db lakás

Benczúrfalván kijelölt lakóterületek:
Katona J. utca:
Hámán Kató utca:
Fő utca:
Foghíjtelken elszórva:
Összesen:

7 db telek
5 db telek
6 db telek
10 db telek
28 db telek

Pösténypusztán kijelölt lakóterületek:
Kassai út eleje:
Kassai úttól északra:
Szt. László utca:
Sport tér :
Összesen:

15 db telek
10 db telek
6 db telek
6 db telek
37 db telek

Pösténypusztán kijelölt tartalék lakóterületek:
Kassai úttól délre:

35 db telek”

21.sz. ábra: Hatályos belterületi szabályozási terv részlete

Forrás: Szécsény Város Önkormányzata
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1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Szécsény lakónépességének számában a 2000-es adatokhoz képest (6.659 fő) egy nagyobb mértékű
csökkenés figyelhető meg egészen 2011-ig (5.682 fő). 2013-ra a lakónépesség száma viszont hirtelen
növekedő tendenciát mutat, melynek eredményeként 2013-ban a lakónépesség száma 5.983 fő lett.
22.sz. ábra: Lakónépesség száma az év végén (fő)

Forrás: TEIR
Szécsény állandó népességének száma 2000-ben 6.769 fő volt és hasonlóan a lakónépesség változásához,
az állandó népességszám is egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, melynek eredményeként 2013ig Szécsény állandó lakossága 757 fővel drasztikusan lecsökkent 6.012 főre.
23.sz. ábra: Állandó népesség száma (fő)

Forrás: TEIR
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Szécsényben az állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya a 2000-es években 16,5 %-os volt, mely az
ezt követő években egészen 2013-ig drasztikus csökkenést mutatott, melynek eredményeként az aránya
12,2 % lett. Jelentősen elmarad a fiatalkorúak aránya a magyarországi, Nógrád megyei járásközpontok és
Szécsényi járás eredményeitől, mely a népesség természetes utánpótlása szempontjából kedvezőtlen és
lassú elöregedést vetít előre.
24.sz. ábra: Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%)

Forrás: TEIR
Mivel Szécsény lakónépessége és állandó népességszáma közel megegyezik, így a lakónépességen belül a
0-14 évesek aránya közel megegyezik az állandó népességen belüli 0-14 évesek arányával. A
lakónépességen belül a 2011-es népszámlálás adatait figyelembe véve a 0-14 évesek aránya az országos,
megyei járásközpontok és járási adatok eredményeihez mérten is jóval alacsonyabb, mely szintén egy
kedvezőtlen elöregedési folyamatot vetít előre.
Az állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya 2011-ben 65,4 %-os, míg a lakónépességen belüli
arány 64%-os, azaz kismértékben tér el csak egymástól. Mindkét mutató esetében egyértelműen
kirajzolódik, hogy a Magyarországi, Nógrád megyei járásközpontok és Szécsényi járáshoz viszonyítva a
középkorú korcsoport aránya Szécsényben a legmagasabb.
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25.sz. ábra: Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%)

Forrás: TEIR
Az állandó népességen belül a 60-x évesek aránya 2011-ben 22,3 %, míg a lakónépességen belül
ugyancsak ez az arány 23,4 %. A kismértékű különbség oka az, hogy az állandó népesség száma, valamint a
lakónépesség száma között minimális az eltérés. Mindkét ábrából egyértelműen kirajzolódik, hogy a 60-x
évesek aránya Szécsényben a Nógrád megyei járásközpontok értékhez képest jóval alacsonyabb, míg a
magyarországi és Szécsényi járás átlagértékeivel közel azonos tendenciát mutat.
Az időskorúak aránya Szécsényben 17,2%-ról 23,8 %-ra nőtt, mely tendencia a Nógrád megyei
járásközpontokéval azonos. Ezzel ellentétes tendenciát mutat a Szécsényi járás átlagértéke, mely az
országos trendekhez hasonlóan alakul. Azaz összességében megállapítható, hogy a Nógrád megyei
járásközpontok rohamosabban öregszenek.
26.sz. ábra: Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%)

Forrás: TEIR
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Az öregségi mutató szerint a száz fiatalkorúra jutó 60 évnél idősebb korúak száma viszonylag magas, 194,4
fő, a megyei járásközpontoké 201,2 fő, szemben az országos 166,7 és a járási 146,4 fővel.
Megállapítható továbbá, hogy az egyes települések között az elöregedés folyamata között eltérések
mutatkoznak. Hollókő esetében az öregedési mutató értéke igen magas, 307,3, míg ezzel ellentétben
Magyargéc (66) és Endrefalva (68,2) esetében igen alacsonyak az értékek.
Összességében elmondható, hogy a fiatalkorúak aránya a legalacsonyabb, amely a népesség természetes
utánpótlása szempontjából kedvezőtlen és lassú elöregedést vetít előre. A középkorúak rétege az
átlagosnál jóval szélesebb, amely a munkavállalás szempontjából kedvező. Az idősebb középkorú
korcsoportok túlsúlya miatt azonban 15-20 év múlva várhatóan jelentősen megnő az időskorúak aránya
Szécsényben, mely az öregedési folyamatot erősíti. Továbbá megállapítható mind a 60-x évesek
arányából, mind pedig az öregedési indexből, hogy Szécsény és a Nógrád megyei járásközpontok esetében
az országos átlagot kissé meghaladja az elöregedés mértéke a KSH adatai alapján.
27.sz. ábra: Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

Forrás: TEIR
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28.sz. ábra: Öregségi mutató

Forrás: TEIR
A lakónépesség alakulását Szécsény városrészeiben, melyek bemutatását és térképi ábrázolását a 3.3.1.
alfejezet tartalmazza, az alábbi táblázat mutatja, melyből kiderül, hogy a lakónépesség száma
legmagasabb a Városközpontban 2.134 fővel és a Délkeleti városrészben 1.546 fővel, míg legalacsonyabb
az Ipari (szolgáltató) városrészben 23 fővel. A lakónépesség alakulása összességében az egyes
városrészeket tekintve igen nagy eltéréseket mutat.
A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a legmagasabb 15,9%-al az Északi városrészben és 14,1 %-al
az Ipoly-parti városrészben (Pösténypuszta), míg legalacsonyabb az Ipari(szolgáltató) városrészben 4,3%al. Összességében a 0-14 évesek aránya az Ipoly-parti városrész kivételével 10,2 és 15,9 % között alakul.
A 15-59 évesek aránya a lakónépességen belül viszonylag egyenletesen oszlik el. Legkisebb az aránya
Benczúrfalva és az Ipari(szolgáltató) városrészben 55,1 és 52,2%-al, a többi városrészben 62,6 és 69,5%
között alakul.
A lakónépességen belül az idősek aránya már egyenlőtlenül oszlik el az egyes városrészek között.
Legkisebb az aránya 18%-al a Nyugati városrészben, míg legnagyobb 43,5 %-al az Ipari (szolgáltató)
városrészben.
A területi elemzésből kiderül, hogy az Ipari (szolgáltató) városrész és Benczúrfalva van a legjobban
elöregedve, míg az Északi és Ipoly-parti városrészben a legfiatalabb a népesség.

36

ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

1.sz. táblázat: A lakónépesség alakulása Szécsény városrészeiben
Mutató
Lakónépesség Lakónépességen Lakónépességen Lakónépességen
száma
belül
0-14 belül
15-59 belül
60-X
évesek aránya
évesek aránya
évesek aránya
Szécsény
összesen
Városközpont
Szociális
városrehabilitáció
akcióterület

5962

12,6

64

23,4

2134

11,5

63,4

25

343

13,1

64,1

22,7

Ipari
(szolgáltató)
városrész

23

4,3

52,2

43,5

Nyugati
városrész
Délkeleti
városrész
Északi
városrész
Ipoly-parti
városrész
(Pösténypuszta)
Benczúrfalva

1109

12,4

69,5

18

1546

13,5

62,2

24,3

347

15,9

63,7

20,5

262

14,1

62,6

23,3

196

10,2

55,1

34,7

Forrás: KSH
A lakónépesség számának változása, azaz a tényleges szaporodás (illetve fogyás) a természetes
reprodukciós folyamatok, valamint a vándorlási egyenleg függvényében alakul. Utóbbiakat az élve
születések és a halálozások, valamint az oda- és elvándorlások különbözete határozza meg. Szécsényben a
halálozások száma az 1990-es évek vége óta jelentős mértékben megnőtt, tartósan meghaladja a
születések számát. Ez utal a népesség elöregedésére, valamint a természetes utánpótlásának problémáira.
Ráadásul ehhez szintén jelentős mértékű és tartós, hasonló nagyságrendű negatív vándorlási egyenleg is
társul az utóbbi években. Együttes hatásukként csökken évről évre – a fentiekben jelzett – egyre
drasztikusabb módon a lakónépesség tényleges száma. A folyamat megállítására jelentős népesedés- és
szociálpolitikai beavatkozásokra van szükség, ugyanakkor közép- és hosszú távon stratégiai kérdésként
kezelendő. Ellenkező esetben a város elnéptelenedési folyamata felgyorsul.
A kedvezőtlen szaporodási és vándorlási folyamatok közép- és hosszabb távon erősítik a negatív
népesedési folyamatokat. Szécsény lakónépessége – más városokkal összevetésben – mérsékelten
elöregedett, ebből a szempontból kedvezőbb állapotban van Magyarország és a Nógrád megyei
járásközpontok népességénél. A vándorlási folyamatokat tekintve Szécsényben 2012 és 2013. évben
pozitív folyamat indult be, azaz a betelepedés jellemzi a települést.
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29.sz. ábra: Természetes szaporodás, fogyás

Forrás:TEIR
30.sz. ábra: Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)

Forrás: TEIR
A cigány etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya, míg 2001-ben 1,4 % volt, addig 2011-re ez az
arány 2,6 %-ra növekedett. Viszont mindkét diagramból kirajzolódik, hogy a cigány kisebbséghez tartozó
népesség aránya jóval alatta maradt a Szécsényi járás értékéhez képest, de alatta maradt a megyei
járásközponti és országos átlagnak is.
A hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya 2001-ben 0,8 % volt, mely nem változott 2011-re
sem. Ez a 0,8 %-os arány 2011-ben a járási átlag felett alakult, viszont jóval alatta maradt az országos
átlagnak.

38

ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Összefoglalva megállapítható, hogy Szécsény lakónépessége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat,
ezen belül a nemzeti kisebbségek aránya nem változott. A cigány kisebbség aránya a lakónépesség
arányában viszont a duplájára növekedett.
A 2000-2013-as vizsgált időszakot tekintve összességében az elvándorlás, népesség fogyása és az
elöregedés jellemzi a demográfiai folyamatokat Szécsényben.

1.7.1.1 A lakosság oktatási helyzete

Az általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebbek arányában vizsgáló mutató értéke 2001ben 23,5 %, addig 2011-ben ez az érték 24,2 % volt, mely némi növekedést mutat.
2001-ben a mutató értéke jóval alatta maradt a járási átlagnak (30,7%), de alatta maradt az országos és
megyei járásközponti átlagnak is, 2011-ben viszont közel azonosan alakult az országos átlagával (25%), de
továbbra is a járási és megyei átlagérték alatt maradt.
Az érettségivel rendelkezők aránya 2001-ben 24,2% volt, míg ez az arány 2011-re jelentősen
megnövekedett 30,6%-ra. Az érettségizettek aránya mind 2001-ben mind pedig 2011-ben az országos,
megyei járásközponti és járási átlag felett maradt.
Az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2001-ben 23,2 % volt, míg ez az arány
2011-re 21,9 %-ra csökkent. Összességében elmondható, hogy a középfokú végzettséggel rendelkezők
aránya meghaladja a járási, megyei járásközponti és országos átlagot is Szécsényben.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Szécsényben 2001-ben 7,7 %-os volt, mely 2011-re jelentős
növekedést mutat (12%). 2011-ben ez az arány jóval a megyei járásközponti és országos átlag alatt
maradt, viszont a járási átlag felett alakult.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a 2001-es
népszámlálási adatok alapján 13,8 %, mely érték elmarad az országos, megyei járásközponti és járási
átlagértékektől. A 2011-es népszámlálási adatok alapján a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya csökkenést mutat 2001-hez képest (8,9%) és továbbra is alatta marad az országos,
megyei járásközponti és járási értékekhez képest.
A felsőfokú oklevéllel rendelkezők 25 évnél idősebb népességen belüli aránya 2001-ben 9,7% volt, amely
országos szinten is alacsonynak mondható, ugyanakkor meghaladja a megyei járásközponti és járási
átlagot. 2011-es népszámlálási adatok alapján pedig a felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma 2001-hez
képest növekedést mutat, mely 14,4 %. Ez az érték elmarad az országos és megyei járásközponti átlagtól,
viszont jóval magasabb a járási átlaghoz képest.
Fent leírtak alapján összességében megállapítható, hogy a képzettséget tekintve Szécsény helyzete jónak
mondható a vizsgált területi szintekhez képest, azaz magasabb az alap- és középfokú végzettségűek
aránya, alacsonyabb a képzetlenek aránya és csak a felsőfokú végzettségűek aránya marad el a hasonló
helyzetben lévő járásközpontokhoz, illetve az országos átlaghoz képest. A képzettségi színvonal
elsősorban a felsőfokú oklevéllel rendelkezők körében emelkedett 2001 és 2011 között.
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1.7.1.2 Foglalkoztatás, munkanélküliség

Az aktív korú foglalkoztatottak aránya Szécsényben 2001-ben 56,1 % volt, mely jelentősen meghaladja az
országos, megyei járásközponti és járási értéket, míg 2011-ben ez az érték 58,2 %-ra emelkedett, mely alig
marad el az országos átlagtól, azonban a megyei járásközponti és járási értéket továbbra is meghaladja. Ez
a város viszonylag kedvező foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetét támasztja alá a szűkebb és tágabb
térségben egyaránt, ugyanakkor távol áll a Nyugat-Európában megszokott gazdasági aktivitástól
Szécsényben a regisztrált munkanélküliek száma tekintetében 2003-tól jelentős emelkedés mutatkozik
egészen 2012-ig, 309 főről 530 főre, majd jelentős visszaesés figyelhető meg, melynek eredményképpen
2013-ban a regisztrált munkanélküliek száma 296 főre csökkent. Ez a csökkenő tendencia köszönhető
annak, hogy az önkormányzat koordinálásával a város részt vesz a közmunkaprogramban.

31.sz. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma (fő)

Forrás: TEIR

A nyilvántartott álláskeresők aránya 2006-tól 2011-ig emelkedő tendenciát mutat, 9%-ról 12,7 %-ra nőtt,
majd 2013-ra ez az érték lecsökkent 7,3 %-ra. Az álláskeresők aránya szinte mindvégig a megyei és járási
átlag alatt maradt, míg az országos átlagot meghaladta.
A foglalkoztatás növekedésében jelentős szerepe van az önkormányzat által koordinált
közmunkaprogramnak. A legnagyobb foglalkoztatók a városban a Tommy-Invest Kft. kb. 250 fővel és a
Rustic Candle Gyertyaüzem kb. 50 fővel. Az álláskeresők strukturális jellemzői évek óta kedvezőtlenül
alakulnak (tartós munkanélküliség, egyirányú képzettség). Sok esetben a több évi állásnélküliség, társulva
a gazdasági, megélhetési nehézségekkel, jelentős szociális problémává vált.
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32.sz. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%)

Forrás: TEIR

33.sz. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%)

Forrás:TEIR
A foglalkoztatott nélküli háztartások jól jellemzik Szécsény lakosságának szociális helyzetét. A 2001-es
adatok szerint ez az érték (35,5%) jóval kedvezőbb az országos, megyei és járási átlaghoz képest is. 2011ben ez az érték megnövekedett 37,5%-ra, mely továbbra is kedvezőbben alakul a megyei járásközponti és
járási átlaghoz képest, viszont az országos értékkel közel megegyező.
A vizsgált értékek jelzik a foglalkoztatás hiányához (munkanélküliség, inaktivitás, eltartottság), illetve a
rendszeres munkajövedelem hiányához kapcsolódó családok megélhetésének problémáját, viszont
kedvezőbb a helyzetük Szécsényben a megyei, járási és járásközponti állapotokhoz képest.
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A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 2000-től 2012-ig változóan alakult. 2000ben 59 %-ról egy erőteljes csökkenés figyelhető meg 2003-ban és 2004-ben (31,4% és 32,4%), majd egy
erőteljes növekedés indult meg 2010-ig (59,4%). 2010-től 2013-ig pedig ismét csökkenő tendenciát mutat
ez az érték (44,6%). Ez a csökkenő tendencia köszönhető annak, hogy az önkormányzat koordinálásával a
város részt vesz a közmunkaprogramban.
A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya kedvezőbb értékeket mutat az országos,
megyei járásközponti és járási értékeknél.

34.sz. ábra: 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
arányában)

Forrás: TEIR

A legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya 2001 és 2013 között 23,8 % és
32% között mozgott. 2013-ban ez az érték 26,2%-ot ért el, mely jóval alatta maradt az országos, megyei
járásközponti és járási átlagnak. Ez a tendencia teljes egészében megfigyelhető a 2001-től 2013-ig terjedő
időszakban végig.
Összességében megállapítható, hogy a térségi és országos átlagnál Szécsényben kedvezőbb a képzetlen
munkanélküliek aránya.
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35. sz. ábra: Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli arányában)

Forrás: TEIR
A 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya 2001-től 2013-ig terjedő időszakban 13,7% és 18,5%
között mozgott. 2013-ban ez az érték 16%-os volt, mely alatta maradt az országos és járási átlagnak,
viszont a megyei járásközponti szintnél magasabb volt.
Összességében Szécsényben a fiatal és pályakezdő munkanélküliek aránya pici ingadozással, de közel
állandó. Ugyan nem kiemelkedően magas az arányuk, de jelzi a fiatalok problémáját, mely az
elvándorlásnak is mozgatórugója.
A 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya 2001-től 2013-ig terjedő időszakban 29,2% és 40,4%
között mozgott, mely jelentősen emelkedő tendenciát mutat. A legmagasabb 40,4%-os értéket 2013-ban
mérték, mely meghaladta az országos, megyei járásközponti és járási átlagot egyaránt.
Összességében a 25 év alatti és a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek arányát tekintve megállapítható,
hogy ez utóbbi lényegesen magasabb a városban.
36.sz. ábra: 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli arányában)

Forrás:TEIR
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37.sz. ábra: 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli százalékában)

Forrás:TEIR
A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya a 2011-es népszámlálási adatok alapján 43,5 % volt, mely az
országos és megyei járásközponti átlagot jóval meghaladta, viszont a járási átlag alatt maradt. Ez azt
tükrözi, hogy Szécsényben nagyon nagy hiány van a foglalkoztatók körében, nagyon kevés a betelepült
vállalkozás, mely lehetőséget teremtene a városon belüli foglalkozatásra, ezáltal csökkentve az eljárók
számát.
Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak
arányában 2007-től 2009-ig csökkenő, majd 2012-ig növekvő tendenciát mutat. A legmagasabb értéket,
30,3 %-ot, 2013-ban mérték, mely érték meghaladja az országos, megyei járásközponti és járási átlagot is.
A korábbi években jellemzően ez az érték a megyei járásközponti és országos szintet megközelítette, a
járási átlagtól pedig jóval elmaradt.
38.sz. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív
korúak arányában

Forrás: TEIR
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A 2011-es népszámlálási adatok szerint a gazdaságilag nem aktív népesség aránya Szécsényben 52,1 %. Ez
az érték viszonylag alacsony, mert alatta maradt az országos, megyei járásközponti és járási átlagnak is. A
vizsgált adatok bár kissé kedvezőbbek a térségi és országos átlagnál, de az 52,1%-os érték még
önmagában nézve magas. Jelzi, hogy a településen az inaktivitással komolyan foglalkozni kell.
39.sz. ábra: A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül – Népszámlálás 2011

Forrás:TEIR
Szécsényben a munkanélküliek aránya 6,7% volt a 2011-es népszámlálási adatok alapján, mely az országos
átlagot meghaladta, viszont jóval a megyei járásközponti és kistérségi átlag alatt maradt. Mindez azzal van
összefüggésben, hogy Szécsényben ugyan kevés a betelepült vállalkozás, mely a foglalkoztatottak arányát
növelné, viszont a naponta ingázó foglalkoztatottak aránya igen magas arányt képvisel, ezzel csökkentve a
munkanélküliek arányát.
40.sz. ábra: Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) – Népszámlálás 2011

Forrás:TEIR
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A tartós munkanélküliek tekintetében is hasonló tendenciákat mutatnak az eredmények. Az értékek
jellemzően meghaladták az országos átlagot, viszont a megyei járásközponti és járási átlag alatt maradt.
2013-ban volt a legkisebb ez az érték 1,9%-al, mely az országos, megyei járásközponti és jóval a járási
átlag alatt maradt.

41. sz. ábra: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya

Forrás: TEIR

1.7.1.3. Jövedelmi helyzet, életminőség
A 2000-től 2012-ig tartó időszakban a száz lakosra jutó adófizetők száma közel azonos szinten mozgott
Szécsényben, melynek értéke meghaladta az országos, megyei járásközponti és járási átlagot is.
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2000-től 2012-ig egy folyamatosan emelkedő tendenciát
mutat, mely emelkedő tendencia megmutatkozik az országos, megyei járásközpontok és járási értékeknél
is. Összességében Szécsényben az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem jóval meghaladja a járási
értéket, viszont az országos és megyei járásközponti értékekkel közel azonosan alakul.
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42.sz. ábra: Száz lakosra jutó adófizetők száma (Fő)

Forrás:TEIR

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 01. napjától jegyzői hatáskörbe
került. Megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a
törvényben meghatározott normatív kedvezményekre (tankönyv-támogatás, étkezési kedvezmény, illetve
kétszer egy évben eseti támogatás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos
száma a 2006-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan a legtöbb 2011-ben volt, 276 fővel. 2013-ig ez az
érték csak kismértékű csökkenést mutatott 2013-ig (267 fő), összességében folyamatos emelkedést
mutat.
43.sz. ábra: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő)

Forrás: TEIR
Szécsény a lakásállomány tekintetében összességében az országos és megyei járásközponti átlagokhoz
mérten jobb helyzetben van, viszont jelentős eltérések adódnak a település egyes városrészei között.
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A városrészek lakókörnyezete fő jellemzőjének tekinthető a lakásállomány, valamint az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya. A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szécsény városrészeit tekintve a
legmagasabb a komfort nélküli, félkomfortos illetve szükséglakások aránya az Ipoly-parti városrészen,
Pösténypusztán 18% feletti értékkel, valamint a szociális városrehabilitáció akcióterületén és
Benczúrfalván 13%-os értékkel. Elmondható, hogy Pösténypuszta, Benczúrfalva lakosainak kedvezőtlen
foglalkoztatási, végzettségi és szociális helyzetéhez kedvezőtlen lakókörnyezet is társul. Az Északi
városrész, Délkeleti és Nyugati városrész és Városközpont lakásállományának a legmagasabb az átlagos
komfortszintje.
2. táblázat: A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Mutató
A komfort nélküli,
Egyszobás lakások
megnevezése
félkomfortos és
aránya a lakott
szükséglakások aránya a
lakásokon belül
lakott lakásokon belül
Szécsény
összesen*
Városközpont

6

3,7

4,9

4,9

Szociális
13,1
városrehabilitáció
akcióterület

13,9

Ipari (szolgáltató) 0
városrész

0

Nyugati városrész 5

1,9

Délkeleti
városrész
Északi városrész

4,3

0,5

2,2

2,2

Ipoly-parti
városrész
(Pösténypuszta)

18,4

5,8

Benczúrfalva

13

4,3

Forrás: KSH
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (2 fő) adatait
A KSH 2011. évi adatai alapján a 15 éves és idősebb népesség arányában a Szécsényi járásban a nőtlenek,
illetve hajadonok száma összesen 4.749 fő volt. A házasok száma 7.742 volt, míg az özvegyek száma 2.274
fő volt. Az elváltak száma pedig 1.629 fő volt, az élettársi kapcsolatban élők száma pedig 1.442.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Szécsény városrészeinek átlagos iskolai végzettségi viszonyai jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak. A
várostesttől elkülönült külső belterületi lakórészeken (Benczúrfalva, Pösténypuszta, Szociális
városrehabilitáció akcióterület) élő aktív korúak nagyobb részben rendelkeznek csak általános iskolai
végzettséggel, vagy azzal sem.
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A felsőfokú végzettségűek, előzőekkel ellentétes területi eloszlásban, de szintén egyenlőtlenül oszlanak el
a lakóterületeken: a peremterületeken és a külterületi lakott részeken lakossági részarányuk minimális
(4% és 8,1%), míg a Nyugati városrészben és a Városközpontban – városi szinten – kiemelkedő (16,3% és
18,3%), vélhetően a belváros és környéke inkább a magasabban kvalifikáltaknak munkahelyeket nyújtó
vonzása miatt.
Hasonló különbségek mutatkoznak meg az aktív korúak rendszeres munkajövedelmének hiányát mutató
adatok terén, mely tekintetében a legkedvezőtlenebb helyzetben szintén a külső városrészek vannak. Itt
az aktív korúak mintegy 41-48%-ának nincs munkaviszonyból származó, vagy egyéb rendszeres jövedelme,
szemben a kb. 34,5-40%-os aránnyal rendelkező többi városrésszel, közülük is kiemelkedő Nyugati
városrésszel.
A népesedési folyamatok hatása megmutatkozik a foglalkoztatásban is, hiszen jelentős a különbség az
arányaiban magas eltartottakkal rendelkező, valamint a szélesebb aktív rétegekkel bíró városrészek
között, a foglalkoztatás országosan átlagos szintje mellett is. A Nyugati városrészben élők között 61,1% az
aktív korúak foglalkoztatása, de átlagos a többi belső városi területen is, míg a külső városrészekben
alacsony (47,5-50%).
A külső városrészeken jelentékeny szociális feszültségekre utal a foglalkoztatott nélküli háztartások magas
aránya (54,5% és 58,7%). Nagyok az eltérések a – már korábbi mutatók esetében is elkülönülő – Nyugati,
Délkeleti, Északi városrész és Városközpont, valamint a külső, illetve a nem központi belterületi
városrészek között (Ipari szolgáltató rész, Ipoly-parti városrész). Az előbbiekben élő családoknak ugyanis
az átlagosnál jobbak a megélhetési lehetőségei a családfenntartók jóval magasabb foglalkoztatási szintje
révén.
3. táblázat: Iskolai végzettség megoszlása a népességen belül
Mutató
megnevezése

Legfeljebb
általános iskolai
végzettséggel
rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül

Felsőfokú
végzettségűek
a 25 éves és
idősebbek
arányában

Rendszeres
munkajövedele
mmel
nem
rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül

Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők
és
rendszeres
munkajövedelemme
l nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon belül

Foglalkoztatott
ak aránya a
15-64
éves
népességen
belül

Foglalkoztat
ott nélküli
háztartások
aránya

Szécsény
összesen*
Városközpont

14,1

14,2

37,7

8,9

57,4

37,5

12,2

16,3

37,4

8,4

56,9

39,3

Szociális
városrehabilitá
ció
akcióterület

23,2

12

44,5

10,9

53

40,1

Ipari
(szolgáltató)
városrész

8,3

10,5

41,7

8,3

50

54,5

Nyugati
városrész

10,9

18,3

34,5

6,2

61,1

28,7

Délkeleti
városrész

14,1

11,7

37

8,5

58

35,4

Északi
városrész

14

12,6

38,9

9,5

56,4

37,8
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Ipoly-parti
városrész
(Pösténypuszta
)

26,2

4

41,5

20,1

54,2

45,5

Benczúrfalva

22,2

8,1

48,1

14,8

47,5

58,7

Forrás: KSH
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (2 fő) adatait

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások,
hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.)
Szécsény kulturális szempontból mindenképp elmondhatja magáról, hogy a járás központja mind
rendezvényei, mind kulturális intézményei tekintetében. Számos valláshoz és történelmi eseményhez
kapcsolódó látnivaló lelhető fel Szécsényben.
Valláshoz köthető látnivalók Szécsényben
Ferences templom és kolostor
A szécsényi ferences kolostorban közel 700 éve élnek ferencesek, jelenleg noviciátus és plébánia működik
itt. A kolostor és a templom története összefonódik a magyar történelem számos eseményével. A
ferences kolostorban ma 5 testvér él, a 4 örökfogadalmas a plébánia vezetése, a város lelkipásztori
ellátása mellett a novíciusok képzésével és egyéb rendi feladatokkal foglalkozik.
Gondozott parkban, az egykori várkerület északnyugati végén áll az 1332-es pápai engedély alapján
épített nagyméretű műemlék templom. Szentélyében a 14. század gótikus stílusjegyei láthatók. A
sekrestye szép csillagboltozatát egyetlen nyolcszögű figurális fejezetű pillér tartja. A jelenlegi barokk hajót
1696-ban építették hozzá. A kolostor 1694-1734 között épült boltozatos kerengővel és zárt díszudvarral. A
templomból juthatnak fel a látogatók a kolostor gótikus boltozatú emeleti szobájába, ahol Rákóczi
fejedelem megszállt. 1989-ben a ferencesek újra birtokukba vették az épületet. Nagy népszerűségnek
örvend a templomok éjszakája rendezvénysorozat, továbbá orgonahangversenyeknek, lelki
gyakorlatoknak ad még helyet a templom és a plébánia. A Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára
közössége is a plébánián működik.
Szécsény Ágacskája Klarissza Remeteség
A klarissza nővérek közül Szécsényben jelenleg öten élnek, az erdélyi Csíksomlyón működik még
monostoruk. A nővérek szemlélődő, imádkozó életet élnek, de szívesen fogadják monostorukban az
imádságot vagy a személyes beszélgetést keresőket.
Ferences Szegénygondozó Nővérek
A ferences szegénygondozó nővérek rendháza - esztergomi és siófoki házuk mellett - a rendszerváltás
után nyílt meg Szécsényben. A rend tevékenységi köre elsősorban a betegek és idősek gondozására,
illetve hajléktalanok, rászorulók megsegítésére terjed ki.
A Szécsényben működő szeretetotthonunk a Ferences Betánia Idősek Otthona, ahol idős emberek,
betegek gondozását látják el.
Az evangélikus templomot a Forgách és Pulszky család építtette 1888-ban. Az oltár festője Kubányi Lajos
(1855-1912) volt. 2011-ben a templom teljes felújítása megtörtént és így az istentiszteleteken kívül
számos rendezvénynek (templomok éjszája, előadások, stb.) ad otthont.
Jövőbeni terveikben szerepel, hogy a város és a plébánia összefogásával a Szécsény városát érintő Mária
út méltó állomásai legyenek.
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Fontos megemlíteni a romtemplomot. A különleges akusztikával rendelkező hely nyáron szabadtéri
előadásoknak ad helyet a ráépíthető mobil színpad révén.
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

A Kubinyi Ferenc Múzeum a Krúdy Gyula Könyvtárral integrált intézményként működik.
A múzeum történeti gyűjteménye a 19. század végéig gyűjti a Nógrád megyében található történeti
emlékeket, valamint a szécsényi helytörténet emlékeit. A történeti gyűjtemény több mint 25.000
műtárgyat, dokumentumot, kéziratot és fotót tartalmaz. A múzeum régészeti gyűjteményét a Nógrád
megye területéről előkerült régészeti leletek alkotják. A régészeti gyűjteményben kutatószolgálatot
biztosít. Az állományvédelem területén a meglévő eszközállomány (párásítók és párafalók) folyamatosan
gondoskodnak a műtárgyak megfelelő környezetének biztosításáról.
Rendezvények: A Kubinyi Ferenc Múzeum állandó és időszaki kiállításokkal, illetve különböző
rendezvényekkel várja a múzeumba érkezőket. A múzeum a Múzeumok Éjszakája országos
rendezvénysorozatba is bekapcsolódott.
Szécsény történelmi látnivalói
Szentháromság szobor
A városmag rekonstrukció során felújításra került. A szobor a lent említett gyógyszertár épülete előtt áll,
azonban az őket körülvevő park még nem tükrözi a két emlék méltó környezetét.
Gyógyszertár
A gyógyszertár a megye legrégebbi XVIII. századból való gyógyszertára, magántulajdonban van,
tulajdonosa korhűen helyreállította és tervei között szerepel egy patikamúzeum kialakítása.
Haynald kapu
Helyreállítása megtörtént, városi tulajdonú, de egy vendéglátó egységnek évtizedek óta bérbe adott
terület. Fontos lenne a Tűztorony szomszédságában található műemlék további védelme, mert a nagy
nehézgépjármű és buszforgalom miatt félő a sérülés, mely igaz a tűztoronyra is. Megoldás lehet legalább a
nehéz gépjármű forgalom elterelése, ehhez azonban útépítésre van szükség.
Kaputorony
A mára kialakult állapot, a mellette lévő vámház nem tette lehetővé a torony teljes rekonstrukcióját, ezért
itt csak a torony keleti külső falának rekonstrukciójára szorítkoztak.
Rondella
Az alapfalak csak nyomokban voltak fellelhetők, a várfalak találkozásánál épült fel a téglaszerkezetű
félköríves bástya, mely az eredetileg ott álló rondella tömegrekonstrukciója. A területen szabadtéri
színház került kialakításra.
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Várkert
A várkert nincs élettel megtöltve, a rendezvények megszervezése csak nagy nehézségek árán oldható
meg, ugyanis sem vizesblokk, sem megfelelő áramellátás nincs. Nem fektettek kellő hangsúlyt a növények,
fák telepítésére sem, így például az ott található régi gesztenyesor is nagyon hiányos. A Várkert az egykori
„Borjúpást” kezdete volt, itt választották Rákóczit fejedelemmé, de jelenleg erre semmi sem utal.
Sétáló utca
A történelmi belvárost behálózzák a város díszburkolatú sétálóutcái. Az utcákon körbejárva Szécsény
majdnem minden műemléke és turisztikai látnivalója a kastély, a várkert, a bástyák, a várfalak, a
romtemplom, a templomok, és az egykori várkapu bejáratánál a gyógyszertár, és a Szentháromság szobor
megtekinthető. A belső sétáló utca a négyzet alakú Déli bástya mellett vezet az egykori várárok mellett a
Velich ház udvarára és a Haynald kapun át a város főutcájára, ahol a Tűztorony található. A virágos
sétálóutca a kovácsoltvas padokkal és lámpaoszlopokkal hangulatos kiegészítője a városnak, de további
fejlesztése elkerülhetetlen.
Promenád
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója kapcsán elkészült a Szent Erzsébet emlékmű, és
2007-től a tér a Szent Erzsébet nevet viseli. A tér parkja a Városmag felújítása során elkészült. Itt található
még a Szent István emlékmű és a magyar katonák emlékműve.
Benczúrfalva - Kastély és kastélykert
Az 196-tól Szécsényhez tartozó Benczúrfalva az egykori Dolány, a Megyer-patak mellett, Szécsénytől
mintegy 5 km-re található. A Wattay-család a XIX. század elején építtetett itt egy kastélyt. A barokk jellegű
kastély több átalakítás nyomát viseli. Többszöri tulajdonosváltás után 1910-ben híres festőművészük
Benczúr Gyula vásárolta meg a kastélyt. Benczúr élete utolsó éveit itt töltötte és a kastély mellett
létesített műteremben dolgozott. 1920-ban bekövetkezett halála után vette fel a kis falu a Benczúrfalva
nevet. A híres festő műterme nem maradt árva, id. Szabó István szobrászművész dolgozott a
műteremben. A kastély és műterem id. Szabó István halála óta lakatlan. A park elhanyagolt, csak az idős
fák emlékeznek és emlékeztetnek a gondosabb múltra. Több próbálkozás történt a park felújítására,
kiegészítésére, de ezek nem voltak eredményesek. A kastély az Állam tulajdona és jogszabályi eljárás
alapján helyreállítása a közeljövőben megkezdődik.
Benczúr Mauzóleum
Kovácsoltvas kerítéssel körülvett területen álló síremlék a benczúrfalvai temetőben. A város igyekszik a
sírhelyet rendben tartani, további fejlesztések azonban szükségesek.

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások
A városi közszolgáltatások helyzetének feltárása az oktatási, szociális és egészségügyi ellátás helyzetének
változásaira összpontosít az intézményi kapacitások bemutatásával, valamint az általuk nyújtott
szolgáltatások kihasználtságának elemzésével.
Szécsény Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsőde és Óvoda intézményben jelenleg két bölcsődei
csoport és egy óvodai csoport működik. A bölcsődei ellátást 20 hetes kortól 3 éves korig egészséges
gyermekek részére biztosítja.
Szécsény önkormányzata napközbeni ellátást a három év alatti gyermekek számára mintegy ötven éve
biztosítja, 2003-2009 között egy 15 férőhelyes, közös fenntartású csoport révén látta el a bölcsődei
feladatokat. 2010-től pedig kibővítették egy 26 férőhelyes csoporttá, melynek révén jelentősen
tehermentesítették az anyákat, javult a város egészségügyi-szociális ellátási helyzete, javítottak a
munkaerő rugalmasságán, támogatták a fiatal szülők városba vonzását.
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44.sz. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma (db)

Forrás: TEIR
Szécsényben 2013-ban az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma 0,96 fő, melyből arra
lehet következtetni, hogy a bölcsődei férőhelyek kihasználtsága maximális.
Az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek aránya 2013-ban 4,9 % volt, mely érték kedvezőbb az
országos, megyei járásközponti és járási értékeknél.
45.sz. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma (fő)

Forrás: TEIR
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46. sz. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek aránya (fő)

Forrás: TEIR
Az óvodában a férőhelyek számának 2001 és 2003 közti csökkenése követte a létszámcsökkenést,
melynek trendje azonban a korábbi magas születésszámok következtében 2002 és 2005 között
átmenetileg megfordult. A városi óvodai kapacitások teljes mértékben megfeleltek az igénybevételnek
(225 fő). 2007-2008-ban egy jelentős férőhely növekedés, majd 2009-től egy jelentős csökkenés
tapasztalható.
Az összes óvodai ellátási hely átlagos kihasználtsága folyamatosan csökkent az elmúlt években, a 2013-as
adatot tekintve a kihasználtság 88 %-os
Az önkormányzatnak a 2014-2020-as időszakra tervezett fejlesztései okán, figyelemmel a járásközponti
szerepére is határozott elképzelése van bölcsődefejlesztésről, mely egyben megteremtené az óvodai
férőhelyek számának növelését is.
47.sz. ábra: Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)

Forrás:TEIR
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48.sz. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)

Forrás:TEIR
49.sz. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő)

Forrás: TEIR
Az általános iskolai tanulók számának csökkenése figyelhető meg 2007-től (594) egészen 2012-ig (409). Ez
a csökkenő tendencia 2013-ra egy nagymértékű létszámnövekedés (571) miatt megszűnt.
A csökkenés oka a gyermeklétszám minimális csökkenésén túlmenően az volt, hogy a korábbi
városvezetés iskolatársulást hozott létre és a két társult település problémás gyermekei miatt az általános
iskola színvonala csökkent. Ennek következtében sok helybéli szülő más településre vitte át a gyermekét
tanulni. 2012. december 31-i hatállyal a társulásból Szécsény városa kilépett. 2013. szeptember 1-től a
Váci Egyházmegye indított iskolát a településen. A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium működésének megindulása eredményezte aztán a tanulói létszámnövekedést és
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eredményességét mutatja, hogy maximális osztálylétszámokkal indulnak az általános iskolai és
gimnáziumi első osztályok. E mellett megmaradt az állami működtetésű II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a Mezőgazdasági Minisztérium irányítása alatt működik a Lipthay
Béla Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium.
A környező településekről bejáró általános iskolai tanulók aránya 2007-től 2013-ig csökkenő tendenciát
mutat, viszont mindvégig az országos, megyei járásközponti és járási átlag felett alakult.
Szécsénynek továbbra is jelentős szerepet kell vállalnia az alapfokú oktatási ellátásban, hogy ne csak
Szécsény városának kiskorú gyermekei, hanem a környező települések gyermekei továbbra is
bejárhassanak és részt vehessenek az alapfokú oktatási ellátásban.
50.sz. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)

Forrás: TEIR
51.sz. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)

Forrás: TEIR
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52.sz. ábra: Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)

Forrás:TEIR
Szécsényben a középiskolák száma jelenleg három. A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a
tanulói létszám 2000-től vizsgálva folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. 215 főről a 2013/2014-es
tanévig 449 főre emelkedett a tanulói létszám, majd a 2014/2015-ös tanévben némi létszámcsökkenés
tapasztalható, így 325 fő jár az iskolába.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola tanulói létszámát tekintve 2000-től
2015-ig egy folyamatos tanulói létszámcsökkenés figyelhető meg. 221 főről jelentősen lecsökkent a
tanulói létszám 58 főre.
A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium adatai a 2013/2014-es és
2014/2015-ös tanévre vonatkozóan állnak rendelkezésre, mely szerint 74 főről 107 főre emelkedett a
tanulói létszám 1 év alatt.
53. sz. ábra: Középiskolák száma (gimnázium és szakközépiskola együtt) (db)

Forrás: TEIR
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Az összesített középiskolai tanulói létszám 2009-ig emelkedő tendenciát mutat, majd 2013-ig folyamatos
csökkenés figyelhető meg. A tanulói létszám változásának a népesség folyamatos csökkenése, ezáltal az
általános iskolát végzettek számának csökkenése az oka, valamint a már fentebb említett iskolatársulás
létrehozásából eredő problémákra vezethető vissza.
54.sz. ábra: Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok
megfelelő évfolyamaival együtt) (fő)

Forrás: TEIR
A környező településekről bejáró középiskolai tanulók aránya magasnak mondható, 2008-tól 2013-ig az
aránya meghaladja az országos átlagot, a megyei járásközponti és járási átlaggal pedig közel azonosan
alakul. A város középfokú oktatási ellátási funkciója igen jelentős, ha a lakossági tanulólétszámi arányok
változásának és kiemelkedő szintjének fényében tekintünk rá. Az intézmények képzési kínálata népszerű a
térségben és az általános iskolát végzettek körében.
55.sz. ábra: Más településről bejáró középiskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)

Forrás: TEIR
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Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mely
összefüggésben van Szécsény állandó lakónépességének csökkenésével. Míg 2000-ben 1331,8 fő volt,
addig 2013-ra lecsökkent 1196,6 lakosra ez az érték, továbbá megállapítható, hogy az országos, megyei
járásközponti és járási átlag alatt maradt a vizsgált időszakra vonatkozóan, ami a térségi értékeknél jobb
ellátottságot jelent, mivel kevesebb lakosságszám jut egy orvosra.
Szécsényben a háziorvos által ellátott személyek száma közel háromszorosa a gyermekorvos által ellátott
gyerekek számának.
56.sz. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő)

Forrás: TEIR
A településnek egészségcentruma van, itt működik járóbeteg-szakrendelő (nappali kórház), de állandó
működésű kórház nincs a városban. Ellátási területében a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórházhoz
tartozik a város. Sebészeti beavatkozásnál az akut eseteket ellátják, majd továbbutalják a balassagyarmati
kórházba, ezen túlmenően az infúziós kezelések bentlakás nélkül, ún. nappali kórházi rendszerben
történnek.
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
háziorvosi ellátás – 3 háziorvos
fogorvosi alapellátás - 4 fogorvos
házi gyermekorvosi ellátás – 2 házi gyermekorvos
fogorvosi ellátás – 4 fogorvos
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
védőnői ellátás,
iskola - egészségügyi ellátás.
A folyamatos betegellátás a délelőtti és délutáni rendeléssel minden nap biztosított. Az ügyeleti ellátás
egészségügyi vállalkozás keretében megoldott, Szécsényben az új járó beteg szakrendelőben kapott helyet
a kistérségi sürgősségi betegellátás. A járó beteg szakellátás üzemeltetését – fül-orr-gégészet,
reumatológia, a szemészet, a belgyógyászat, kardiológia, diabetológia, urológia, neurológia, pszichiátria
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tüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, foglalkozás-egészségügy, bőrgyógyászat, nőgyógyászat,
fizikoterápia, gyógy-masszőr, ultrahang, röntgen, labor, gyógytornász szakrendeléssel - a Szécsény és
Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Kft. biztosítja. Jogszabályváltozás miatt 2013. február 14-i ülésén
a képviselő-testület arról döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat - 2013. április 30-át követően
a feladatellátást és a működtetéshez szükséges önkormányzati vagyon feladatellátását nem adja át az
államnak, a járóbeteg szakellátást az önkormányzat továbbra is el kívánja látni.
A városban Szent Jób Patika és a Király Gyógyszertár működik. A járó beteg szakellátó intézményben
működik a mentőállomás, jelenleg 2 mentőautóval és egészségügyi személyzettel látja el tevékenységét.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, jelentős kihívás elé állítja az
önkormányzatot. A városban évtizedek óta működik a Ferences Betánia Idősek Otthona és a Hortenzia
Alapítvány által működtetett Idősek Ápoló Otthona, ahol az idősek nappali ellátása is biztosított. Mindkét
intézmény nappali és bentlakásos ellátást is nyújt. A Ferences Betánia Idősek Otthon fenntartója és
működtetője a Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendje. A Szécsényben működő idősotthon
azzal a céllal jött létre 1994-ben, hogy idős, beteg emberek részére megnyugvást, békés, családias légkört
biztosítson teljes körű ellátással, bentlakással.
A Hortenzia Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány Idősek ápoló Otthona az egyedül élő,
beteg, ápolásra-gondozásra szoruló idős emberek ellátására, segítségnyújtásra jött létre. A teljes körű
szociális ellátás megoldott. Napközi otthonos és bentlakásos elhelyezése történik az időseknek,
rászorulóknak.
Korábban a művelődési központban volt és működött a mozi, amely azonban érdeklődők hiányában és
gazdaságossági okok miatt nem működik már 2008-tól. Az érdeklődés hiánya már 2002-től
megmutatkozott, a látogatók száma erőteljesen lecsökkent, majd a mozi ennek következtében meg is
szűnt.

57.sz. ábra: Mozielőadások látogatóinak száma (fő)

Forrás:TEIR
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A Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. január 1-jétől került Szécsény Város fenntartásába, mint önálló
intézmény, a Krúdy Gyula Könyvtárral integrált intézményként működik. Munkáját a múzeum által őrzött
két gyűjteményi egység – a történeti gyűjtemény és a régészeti gyűjtemény – gondozása, feldolgozása és
rendszerezése határozza meg, valamint a múzeum küldetéséhez kapcsolódó kulturális rendezvények
szervezése.
A múzeum látogatottsága 2009-től 2012-ig jelentős csökkenést mutatott 15.312 főről 8.500 főre. A
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. feladata a város turisztikai látványosságainak összefogása és
menedzselése. A gazdasági helyzet, a kulturális érdeklődés hiánya is oka volt a látogatószám
csökkenésének. 2013-ban mutatkozik a látogatók számában emelkedés, mely megfelelő
marketingstratégiával, funkciók bővítésével a látogatószám további növekedése érhető el.
58. sz. ábra: Múzeumi látogatók száma (fő)

Forrás: TEIR
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen
jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet
minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a
származása vagy az anyagi helyzete.
Szécsény Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a település
működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását
horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként
vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil
szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú
szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, a támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése,
bemutatása.
Szécsény városa rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), mely a (2013-2018-ig tartó
időszakra vonatkozóan és folyamatosan felülvizsgálatra is került. A HEP céljai kerülnek az alábbiakban
ismertetésre, a további részletek pedig a programban olvashatók, mellékletként csatolva.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) átfogó célja
Szécsény Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az
egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő
egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a
szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az
óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célja számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célja a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozta meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A település gazdasági életében jelentős súllyal jelenik meg az agrárgazdaság, a térség korábbi
évtizedekben is inkább erről volt ismert, azonban az utóbbi két évtizedben az ágazat jelentősen leépült. A
jellemzően egyéni gazdálkodók kisméretű parcellákon gazdálkodnak. A város központi szerepét erősíti a
szolgáltatások széles köre, a gazdasági szereplők működése szempontjából minden szükséges funkció
(támogató szolgáltatás) elérhető Szécsényben.
A település életében az ipar szerepe mindig is mérsékeltebb volt, ami periférikusabb fekvésének, illetve az
országhatár közelségének is betudható. Ennek megfelelően barnamezős, illetve alulhasznosított területek
is kisebb mértékben jellemzőek, ezek rendszerint használatban vannak. A település nem rendelkezik ipari
park címmel rendelkező területtel, azonban ipari tevékenység folytatására kijelölt terület található a város
dél-délnyugati, illetve északi részén, melynek fejlesztését – elsősorban alapinfrastruktúrával való ellátását
– a következő években tervezi az önkormányzat. Szécsény városa a járásba tartozó települések lakossága
számára foglalkoztatási központként is megjelenik, a város gazdasági szervezetei jelentős
foglalkoztatottságot biztosítanak a környéken élők számára.
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Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték hosszú idősoros képén kirajzolódik, hogy 2000-2012 között
kisebb hullámzások mellett hasonló érték jellemzőek, 2006-2008 között azonban mérsékelt csökkenés
tapasztalható. A városra jutó érték messze az országos és kevésbé a megyei járásközpontok átlaga alatt
marad, a járási értéket viszont megelőzi. 2009-től enyhébb dinamizálódás figyelhető meg.
59. sz. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)

Forrás: TEIR

A regisztrált vállalkozások száma 2000-től folyamatosan nő, nagyobb lépés 2008-ban következett be,
mintegy harmadával (624-ről 803-ra) növekedett a vállalkozások száma, mely összefügg a mezőgazdasági
termelők vállalkozóvá válásával. Ezzel jelentősen kiemelkedik a környező települések közül, mintegy
háromszorosan meghaladva a következő település értékét, bár 2013-ra minimális csökkenés tapasztalható
kisebb emelkedés után.
60.sz. ábra: Regisztrált vállalkozások száma (db), 2000-2010

Forrás: TEIR
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A TEIR adatai alapján 2010-ben Szécsényben 827 vállalkozást regisztráltak. Kimagasló közülük a
mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban (228 db), a kereskedelem, gépjárműjavítás (118 db), az építőipar
(73 db), valamint az ingatlanügyek (71 db) területén tevékenykedő vállalkozások száma. Ezen kívül még a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (57 db) és a feldolgozóipar (41 db) emelhető ki, míg a többi
ágazat jelenléte mérsékeltebb a település gazdasági szerkezetében. Hiányoznak a vállalkozások a villamos
energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás, illetve
egyéb tevékenység kategóriákban.
61.sz. ábra: Regisztrált vállalkozások száma (nemzetgazdasági áganként), 2010.

Forrás: TEIR
4. táblázat: Nemzetgazdasági ágak jelmagyarázata
A - mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat

C - feldolgozóipar

D - villamos energia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás

E - vízellátás; szennyvíz gyűjtése,
kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
F - építőipar

G - kereskedelem,
gépjárműjavítás

H - szállítás, raktározás

I - szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás

J - információ, kommunikáció

K - pénzügyi, biztosítás

L - ingatlanügyletek

M - szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
Q - humán-egészségügyi,
szociális ellátás

N - adminisztratív és
szolgáltatást támogató
tevékenység
R - művészet, szórakoztatás,
szabadidő

O - közigazgatás, védelem;
kötelező társadalombiztosítás

P - oktatás

S - egyéb szolgáltatás

T - egyéb tevékenység

B - bányászat, kőfejtés

Forrás: saját szerkesztés
A www.céginfo.hu interneten elérhető központi adatbázisának 2015 januári adatai alapján Szécsényben
192 társas vállalkozás rendelkezik székhellyel, fiókteleppel pedig 127 darab, a vállalkozások harmada
társas vállalkozásként működik. Ágazati megoszlásuk rendkívül vegyes, minden szektorban találunk
vállalkozásokat. A fiókteleppel rendelkező vállalkozások székhely szerint többnyire Nógrád megyéből
kerülnek ki. Több esetben a vállalkozások székhelyét Budapesten jegyezték be, a valós tevékenység
azonban ténylegesen Szécsényben folyik. A településen az országos lefedettséggel rendelkező
nagyvállalati, szolgáltató szektor szinte minden prominens képviselője megtalálható (telefontársaságok,
bankok, biztosítók, kereskedelmi láncok, stb.).
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A vállalkozások méretének vizsgálatából egyértelműen kiderül a mikrovállalkozások országos átlagot
meghaladó mértéke, mely a gazdasági szerkezet alapvető problémáira is utal. A regisztrált vállalkozások
97,5%-a 0-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás (623 db), számuk 2008-ben ugrott meg a korábban jelzett
ténynek köszönhetően, azóta kisebb értékű csökkenés jellemző. A járásban erős törést követően Varsány
(189 db) és Rimóc (158 db) követi Szécsényt, míg a többi település esetében jóval 100 db alatt marad a
vállalkozások száma a vizsgált szegmensben.
A 10-49 főt foglalkoztató, ún. kisvállalkozások száma 2006 óta tartó csökkenő tendencia hatására 15
vállalkozásban maximalizálódott 2013-ban (2,34%), ugyanakkor a járásban összesen három másik
településen található még vállalkozás ebben a kategóriában, összesen 5 darab.
Az 50 foglalkoztatottat meghaladó középvállalkozói kategória csupán egyetlen vállalkozást foglal magába
jelenleg, habár 2009-2011 között egy másik vállalkozás is elérte ezt a szintet. A járásban szintén ez az
egyetlen középvállalkozás.
A regisztrált vállalkozások számának alakulásában a gazdasági válság negatív trendje alig érvényesül, a
vállalkozások számának minimális csökkenése elsősorban a mikrovállalkozások körében nagyobb
jelentőségű.
Legalább 250 főt foglalkoztatató vállalkozás nem található Szécsényben 2008 óta.
5. táblázat: Regisztrált vállalkozások megoszlása foglalkoztatotti létszám alapján (db), 2006-2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1-9 fő
463
480
655
633
637
637
623
623
10-49 fő
22
18
21
19
16
18
15
15
50-249 fő
1
1
1
2
2
2
1
1
Forrás: TEIR
A regisztrált nonprofit szervezetek száma 15-16 darab, míg a civil szervezetek száma 77 db az
önkormányzati tájékoztatás alapján. Térségi szinten a listát Hollókő vezeti 42 regisztrált szervezettel, a
többi, kisebb település aktivitása 10 szervezet alatt maradt. A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok,
társadalmi szervezetek, körök, stb.) 23%-a (18 db) a sporttevékenység szervezéséhez kapcsolódó, illetve
sportolókat tömörítő szervezet. A település kulturális (épített és szellemi) örökségével 14 szervezet
foglalkozik, ezek közel mindegyike turisztikai tevékenységet is folytat. Oktatás-nevelés, fiatalkorúak
idejének hasznos eltöltését biztosító szervezetből 7, kifejezetten művészeti (modern tánc és zene)
szervezetből 5, hagyományőrzőből 3 található. A kisebbségek képviseletét 4, a térség, illetve a város
fejlesztését 5 szervezet fogja össze. A civil szervezetek életében jelentős szerepe van a művelődési
központnak, 13%-uk székhelyét is a központba jelentette be.

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A vállalkozások ágazati megoszlásából kitűnik a mezőgazdasági vállalkozások arányának folyamatos
térnyerése (2008: 25,7%, 2013: 31,1%), mely érzékelteti a térség erőteljes agrárjellegét. Az iparosodottság
alacsonyabb foka visszavezethető a rendszerváltás előtti évek visszafogott fejlesztéseivel, Szécsény
fekvése miatt kevesebb figyelmet kapott az iparpolitikában. 2013-ban 255 vállalkozás tevékenykedett
mezőgazdaságban, ezt a kereskedelem-gépjármű javítás követ (111 db). 50 vállalkozást az ingatlan piac
(64 db), az építőipar (60 db) és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (52 db) haladja meg.
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Jelentősebb még az oktatás (43 db), egyéb szolgáltatás (33 db). Idegenforgalommal mindössze 37
vállalkozás foglalkozott, míg a szórakozás, szabadidő, illetve egészségügyi-szociális területek alig vagy
egyáltalán nem jelennek meg. Kiemelhető ezen kívül még a szállítmányozás, raktározás területe, ahol
szintén folyamatos a csökkenés (2013: 29 db).
Néhány ágazatban ugyanakkor növekedés tapasztalható: oktatás (2008: 32 db, 2013: 43 db),
ingatlanügyek, művészet, szórakoztatás, szabadidő ág (4-ről 6-ra), igaz ez utóbbi ágazatban csupán egy
település jelenik meg a járásban Szécsényen kívül.
62.sz. ábra: Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás
százalékában) 2008-2012

Forrás: TEIR
Az építőipari vállalkozások száma minimális, 1,3%-os csökkenést mutat 2008 (14,6%) és 2013 (13,3%)
között, míg a járás egészét tekintve ennél nagyobb visszaesés tapasztalható. A feldolgozó ipar 46
vállalkozással képviselteti magát a városban, mely 2008 óta 6 új vállalkozást jelenti, aránya így 7% körüli,
mely jóval az országos érték alatt marad. A szektor a járás egészében visszafogott, nem jellemző ilyen
típusú vállalkozások letelepedése, igaz, korábban voltak erre példák.
63. sz. ábra: Ipar-, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás
százalékában) 2008-2012

Forrás: TEIR
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Az országos trendekkel ellentétben a tercier szektor mérsékelt csökkenése jellemző. 2011-2013 között
arányuk 1,4%-ot csökkent (2013: 55,6%), ez 454 vállalkozást jelent, mely érdekelt a szolgáltató
szektorban. Ezen szolgáltatási palettával ugyanakkor Szécsény egyértelműen térsége szolgáltatási
központja, messze kiemelkedik a többi település közül (az őt követő Varsányban is alig 50 vállalkozás
látható a szolgáltató szektorban).
64. sz. ábra: Szolgáltatásokban regisztrált vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás
százalékában) 2011-2013

Forrás: TEIR
Szécsény gazdasági szerkezetében a tercier szektor kiemelkedő, melynek egyik jelentősebb része a
turizmus. A vendéglátóhelyek száma 2000-2006 közti folyamatosan emelkedő tendencia után (44-ről 60
darabra) 2007-ben a felére esett vissza (34 db), majd ezek után ismét növekedésnek indult, így 2013-ban
már 44 vendéglátóhely üzemelt. A térségben szintén Szécsény emelkedik ki ezen szolgáltatási
szegmensben, a többi településen jellemzően 1-4 vendéglátóhely található a turisztikai központ Hollókő
(12 db) kivételével.
65.sz. ábra: Vendéglátóhelyek számának változása Szécsényben (darab), 2000-2013

Forrás: TEIR
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Az összes (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyek száma 2008-ig stagnált, majd ezt erős emelkedés
követte: 2009-ben 172 helyre, 2012-ben 237 helyre növekedett a helyek száma, 2013-ban pedig 241
helyben tetőzött. A térségben ezen kívül Hollókő (179 hely) és Nógrádszakál (124 hely) említhető meg, és
csupán négy településen nem volt bejelentett szállásférőhely. A férőhelyek között a szállodai kategória
aránya 2009-től jelenik meg a településen (25,6%), majd közel duplázódás után erős visszaesést követve
2013-ban 20%-on állt meg. A térségben csak Szécsényben található magasabb kategóriájú szálláshely.

66.sz. ábra: Összes (kereskedelmi és magán) szállásférőhely számának változása Szécsényben (darab),
2000-2013

Forrás: TEIR

67.sz. ábra: Összes (kereskedelmi és magán) szállásférőhely számának megoszlása a Szécsényi járásban
(darab), 2013

Forrás: TEIR
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A vendégforgalom meglehetősen hullámzóan alakul, 2001-ben (2.255 fő) közel 2,5-szerese volt az egy
évvel korábbinak, ezután fokozatosan csökkenve 2005-ben érte el a mélypontot (1.011 fő), majd újabb
emelkedő szakasz következett. A 2009-es újabb tetőpont (2.492 fő) után 2013-ban 1.832 vendég fordult
meg a település szálláshelyein. A térség gazdag látnivalói, turisztikai potenciálja ellenére visszafogott a
szállóvendégek száma, Szécsényen kívül Nógrádszakálon (489 fő) volt jelentősebb, míg a közismert
Hollókőn 2.286 vendég fordult meg. A forgalom csökkenésének hátterében a környező településeken
történő hasonló beruházások, illetve a szécsényi férőhelyek felújításai állnak.
68.sz. ábra: Vendégforgalom és vendégéjszakák száma, 2000-2013, (darab)
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Forrás: TEIR
A vendégéjszakák száma a vendégek számának hullámzását követi, bár a visszaesés mértéke
szembetűnőbb a hosszú idősoros adatokat tekintve. Az ezredforduló környékén kevesebb vendég jóval
több éjszakát töltött a településen. Az ezredfordulót követő években bőven 5.000 fölötti éjszakát
töltöttek el a városban, mely a 2006-os mélypont során 1.727-re esett vissza. A növekedés lassú volt,
egyedül 2010-ben haladta meg az ötezer éjszakát, azóta folyamatosan csökken, 2013-ban 2.896 éjszakát
regisztráltak. Érdekes módon a közel negyed annyi vendéget fogadó Nógrádszakálon mintegy ezerrel több
éjszakát töltöttek el, míg Hollókőn közel hatezret. Az egy vendégre jutó éjszakák száma jelentősen
csökkent, az ezredforduló kiugró értékével (5,1 éjszaka/vendég) szemben a következő év
csúcsidőszakában is 3 éjszaka/vendég értéket mutatott, mely folyamatosan csökken. 2013-ban egy
vendég 1,6 vendégéjszakát töltött a településen, tehát jellemzően a vendégek egyetlen éjszakát töltenek
el Szécsényben, ami az idegenforgalom komoly problémáira, elsősorban a marketing és koordináció
hiányára utal, illetve felveti a térségi összefogás minőségének kérdését, különösen annak fényében, hogy
az utóbbi időszakban magasabb kategóriájú szálláshely is elérhető. Ugyanakkor a szálloda kedvezőtlen –
városszéli – fekvése hátráltatja kihasználtsága növekedését. Az eltöltött idő növekedését hátráltatja a
turisztikai programok és az ún. komplex csomagok kínálatának hiánya.
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A csökkenő vendégek, illetve vendégéjszakák számával párhuzamosan a növekvő szálláshelyek
relevanciája is kérdéseket vet fel. Az egy szálláshelyre jutó vendégéjszakák száma ugyanis drasztikus
visszaesést mutat. Míg 2000-2002 között 60 fölötti volt, addig 2013-ban csupán 12 éjszaka jutott egy-egy
szálláshelyre, amit nemcsak az országos és megyei járásközpontok, hanem a járási átlag is megelőz.
69.sz. ábra: Egy szálláshelyre jutó vendégéjszakák számának alakulása (darab), 2000-2013

Forrás: TEIR
A külföldi vendégek aránya erős hullámzásában is tetten érhető a térség iránti csökkenő érdeklődés. 2000,
2003 és 2004-ben meghaladta a 30%-ot, ezek között is jellemzően 15% fölött maradt, mely nem éri el az
országos és járási átlagot, de a megyei járásközpontok adatait jelentősen meghaladja. A városi érték
hullámzása nem követi a járási érték rajzolatát, mely még erősebb kitettséget mutat. Szécsényben a
külföldi vendégéjszakák számarányában 2009-ben erős visszaesés következett be, azóta is alig 5% körüli a
külföldiek aránya.
A település több esetben nyújtott be pályázatot turisztikai desztináció menedzsment (TDM) tevékenység
támogatására, a szervezet létrehozására, nemcsak Szécsény, hanem tágabb térség számára biztosítva az
idegenforgalmi szegmens szakszerű koordinálását, hatékonyabb marketingakcióját. Az alacsony forgalom
(vendégek és eltöltött éjszakák száma, stb.) alapján azonban a pályázatok a minimumkövetelmények
elérése híján elutasításra kerültek. 2014-2020 közti időszakban újra lehetőség lesz ezen szervezeti
egységek létrehozására.
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése
A település jelentősebb foglalkoztatói közé tartozik az elektronikai iparban, összeszerelésben
tevékenykedő Tommy-Invest Kft. és a gyertyagyártással foglalkozó Rustic Candle Kft., amiknek fióktelepe
található a telephelyen, így létszámuk becslésen alapul, az utóbbi telephelyén 40-50 fő dolgozik. A
Tommy-Invest Kft. összes foglalkoztatottja alapján nagyvállalatnak minősül, bár szécsényi telephelyén
csak mintegy 160 fő dolgozik. A KKV szektor jelesebbjei a kereskedelemmel foglalkozó Palóc Coop Kft., a
fűrészáru előállításában, illetve csomagolóiparban is tevékenykedő AVA-PACK Kft. Ezen kívül a Krisgold
Kft., az építőiparban szereplő Lak-Épker 1998 Kft., a pékségként üzemelő Vincze István és fiai Bt. emelhető
ki.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Szécsény a környező, illetve a tőle nyugatra fekvő települések számára természetes közlekedési
csomópontként funkcionál, a hagyományos útvonal a 22. számú főútban él ma tovább, mely közvetlen
kapcsolatot biztosít térsége számára. A főút minősége megfelelő, a megyeszékhely Szécsényből félóra
alatt elérhető. Autópálya csomópont Nagylóc-Hollókő érintésével érhető el leggyorsabban, azonban az is
közel egy órát vesz igénybe, mely fokozza a térség elzártságát. Ezzel összefüggésben Budapest elérése
közel két órába telik, mely az utóbbi években minimális csökkenést mutat csak (3 perc). A megközelítés
ilyenformán jelentkező nehézségei kihatnak mind az idegenforgalom, mind a befektetések mérsékelt
érdeklődésére, illetve annak erőteljes mérséklődésére.
Szécsényben nem található kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás, illetve a vállalkozások nem
építettek ki ezirányú divíziót a településen.
Bár a munkaerő képzettsége meghaladja a térségi átlagot, a felsőfokú végzettségűek aránya az országos
értéktől elmarad, mely a gazdaság fejlődését hátráltatja, így annak versenyképességére a negatívan hat. A
szolgáltatások széles körű jelenléte azonban biztosítja a vállalkozások számára szükséges szolgáltatási
hátteret. Szécsény két jelentősebb népessége koncentrációval és gazdasági potenciállal rendelkező város,
Balassagyarmat és Salgótarján között helyezkedik el, így tevékenységét mintegy azok árnyékában
végezheti. A két város vonzó tényezőt fejt ki mind a vállalkozások, mind a szécsényi lakosság számára, így
az elköltözések keretében jelentős a két városba migrálók aránya.
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70.sz. ábra: Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a megyeszékhelyig
(km), 2013

Forrás: TEIR

71.sz. ábra: Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya
csomópontig (km), 2013

Forrás: TEIR
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72. sz. ábra: Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben Budapestig (km),
2013

Forrás: TEIR

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Az elvándorlásból fakadó népességcsökkenés hatására növekszik az eladó ingatlanok száma, ezek közül
több használaton kívül van, lakói elköltöztek. Új lakók elsősorban a környező településekről költöznek be.
A lakosság komoly hányada lakik a belvárosban, mely magában foglalja a történelmi városmagot is. A
nyugati városrész a legnívósabb településrész jelenleg. Pösténypuszta megítélése kétoldalú, jellemzően az
alsóbb osztályok lakják, miközben az utóbbi években a jómódúak kiköltözése is megfigyelhető.

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az egyre nehezebb gazdasági körülmények és önkormányzati gazdálkodás keretei között Szécsény város
önkormányzata megőrizte pénzügyi stabilitását. Az ezredfordulótól vizsgálva elmondható a bevételek
folyamatos növekedése, melynek mértéke ugyanakkor jelentősen függ az aktuális kormányzati
intézkedésektől. Ezen viszonyrendszer keretében elemezve jól látható az egyes bevételi csoportok eltérő
tendenciájú alakulása, más esetekben erősen hullámzó, akár évről-évre változó volta is. Az önkormányzat
saját folyó bevételére ez utóbbi, hullámzó tendencia jellemző; 2001-ben 335, 2002-ben 205, 2008-ban
174, 2011-ben 188,5 millió Ft volt.
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Ezzel ellentétben a helyi adókból származó bevétel 2001-2011 között folyamatosan emelkedett, a
gazdasági válság okozta recesszió ezen mutató alapján kevésbé érintette a települést. Az említett
időszakban a helyi adókból származó bevétel megduplázódott (2001:63,7 millió Ft, 2011: 132,5 millió Ft).
Az önkormányzat számára átengedett bevételekre 2007-ig növekvő érték volt jellemző (2001: 180,8 millió
Ft, 2007: 307 millió Ft), azonban 2008-tól mintegy harmadával esett vissza (2008: 214 millió Ft, 2011: 209
millió Ft).
Hasonló képet mutat a személyi jövedelem adóból származó bevétel mértékének változása is; 2001 (173
millió Ft) és 2007 (263 millió Ft) közti emelkedő szakaszt visszaesés követte, így 2011-ben 161 millió Ft
érkezett a városhoz ezen jogcímen. A gépjárműadó szintén jelentős tételt tesz ki a bevételek oldalán,
2004-ben és 2007-ben volt nagyobb mennyiségi ugrás, 2011-ben 48 millió Ft származott az adónemből. A
romló gazdasági helyzet ellenére az önkormányzat csak minimális mértékben értékesíti a tulajdonában
lévő értékeket, viszont a bevételek jelentős részét befektetés formájában őrzi meg, komoly tartalékot
képezve későbbi beruházások számára. Ennek mértéke 2011-ben 522,7 millió Ft volt.
A források csoportját gyarapítja az önkormányzat számára alanyi jogon nyújtott ún. normatív támogatás
(2001: 208 millió Ft, 2011: 360 millió Ft). A település hátrányos helyzetére való tekintettel eddig szinte
minden évben folyósításra került az " önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi
önkormányzatok támogatása", melynek mértéke 2011-ben 115 millió Ft-ot ért el. Az összes bevételt
tekintve tehát megállapítható, a települési bevételek mértéke 2006-ig folyamatosan erősödött, aztán
kisebb mértékben csökkent (2011: 1,727 Mrd Ft). 2013-ban és 2014-ben már nem volt „ÖNHIKI”
támogatása a városnak.
Mind az iparűzési (IPA), mind az idegenforgalmi (IFA) adóként kivetett helyi jellegű bevételi forrás
emelkedő tendenciája jól alátámasztja, hogy a gazdasági válság a térségre jellemző gazdasági szerkezetre
kevésbé volt hatással, legalábbis a befizetett adóból visszakövetkeztetett bevételek alapján ez
egyértelműen kijelenthető. Az IPA összege 2006 (93,9 millió Ft) és 2011 (123,7 millió Ft) között mintegy
harmadával növekedett, míg az IFA 2009-2010 évekbeli (647, illetve 686 ezer Ft) értéke 2011-ben a felére
esett (369 ezer Ft), mely egyben mutatja az idegenforgalom erősen visszafogott tendenciáit, a településen
megszállók körének alacsony számát.
Az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát vizsgálva elmondható, hogy feladatellátási
kötelezettségéből fakadóan működési és személyi költségek teszik ki jelentékeny hányadát. A személyi
juttatások fokozatosan nőttek 2001 (208 millió Ft) és 2010 (547 millió Ft), ugyanakkor már a közigazgatás
átszervezésének kezdeti lépései után jelentősen csökkentek 2011-ben (474 millió Ft). Az ehhez
kapcsolódó járulékok az aktuális szabályokat követve változtak, mértékük azonban kisebb mértékben, bár
arányaiban így is jelentősen (53%-os emelkedés 2001-2007 között) változott, 2011-ben értéke 125,5 millió
Ft volt.
Az előzőekkel ellentétben az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai csökkenő tendenciát mutatnak
a 2004-2006 közti csúcsot leszámítva (2001: 376,6 millió Ft, 2005: 442,9 millió Ft, 2011: 281,9 millió Ft). A
működési kiadások változása hektikus, nem illeszthető rá séma, mértéke 920 és 1.070 millió Ft között
változott eddig, néhány évben ettől kevesebb is előfordult (2011: 882 millió Ft). A tőkefelhalmozás
irányába tett kiadások is változóak, egyértelmű tendencia nem illeszthető rá (2001: 555 millió Ft, 2006:
716,8 millió Ft, 2010: 633 millió Ft, 2011: 546 millió Ft). Hasonlóan jellemezhető az immateriális javak,
tárgyi eszközök, földterület felhalmozására fordított kiadások is (2001: 407 millió Ft, 2004: 38 millió Ft,
2007: 248 millió Ft, 2011: 49 millió Ft). Növekvő terhet jelent ugyanakkor az önkormányzat által ellátottak
forráskerete, mely folyamatosan nő (2006: 5,1 millió Ft, 2011: 8,2 millió Ft), előrevetítve ezen kiadások
jövőbeli ütemének növekedését, ami a forrás mértékének önkormányzati költségvetésbeli arányának
eltolódását, tudatos növelésének kérdését veti fel. Adott tárgyévi kiadások ezek alapján meglehetősen
hullámzóan alakulnak, pár évnyi emelkedést pár évnyi csökkenés követ.
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73. sz. ábra: A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai 2001-2011 (millió Ft)

Forrás: KSH
Az önkormányzat kölcsöntörlesztése 2008-tól jelent meg a költségvetésben (16,4 millió Ft, 2011-ben
értéke 65 millió Ft volt. A felvett hitelek visszafizetése szintén jelentős kiadási tétel (2008: 152 millió Ft,
2011: 89,7 millió Ft), mely az önkormányzatok adósságállományának állami konszolidációjával kikerült a
költségvetésből.
A költségvetés kiadási oldalán megjelennek az önkormányzat által a rászorulók számára különböző
jogcímen nyújtott segélyek, támogatások is. A lakásfenntartási támogatás mértékének növekedése mind a
fenntartási költségek, mind az igénybevevők számának növekedését mutatja; 2009: 454 ezer Ft, 2011: 8,9
millió Ft, 2013: 11,3 millió Ft). Ezzel párhuzamosan az átmeneti okokból osztott segélyek száma is
emelkedett (2008: 190, 2011: 352, 2013: 534 eset), míg az erre fordított összeg hullámzóan alakult (2008:
3,8 millió Ft, 2011: 2,2 millió Ft, 2013: 2,7 millió Ft), azaz az esetek számának emelkedéséből nem
következik törvényszerűen a ráfordított keret növekedése. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
vonatkozóan 2009-ig állnak rendelkezésre adatok, addig változatosan alakultak az esetszámok, az egymást
követő években jellemzőek az egy nagyságrenddel történő változások (csökkenés vagy növekedés);
2006: 44, 2007: 383, 2008: 560, 2009: 15 eset. A támogatások összege az esetek számával szoros
összefüggésben mozog, 2006: 188 ezer Ft, 2007: 1,8 millió Ft, 2008: 2 millió Ft, 2009: 84 ezer Ft).
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma egyértelműen növekszik az utóbbi tíz év
viszonylatában, egyes években erős kiugrások tapasztalhatóak.
2006-2009 között 2 fő, 2010-től egy fő időskorú kap járadékot az önkormányzattól, ennek összege is
mérséklődik (2006: 548, 2013: 119 ezer Ft) éves szinten. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülőket vizsgálva megállapítható, hogy számuk 2006 (175 fő) óta folyamatosan emelkedik (2013: 267
fő), ugyanakkor 2011 óta stabil. Temetési segélyezés eseteire a fenti tendencia rajzolható fel (2006: 28,
2013: 28 eset). A közgyógyellátásban részesülők száma is fokozatos csökkenést mutat (2000: 433, 2008:
284, 2013: 215 fő), amely szintén az önkormányzati kiadások mérséklését jelenti. Rendszeres szociális
segély címen nyújtott támogatás összértéke 2009-2012 között emelkedett (2009: 5,1, 2012: 7 millió Ft),
2013-ban jelentős csökkenés következett be (5,48 millió Ft).
Az egy lakosra jutó helyi iparűzési adó (IPA) 2006-ban az országos érték fele volt (15.400 Ft), 2011-re
azonban mintegy 40%-os emelkedést produkált (21.800 Ft), így lemaradása már csak 6%-nyi a megyei
járásközpontok átlagától, a járási átlagot (9.300 Ft) viszont messze túlszárnyalja. 100 és 500 ezer Ft közti
befizetést ötven vállalkozás teljesít a településen.
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Az önkormányzatok által kivetett helyi adók közül az idegenforgalmi adó
(IFA) a térség turisztikai beállítottságának ellenére is minimális, 2008-ig meg sem jelenik. 2009-2010-ben
egyformán 100 Ft lakosonként, mely jelentősen elmarad az országos átlagtól, megegyezik azonban
Nógrád megye
járásközpontjai értékeinek átlagával. A térségben Hollókő emelkedik ki adottságainál fogva, a többi
településen vagy egyáltalán nem származik ilyen címen önkormányzati bevétel vagy minimális, a
szécsényivel megegyező értéket jelent.
Az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében a fennálló teljes hitelállomány törlesztésre került,
melynek összege 184,5 millió Ft volt. Szécsény Város Önkormányzatánál az adósság átvállalása kiterjedt a
2014. február 28-án fennálló tőkeállományra és az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított
járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség) is. A Magyar
Államkincstár 2014. február 28-án utalta át a törlesztés összegét, ettől a naptól a város felszabadult a
hitelállomány alól. Az önkormányzat a fejlesztésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiadásokat egyéb
forrásból rendezte 2013 végéig.

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat vállalkozásokkal rendelkezik, ezek, egy kivétellel, 100 %-os önkormányzati tulajdonúak:
Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft: pályázatokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos
szolgáltatások, Start munkaprogram térkő gyártás, temető- és város üzemeltetés, karbantartás.
Szécsényi AGRO-Help Kft: start- és közmunka program keretében mezőgazdasági (kertészet) és
álletenyésztési tevékenységet folytat. Felnőtt oktatást végez és saját gépparkjával mezőgazdasági
termelést folytat az önkormányzati földeken, biztosítja a közétkeztetést.
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft: zöldterület kezelés, közreműködés a
hulladékszállításban, a megvalósítás alatt álló hulladékválogató előkészítése és működtetése.
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft: Művelődési Ház működtetése, rendezvényszervezés,
Tűztorony, Bástyák és Nosztalgia Múzeum működtetése.
Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrom Közhasznú Nonprofit Kft-ben az üzletrész több mint
1/3-a az önkormányzat tulajdonában van.

Valamennyi cég 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, melyek jól körülhatárolt tevékenységi körrel és
ellátandó területtel rendelkeznek, gyakorlatilag lefedve a teljes önkormányzati szisztémát. Az
önkormányzat gazdaságfejlesztést ösztönző tevékenysége egyelőre mérsékelt jellegű, a vállalkozásokkal
történő közös gondolkodás és párbeszéd jellemző. Forráshiány miatt az önkormányzat jelentősebb
források allokálására nem képes. A város által létrehozott vállalkozások elsősorban önkormányzati
feladatokat, illetve az önkormányzat pályázati feladatait látják el.

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az önkormányzat direkt gazdaságfejlesztési tevékenységet nem végez, a befektetők számára egyelőre
minimális területek állnak rendelkezésre. Középtávon cél az ipari parki cím elnyerése, infrastruktúrával
rendelkező terület kialakítása, illetve a barnamezős területek megújítása.
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Az önkormányzat célja a mintegy 11 hektáros Ludányhalászi úti ipari
terület ipari parki minősítésének elérésével jelentősebb források megszerzése a terület alapvető
infrastruktúrájának kiépítése és befektetőknek történő kiajánlása érdekében. A projekt a 2014-2020 közti
időszakban az önkormányzat egyik vezérprojektjeként fogalmazódott meg, ami a vállalkozások
támogatását is élvezi.
A település déli részén iparterület kiépítését tervezi az önkormányzat mintegy 8 hektárnyi területen, ami
többek között a hagyománnyal rendelkező, de jelenleg nem üzemelő állatvásártérnek is helyet adna.
Szlovákia szomszédos, felvidéki térségeivel való kapcsolattartás évtizedeken keresztül csak nagy kerülővel
volt megoldható az Ipoly hídjainak II. világháborúban történt felrobbantása óta. A kapcsolat a hidak
utóbbi években történő visszaépítésével állt helyre, azonban a kereskedelmi-gazdasági együttműködések
kialakulásához több idő szükséges. A kapcsolatok hatására várhatóan oldódik a térség periférikus
megítélése és nagyobb térség desztinációi érhetők el közvetve, illetve a határmenti fekvés a befektetők
számára is kedvezőbb színben tüntetheti fel a települést.
A Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 108/2011.(IV.19.) számú határozatával fogadta el az
önkormányzat 2011-2014 évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési programját, mely dokumentum felsorolja
és jellemzi az önkormányzat egyes tevékenységeit, a kötelezően ellátandó szolgáltatások és intézmények
körét. A program nem terjed ki a befektetés-ösztönzés konkrét eszközeire.
A program bemutatja az önkormányzat lehetőségeinek beszűkülését, az egyre kisebb mozgástér és
növekvő kiadások viszonyrendszerében a szolgáltatások magas színvonalú biztosításának prioritását.

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a korábban jellemző bonyolult rendszer az
önkormányzatok számára egyszerűbb megoldási lehetőséget kínál a munkanélküli lakosság közcélú
foglalkoztatására vonatkozóan, ugyanakkor nagyobb felelősséget is társít ezzel párhuzamosan az
önkormányzatok számára. A város legnagyobb munkáltatója az önkormányzat. A közmunka program
keretében foglalkoztatottak részt vesznek a városüzemeltetés terén ellátandó feladatok megoldásában,
különböző felújítási, renoválási munkákban. Ezen kívül az önkormányzat önálló mezőgazdasági
tevékenységbe kezdett, ami általánosnak mondható az országban. Ennek keretében a különböző
termények termesztése elsősorban közétkeztetési célú felhasználás kereteit bővíti. A kertészet és
állattartó telep a város természeti adottságaira épülve használja ki a térségi adottságokat. A következő
évekre vonatkozó megfogalmazott cél a foglalkoztatottak számának növelésével a termelés volumenének
és a megtermelt termékek mennyiségének fokozása, valamint újabb üzemek (pl. vágópont)
bekapcsolásával a gazdaságos üzemméret elérése, egymásra épülő termelési folyamatrendszer kiépítése.
A közfoglalkoztatottak száma 2009-2010-ben az 50, 2013-2014-ben a 250 főt haladta meg, köszönhetően
a kormányzati programoknak.
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74.sz. ábra: Közmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő), 2005-2014

Forrás: Szécsény város önkormányzata adatszolgáltatása

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzat 14 épületben 57 lakással rendelkezik, ezek jelentős része a belvárosban fekszik,
műemlékvédelmi épületben. A szociális városrehabilitációs pályázat keretein belül felújításra került 10 db
lakás, és egy kétlakásos ház új külsőt kapott, továbbá a régi tüdőgondozó épületében 5 szociális bérlakás
kialakítása van folyamatban. Pösténypusztán két lakást újítottak fel. Panel technológiával épült lakása
nincs az önkormányzatnak, így a panelprogramban sem vettek részt. A lakások nagy része eléri a komfort
fokozatot, összkomfortos ugyanakkor csupán kettő található. Tervek szerint az eddig fel nem újított
lakások, ingatlanok renoválására kerül sor a következő években, illetve a leginkább leromlott állapotban
lévő ingatlanok megújítására, komfortfokozatának emelésére.
A lakásállomány koncentrációja a tágabb értelemben vett belvároshoz köthető, a Haynald, Rákóczi, Hársfa
utcákon, illetve a Mindszenthy téren jellemző. A jelenlegi lakásállomány mind mennyiségét, mind
kezelését tekintve elegendő az önkormányzat számára, ezért bővítést nem terveznek. Az önkormányzat a
tulajdonában álló lakásállományt szociális bérlakásként, illetve klasszikus bérlakásként használja.
Az önkormányzat ezen kívül rendelkezik két üzemcsarnokkal, melyek területe egyenként 1750 m2, amit
jelenleg a közmunka program keretében használnak, felújításuk barnamezős beruházás keretében
valósulhat meg. A közintézmények, oktatási-nevelési intézmények, valamint egészségügyi és szolgáltató
intézmények épületeinek jelentős része az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, ezek felújítása
és energetikai racionalizációjára az utóbbi években került sor, néhány épület maradt ki csupán ezen
fejlesztésekből. Szécsényben 2001-2013 között alig, mindössze 38-al emelkedett a lakások száma (2.500ról 2.538-ra), amik megoszlása a következő:
6. táblázat: A lakásállomány szobával való ellátottsága (%), 2013
darab
arány (%)
Összesen
2538
100
egyszobás
109
4,29
kétszobás
956
37,66
háromszobás
803
31,64
négy és többszobás
670
26,4
Forrás: KSH
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A táblázat alapján a lakások valamivel több, mint harmada kétszobás, közel harmada háromszobás,
negyede négy vagy több szobával rendelkezik és mindössze 4%-uk egyszobás. Az új építések száma
változatosan alakult, két csúcs időszak mutatható ki (2003-2004: 13-11 lakás, illetve 2006: 13 lakás), ezen
kívül 4-6 lakás jellemző évente, ezen kívül átlagosan két épületet bontanak le. Az új építésű lakások
jellemzően háromszobásak, családi ház jellegűek.

1.10.6. Intézményfenntartás
A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás területeit a Szécsény és
Térsége Humánszolgáltató Központ látja el, aminek tulajdonosa és fenntartója az önkormányzat. Az
idősebb korosztály nappali ellátását, támogatását a Humánszolgáltató központ mellett az idősek ápoló
otthona is biztosítja a lakosság ezen része számára.
A 2013. január 1-vel létrehozott, önkormányzati fenntartású Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
szervezetileg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumból vált ki, az oktatási intézmény ugyanis a
közoktatás országos méretű átszervezése során a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába
került, működési költségeit az önkormányzat biztosítja. A 2013. szeptember 1-től működő Páter Bárkányi
János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartója a Váci Egyházmegye, az iskola szorosan
együttműködik a városban lévő ferences plébániával. A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola
állami fenntartásban működik, mely jelenti a működés finanszírozási hátterének biztosítását is. Ezen kívül
a Manóvár Gyerekház biztosítja a gyermekek nappali elhelyezését és felügyeletét a lakosság számára.
A Szécsény és Térsége Egészségügyi Központban 25 féle szakrendelésre vagy ezek kiegészítő
szolgáltatásait vehetik igénybe Szécsény és a környező települések lakói. Itt kap helyet a 3 fogorvos, a
védőnői szolgálat, egy gyermekorvos és egy felnőtt háziorvos. Az egészség centrumban a járás valamennyi
lakója igénybe veszi a szolgáltatásokat, maximális kihasználtsággal és tulajdonképpen veszteség nélkül
működik.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. célja a Kubinyi Ferenc Múzeummal és Krúdy Gyula Könyvtárral
együttműködve a település kulturális életének színesítése, helyi identitás és kötődés erősítése. Emellett
tevékenyen részt vesznek különböző, a város népszerűsítéséhez tarozó tevékenység, városi program
szervezésében.

1.10.7. Energiagazdálkodás
Az önkormányzat semmilyen önálló, saját energiaellátó rendszerrel nem rendelkezik. Az áramszolgáltatást
a két szervezet közti megállapodás alapján működteti az ÉMÁSZ. A 2014-2020 ciklusban tervezetten a
külső erőforrásoktól való függőség mérséklése érdekében biogáz üzem és kisebb erőművi kapacitás
kerülne kiépítésre, ahol a megtermelt energia forrása egyrészt a szennyvíztelep, másrészt a környékbeli
mezőgazdasági vállalkozóktól beszerezhető másodlagos anyagok, hulladékkapacitások adják. A program
előkészítése folyamatban van, a vállalkozókkal kötött megállapodások alapján az energiaforrás igény
fedezhető.
A földgázszolgáltatást a TIGÁZ végzi.
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Az intézmények jelentős része az utóbbi években került felújításra, így az intézményrendszer naprakész,
tipikus problémái nincsenek. A nevelési-oktatási, illetve közintézmények egyes egységei azonban
kimaradtak az utóbbi évek fejlesztési hullámából, ezek felújítása, elsősorban energetikai racionalizálása
(elsősorban szigetelés, nyílászáró csere, energiatakarékos rendszerek kiépítése, feltételek biztosítása) a
következő évek feladata, ami várhatóan jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat hosszabb
távon, valamint több évre vonatkozóan oldja meg a felmerülő problémákat.
A közvilágítás rendszere, a lámpatestek nagy része az ÉMÁSZ-hoz tartozik, a történelmi városmag II.
üteme során kiépített infrastruktúra kivételéve (városközpont).

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A településen mintegy 200 parkolóhely található, amik elsősorban az oktatási-nevelési, illetve
közintézmények és hivatalok, hatóságok megközelítését teszik lehetővé, ezáltal is javítva azok
elérhetőségén. Bár a parkolóhelyek jelentős része a belváros funkcionális övezetéhez kapcsolódik, 11
telephelyen oszlik meg, így a kellően behálózzák a települést, koncentrációjuk nem mutatható ki.
Az áramszolgáltatást a közvilágítással egyetemben az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. (ÉMÁSZ)
biztosítja, kirendeltsége nincs, de heti két alkalommal tartanak ügyfélszolgálatot. A vízszolgáltatás az
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. felügyelete alá tartozik, a gázszolgáltatást a Tigáz Zrt.
biztosítja. A gázhálózat kiépítése Pösténypusztán és Benczúrfalván is megtörtént, így ezen területek
bekapcsolása a szolgáltatás körébe elérhető.
Szociális kérdésekben a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ lát el feladatot a gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatások, házi segítségnyújtás terén, míg az egészségügyi ellátást a Szécsény és Térsége
Egészségügyi Központ, mindkettő a térségi összefogásként a környező településekre vonatkozóan is végzi
feladatait.
A hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését a Bátonyterenyei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi
közszolgáltatási szerződés keretében. Az önkormányzat tulajdonában álló Szécsényi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft többek között a közterületek tisztán tartásáért, a zöldterületek és parkok fenntartásáért és
kezeléséért felel. Távhőszolgáltatás nincs a városban.

Az ivóvíz szolgáltatást, illetve a szennyvíz gyűjtését, szállítását és kezelését az Érv Zrt. Észak Nógrád Víz- és
Szennyvíz Divízió végzi. Az ivóvíz ellátás teljes mértékű, a hálózat javarészt 1960-1970-es években épült
elemei azonban élettartamuk határán vannak, a következő években az esetleges meghibásodások
számának növekedése a felújítás szükségességét jelzi majd előre. A település két víztornya 500, illetve 100
m3-es tárolási kapacitással rendelkeznek.
A szennyvízhálózat esetében néhány hiányzó rákötés jellemző, a teljes rendszer az 1990-es évek második
felében épült ki, mivel ezen elemek élettartama legalább 50 év, beavatkozásra a közeljövőben nem kell
számítani, az esetleges meghibásodások kivételével. A város területén kiépített csapadékvíz elvezető
hálózat van. A csapadékvíz elvezetése a városon átfolyó Szentlélek-patakon keresztül az Ipolyba történik.
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok
Tájföldrajzi szempontból Szécsény település közigazgatási területe – az Ipoly menti területeket kivéve – az
Észak-magyarországi-középhegység természetföldrajzi nagytáj Cserhát-vidék középtájához tartozó
Szécsényi-dombság kistáj része. Az Ipoly mentén kb. 2-3 km széles sávban húzódó területek az Északmagyarországi-medencék középtájához tartozó Középső-Ipoly-völgy kistájhoz tartoznak.

1.12.1. Természeti adottságok
Földtani adottságok
A Szécsényi-dombság kistáj kőzettani alapja felsőoligocén agyagmárga, homok, melybe ÉÉNy-i irányban
több közép-miocén andezittelér nyomult be. A telérek közét slír és alsó-miocén üledékek töltik ki. A
felszínt ÉK felé növekvő vastagságban löszvályog fedi.
A középső Ipoly-völgy kistáj alaphegysége karbon kristályos pala, amire oligocén agyagmárga települt.
Előfordul továbbá a területen miocén homokkő, slír és az egykori vulkáni tevékenység következtében
andezittufa is. A pleisztocénban folyóvízi üledék rakódott le, melyre kavics, futóhomok és lösz települt.
Szerkezetileg É-D-i törések jellemzik, melyek meghatározták az Ipoly folyásirány változásait.
A területen nyilvántartott ásványvagyon a szécsényi agyag és andezit.
Domborzat, felszínformák
Szécsény közigazgatási területének északi harmada az Ipoly-völgy ártéri síkság tájtípusba tartozik, míg déli
kétharmadán a Cserhát dombságának északi, Ipoly-völgy felé lealacsonyodó hegylábi területei húzódnak.
Az ÉNy-DK-i irányú, kemény vulkáni kőzetből álló, erdővel fedett 300-350 m átlagmagasságú telérgerincek
és a közöttük alacsonyabban fekvő üledékes kőzetekkel fedett, nagyobbrészt mezőgazdasági művelés
alatt álló területek jellemzik.
Az Ipoly-völgy kistáj dél felé határozott morfológiai határral elkülönülő teraszos völgymedence. Az
abszolút magasság 126 és 180 m között változik.
Talaj
Az Ipoly-völgy kistáj területén és a dombsági területeken a patakvölgyekben humuszos homok, réti öntés
és réti talaj fordul elő, melyek humusztartalma 2-2,5 %. Vízgazdálkodásuk kedvező, termékenységük
közepes, főként rétként hasznosítottak.
A dombsági területek jellemző talajtípusai a barnaföld és az agyagbemosódásos barna erdőtalaj.
Vízrajz
A terület az Ipoly folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. A folyó mentén a rendszeres tavaszi és nyár eleji árvizek
ellen nincs folytonos védgátrendszer. Ezzel összefüggésben a völgytalpon rendszeresen időszakos jellegű,
vízállásos területek alakulnak ki. Az ártéren a mélyebb fekvésű területeken mesterséges tavakat
alakítottak ki, melyeket szabadidős célra hasznosítanak. A területen ilyen jellegű terület a Robinsonszigetek és a Sóderbánya-tó. A Szécsényi-dombság kistáj jelentősebb vízfolyása a Szentlélek-patak. A
közigazgatási terület többi vízfolyása kis vízhozamú.
81

ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Az Ipoly mentén a talajvíz a felszín közelében helyezkedik el, és szintje a folyó vízszintváltozásaival
összefüggésben jelentős ingadozásokat mutat. A kistáj jelentős vízkincse a parti szűrésű talajvíz. A
dombsági részeken a talajvíz átlagosan 4-6 m mélységben húzódik.
Éghajlat
Az érintett kistájak éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma 1.8701.880 óra/év körül alakul. Az átlagos évi középhőmérséklet 9-9,8°C. A csapadék átlaga 600-620 mm/év. Az
ÉNy-i és Ny-i szélirány a leggyakoribb, de a dombvidéken jellemzőek a K-i és ÉK-i szelek is. Az átlagos
szélsebesség 2 m/s.
Növényzet
A terület a növényföldrajzi tájbeosztás szerint a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északiközéphegység flóravidékének (Matricum) Észak-Cserhát és Ipoly-völgy flórajárásába (Neogradense)
tartozik.
Az Ipoly-völgy kistájat a mocsárrétek és a spontán fűzcserjések jellemzik kevés magassásossal. A
dombvidék potenciális társulásai a cseres-tölgyes és a gyertyános-tölgyes erdők, a völgyekben
ligeterdőkkel, nedves rétekkel tarkítva. A völgytalpakon üde rétek, zavart nedves gyepek húzódnak
helyenként természetesebb növényzetű szakaszokkal.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat

Szécsény eredete valószínűleg a X-XI. századra vezethető vissza. 1229-ben még csak falunak említik, a XIV.
század elején azonban már túlnőtt a környező helységeken, mezővárosi jelleget öltött, vásárai voltak. E
gyors fejlődést kedvező fekvésének köszönheti. Több fontos útvonal keresztezte itt egymást, amelyek az
Alföldet a bányavárosokkal kötötték össze, s az ezeken zajló áruforgalom kedvezett a város
kialakulásának. A település történeti fejlődése jól nyomon követhető a történeti térképeken és a jelenlegi
állapotot mutató légifotókon. A táj szerkezeti értelemben megőrizte eredeti formáját, nem alakult át
nagymértékben. Fő szerkezeti elemei – a vízfolyások, a közlekedési vonalak és az erdőfoltok – jól
beazonosíthatók az egyes térképeken. Az Ipoly folyó futása kismértékű változást mutat, s ennek
megfelelően módosultak az ártéri területek is. Ezek nagy része manapság mezőgazdasági művelés alatt áll,
szántóföldi gazdálkodást, illetve gyepgazdálkodást folytatnak rajtuk. A II. katonai felmérésen szereplő
szőlőhegyi területek az idők folyamán eltűntek, területei becserjésedtek. A külterületi területek
hasznosítása változatlan, továbbra is mezőgazdasági művelés alatt állnak.
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75.sz. ábra: Szécsény környezete a katonai felmérések idején, illetve 2015-ben

I. katonai felmérés térképe
(1763-1787)

II. katonai felmérés térképe
(1806-1869)

Google Earth légifotó (2015)

Forrás: Arcanum, Google Earth

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése

Szécsény közigazgatási területe 45,83 km2. A település területének a művelési ágak szerinti megoszlását a
következő táblázat tartalmazza:
76. sz. ábra: Művelési ágak megoszlása Szécsény közigazgatási területén

Művelési ág

Terület
(ha)

Település
területéhez
viszonyítva
(%)

erdő

597,6

13,0

gyep (legelő)

350,2

7,6

gyep (rét)

233,0

5,1

gyümölcsös

125,3

2,7

15,5

0,3

704,0

15,4

2 551,8

55,7

5,6

0,1

kert
kivett
szántó
szőlő

Forrás: www.takarnet.hu, Körzeti Földhivatal adatbázisa
A közigazgatási terület 71,6%-a mezőgazdasági tájhasznosítás alatt áll, amely magába foglalja a kis- és
nagyparcellás szántóföldi művelés, a gyümölcstermesztés, a gyepgazdálkodás, a kertgazdálkodást és a
szőlőművelés területeit. A talajtani adottságok kedveznek a szántóföldi művelésnek, s ezt az adottságot
felhasználva a közigazgatási terület több mint felén szántóterületek találhatók.
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Gyepgazdálkodás a település területének 12,7%-án folyik, főként az Ipoly menti ártéri területeken. Kis
mértékben jelen van a kert-, gyümölcs- és szőlőgazdálkodás is.
A közigazgatási terület 13%-án jellemző az erdőgazdasági tájhasznosítás. Az erdőterületek fafaj
összetétele változatos: tölgy, cser és akác jellemzi, de kisebb arányban bükk, gyertyán és egyéb fafajok is
megtalálhatók. Az erdők elsődleges rendeltetésüket tekintve gazdasági és védelmi célokat szolgálnak,
közel fele-fele arányban. Az erdőterületek többnyire magántulajdonban vannak. Állami tulajdonban van
négy erdőrészlet, melyek vagyonkezelője az Ipoly Erdő Zrt. Közösségi tulajdonban áll egy erdőrészlet.

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

A hatályos Országos Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetbe sorolja a település ÉNy-i közigazgatási határát képező Ipoly folyót és annak árterületét, valamint
a közigazgatási terület keleti részén, a nagylóci telér mentén lévő mozaikos tájszerkezetű területeket.
77. sz. ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Forrás: Országos Területrendezési Terv 3/5. számú melléklete
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1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék

Natura 2000 hálózat
Szécsény közigazgatási területén a Natura 2000 hálózat részeként három különleges területegység áll
európai szintű védelem alatt.
Középső Ipoly-völgy különleges természet megőrzési terület (HUBN20062). Az Ipoly menti ártér
mocsárrétjeinek, valamint egyes, nemzetközi jelentőségű fajainak védelme céljából jelölték ki. Holtágak,
időszakos mocsarak, ártéri mocsárrétek, ligeterdő foltok jellemzik. A folyóvízi élőhelyek értékét gazdag
hal- és makrogerinctelen faunája és a természetszerű higrofil élőhelyek adják.
Nagylóci Kő-hegy különleges természetmegőrzési terület (HUBN21095). A nagylóci Kő-hegy nevű telér
éghajlati és kőzettani tulajdonságai miatt a Cserhátban egyedülálló életközösségeket őrzött meg, és
gazdag, európai közösségi szinten is jelentős élővilágnak ad otthont
Ipoly-völgye különleges madárvédelmi terület (HUDI10008). A szlovák-magyar határon húzódó, az egyik
utolsó természetes állapotában megmaradt, vízrendezés által kevéssé érintett Ipoly folyó menti terület,
melyen jelentős számban élnek nedves réteket kedvelő fajok. Harisállománya globális jelentőségű.
78.sz. ábra: Natura 2000 hálózat területei

Forrás: http://natura2000.eea.europa.eu
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Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek
A közigazgatási területen nincs országos jelentőségű védett természeti terület. A működési területével
érintett Bükki Nemzeti Park Igazgatóság védelemre tervezett területei között szerepel az Ipoly-menti
Tájvédelmi Körzet, amely érintené Szécsény területét.
A település közigazgatási területén „ex lege” védett értéket képviselnek a földvárak. Szécsény területén az
alábbi három földvár szerepel a természetvédelmi ágazat nyilvántartásában:
a középkori Strázsapart,
a vélhetően őskori Kerek-domb és
a városfal előtti árok és sánc (Haynald-kert).

1.12.3.3. Ökológiai hálózat

Az országos ökológiai hálózat magterületét képezik a község közigazgatási határát képező Ipoly folyó
menti területek és az árterület vizes élőhelyei. Szintén magterület besorolást kapott a közigazgatási
terület délkeleti részére benyúló nagylóci Kő-hegy telér fő vonulata. Ökológiai folyosó a rimóci-szécsényi
Nyerges-hegy elnevezésű löszletörés és a közigazgatási határ ÉK-i részén a Benczúrfalva környéki
erdőterületek. Pufferterület besorolást kaptak az Ipoly árterülete és Szécsény település közötti
mezőgazdasági művelés alatt álló területek.
79.sz. ábra: Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete

Forrás: Nógrád Megye Területrendezési Terve 3/9. számú melléklete
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1.12.3.4. Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek

Szécsény közigazgatási területén három helyi jelentőségű természetvédelmi terület található:
a Kubinyi–Forgách-kastély parkja (Várkert; 155/2 hrsz),
a Benczúr-kastély parkja (2501/4, 5 hrsz) és
a Belső-rét (0328/47).
A település közigazgatási területén helyi védelemben állnak az alábbi fák, fasorok:
Platánfa (1462/1 hrsz),
Gesztenyés-kert (Haynald-kert; 75, 76 hrsz),
Gesztenyefa (2 db; 114 hrsz),
Gesztenyefa fasor (Várkert; 155/2 hrsz),
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos; 1267 hrsz),
Gesztenyefa (2 db; 659/1 hrsz),
Távközlési emlék-fa (1292/2 hrsz),
Török mogyorófa (Corylus colurna; 1699/8 hrsz).
A helyi építési szabályzat helyi védelemre tervezett területként tartja nyilván az Ipoly folyó menti vizes
élőhelyeket, valamint az Ipoly árterületén létrejött Sóderbánya-tó és környékét.

1.12.3.5. Egyedi tájértékek

A tájértékek hivatalos nyilvántartása (Természetvédelmi Információs Rendszer egyedi tájérték modul)
nem tartalmaz egyedi tájértékeket Szécsény közigazgatási területén. A TÉKA-program keretében
létrehozott nyilvántartás (tájertektar.hu) 189 tájértéket tartalmaz. Ezek alapvetően régészeti lelőhelyek és
építészeti értékek, botanikai értékként csak egy gesztenyefát tart nyilván.

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A településen látszik a folyamatos fejlesztés, fejlődés, ami a természeti-táji örökséggel összhangban zajlik.
A táj állapota hazai viszonylatban kedvezőnek tekinthető. Az általános hazai helyzethez hasonlóan itt is
tapasztalható az, hogy a lakosság tájjal való kapcsolata az elmúlt évtizedekben gyengült, ami a táji értékek
állapotában is érezteti hatását. E jelenség felszámolása szintén hosszú folyamat lesz, s ebben jelentős
szerepet játszhat a helyi közösség táj iránti fogékonysága.
További kérdésként merül fel, vajon a jövőben is fenntartható-e a jelenlegi tájhasznosítás, mely mellőzi az
iparterületeket, nagy kiterjedésű gazdasági területeket és igénytelen kialakítású kereskedelmi-szolgáltató
jellegű létesítményeket.
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
A települési zöldfelület szűrőhatása révén hozzájárul a légszennyezés és a zajterhelés csökkentéséhez,
jelentős hatása van a levegő összetételére (O2-termelés, CO2-felhasználás) és a helyi klímára. Emellett – az
épületállomány mellett – meghatározó szerepe van az előnyös település-, illetve utcakép kialakításában.
Az adatszolgáltatás alapján a települési zöldfelület nagysága kb. 20 ha. A gondozott zöldfelületekre
nincsen kidolgozott kezelési terv.

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, közkertek, a jelentős
zöldfelületű létesítmények (pl. különleges területek – temető, sport- és rekreációs területek; oktatási- és
egészségügyi létesítmények kertjei), a lakókertek, az erdő- és mezőgazdasági területek (kiskertek) és a
vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok).
A városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről szóló 10/2006. (V.23.)
önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában és használatában
lévő, zöldfelületi karaktert meghatározó elemeket.
A városban közparknak, illetve közkertnek minősül
a Forgách-kastély parkja (Várkert; 155/2 hrsz),
Szent Erzsébet téri park (124 hrsz) és
az egykori várárok (176 hrsz).
A közparkok, közkertek jellemzően gondozottak.
Közhasználatú zöldterület kategóriába tartozik
a Strázsadomb (156 hrsz),
a Benczúrfalvi kastélypark (2501 hrsz) és
a Kossuth-liget (0275 hrsz).
A Strázsadomb és a Benczúrfalvi kastélypark közhasználatú zöldterületek nem megfelelően gondozottak,
így további fejlesztési potenciált jelentenek.
A településen három színvonalasan kialakított, biztonsági előírásoknak megfelelő játszótér van,
a Mindszenthy téri játszótér (1306 hrsz; önkormányzati), mely felújításra szorul,
az Ady Endre úti játszótér (106 hrsz; Ipoly Erdő Zrt. támogatásával valósult meg) és
Kossuth Liget játszótér.
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A lakóterületi közcélú zöldfelületek (lakóterületi közkertek) aránya megfelelő, gondozottak, kialakításuk
azonban kertépítészeti szempontból alacsony színvonalú.
Utcafásítások, fasorok és fásított zöldsávok
A fasorok és zöldsávok szerepe a zöldfelületi rendszerben igen fontos, mert tagolják és humanizálják a
beépített területeket, zöldfelületi kapcsolatot, folytonosságot biztosítanak a zöldfelületek nagyobb
területi egységei, a megőrzendő élőhelyek között, ezzel segítve a városi zöldfelületek, ökológia
jelentőségű élőhelyek rendszerének fennmaradását.
A településen helyi védelemben részesülnek az alábbi fák, fasorok:
Platánfa (1462/1 hrsz),
Gesztenyés-kert (Haynald-kert; 75, 76 hrsz),
Gesztenyefa (2 db; 114 hrsz),
Gesztenyefa fasor(Várkert; 155/2 hrsz),
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos; 1267 hrsz),
Gesztenyefa (2 db; 659/1 hrsz),
Távközlési emlék-fa (1292/2 hrsz),
Török mogyorófa (Corylus colurna; 1699/8 hrsz).
Szécsényben a lakóutcák hangulatosak, szinte mindegyikben kétoldali – az utcák keresztmetszetétől
függően keskenyebb, illetve szélesebb – zöldsáv van kialakítva változatos növényállománnyal, cserjékkel
és fákkal. Pösténypuszta és Benczúrfalva főutcáján kétoldali nyílt gyepes árok húzódik, mely szélén alig
néhány helyen áll fa vagy cserje, előbbi városrész esetében a 2011-ben átadott Ipoly-híd kapcsán felújított
vízelvezető rendszer, illetve közúthálózat során kivágott növényzet pótlása elmaradt.
Jelentős zöldfelületű különleges területek a temetők. A településen négy temető található:
a Varsányi úti temető (358/1 hrsz; területe: 35.426 m2),
a Zsidó temető (161 hrsz; területe: 7.009 m2),
a Pösténypusztai temető (2032 hrsz; területe: 5.571 m2) és
a Benczúrfalvai temető (0519 hrsz; területe: 11.998 m2).
A temetők területei rendezettek, rendszeresen gondozott képet mutatnak. Legnagyobb zöldfelületi
aránnyal a benczúrfalvi és a zsidó temető rendelkezik. A másik két temetőben néhány idősebb, szépen
kifejlett faegyed található.
Erdőterületek
A település közigazgatási területének 13%-át erdő fedi, melyek elsődleges rendeltetésük alapján gazdasági
és védelmi funkciót töltenek be. A nagy kiterjedésű erdőterületek biológiailag aktív felületként rendkívül
jó kondicionáló hatással rendelkeznek

89

ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése

A település jó zöldfelületi adottságokkal rendelkezik. A biológiailag aktív felületek aránya magas. A
település különleges adottságának tekinthető, hogy van két nagyméretű kastélykertje is, melyek helyi
természetvédelmi oltalom alatt is állnak. Az elmúlt években belterületen számos zöldfelületi fejlesztés
valósult meg. Az így létrejött zöld felületek viszonylag egyszerű kialakításúak, településképi és funkcionális
szempontból kertépítészetileg továbbfejleszthetők. Az önkormányzat számos további zöldfelületi
fejlesztési elképzeléssel rendelkezik, melyek részben a meglévő közcélú zöldfelületeket célozzák meg,
részben új területek „zöldítését” irányozzák elő.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A település kiterjedt zöldfelületi rendszerrel rendelkezik, így mennyiségi problémák nincsenek. A
frekventált elhelyezkedésű és nagyobb méretű zöldfelületi elemek minőségi fejlesztése sok tekintetben
hozzájárulna a település vonzerejének növeléséhez és a települési összkép javításához.
A kastélykertek jelenlegi formájukban nincsenek megfelelően hasznosítva. Értékes növényállományuknak
és kedvező fekvésüknek köszönhetően jelentős fejlesztési potenciállal rendelkeznek, különös tekintettel a
turisztikai és rekreációs célú hasznosításukra. Egy jól kidolgozott és kivitelezett park rekonstrukció
lehetővé teszi a kastélykertek település életébe való szerves bekapcsolódást és alapot biztosít a turisztikai
hasznosításra.
A Kossuth-liget ugyan jelenleg is számos sport és egyéb rendezvénynek ad helyet, mégis további
rekreációs-szabadidős fejlesztési lehetőségekkel bír. Mérete lehetővé teszi többféle sportág számára
szükséges pálya kialakítását, és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek elhelyezését. Egy megfelelő
kezelési és fejlesztési terv eredményeképpen a járás színvonalas, továbbra is magas zöldfelületi
borítottságú sport- és szabadidő központjává válhatna.
A településen az elmúlt években történt fejlesztések eredményeképpen létrejött ugyan számos
zöldfelület, de szerencsére vannak még további zöldfelületi fejlesztésre alkalmas tartalékterületek a
belvárosban, melyek jelenlegi formájukban az alulhasznosítottság miatt településképi szempontból
negatív hatásúak. Ezek kertépítészetileg igényes és funkcionális kialakítása, változatos növényállománya
hozzájárulna a településkép javításához, s újabb közösségi terek létrejöttéhez.
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1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

Szécsény összetett típusú település, több útvonal csomópontjában, keresztutcás belső maggal, melynek
egyes szakaszai zárt településrészek. Az egykor jelentékeny város ma kisvárosi jellegű vidéki mezőváros
képét mutatja, régi, eredeti, igen széles, helyenként görbült utcáival.

Az Ipoly folyóval párhuzamos irányú fő közlekedési útvonal megkerülve a Lóci patak egykori mocsarait
illetve a várost északról ma is határoló meredek partfalat ezen a szakaszon a domb tetején halad, ahová
délről érkező kisebb jelentőségű utak csatlakoznak be. Az utak találkozásánál, a kedvező domborzati
adottságok következtében alakult ki a település és épült meg a jól védhető vár.
A városon belül az idősebbek még két városrészt különböztettek meg, a várat és a várost. A várban
találhatók a legrégibb épületek, a templomok, a kolostor, a kastély és néhány lakóház. A korabeli
várfalakon kívül először a Rákóczi és Kossuth út épült be, az utóbbi százötven évben betelepült részeket új
városnak is nevezik.
A település fokozatosan bővült déli, majd jelentéktelenebb mértékben a főút mentén észak-keleti
irányban is. A legtöbb lakóház földszintes, udvarral, széles kapuval épült, a belső területeken a házak a
hosszoldallal, a külső területeken pedig - mint a környékbéli falvakban - oromzattal épültek az utca felé. A
vasútállomás lent a völgyben, messze a várostól épült, a lefelé vezető régi, széles út végén.
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80. sz. ábra: Szécsény város hatályos településszerkezeti terve

Forrás: Szécsény Város Önkormányzata

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok

A település külterületének (4300,74ha) 70%-a mezőgazdasági művelési ágú. A minőségi osztályokra,
illetve az aranykorona értékekre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre.
7. táblázat: Külterületi földterületek művelési ág szerinti megosztása
Terület
Mezőgazdasági
Művelési ág
(ha)
területek (ha)
szántó
2387
2935
gyümölcsös
76
gyep
472
erdő
97
Forrás: TEIR

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A város közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre osztható. Beépítésre
szánt területhez jellemzően a belterületek és a mezőgazdasági üzemi, majorsági területek tartoznak.
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A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységeket foglalja magában:
Lakóterületek: kisvárosias-, és falusias terület
Vegyes terület: településközpont vegyes terület
Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági terület
Üdülőterület: üdülőházas és hétvégi házas üdülőterület
Különleges terület: házikertes, temető, sportolási célú, strandfürdő, szabadidős, különleges
üdülő, nyersanyaglelőhely, kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó és buszpályaudvar
különleges terület
A beépítésre nem szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységeket foglalja magában:
Közlekedési és közmű területek
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
81.sz. ábra. Szécsény beépítésre szánt és nem szánt területeinek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)

A település intézményei, jelentősebb szolgáltatói jellemzően a Rákóczi, Ady Endre utcákra
összpontosulnak. Ez a település történelmi magjával, illetve a sikeresen végrehajtott városközpont
rehabilitációval érintett területekkel esik egybe. Az intézmények-szolgáltatások felsorolása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala
Művelődési Központ
Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
K&H Bank Szécsényi Fiókja
OTP Bank Szécsényi Fiókja
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Szécsényi Rendőrkapitányság
Munkaügyi Központ
Humán Szolgáltató Központ
Idősek ápoló otthona – Hortenzia Alapítvány
Mentőállomás
Posta
Ferences Betánia Idősek Ápolóotthona

A város rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amely meghatározó jelentőségűvé teszik a
járásban, amelytől a térség szolgáltató centrumává válik. Szécsény városi funkciói az egészségügy, a
szociális szektor, a közoktatás, a közművelődés, a közszféra és gazdasági szféra szintjein is megtalálhatók,
vagyis a város térszervező erejét meghatározó tényezők rendkívül széleskörűek. A funkciók jelentős
része történelmi léptékben is jelen volt már a településen, korábbi járási funkciójának köszönhetően.

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek

Az Önkormányzat csak néhány éve kezdte meg ez irányú fejlesztését, a korábbi években
gazdaságfejlesztés kevésbé volt jellemző. 2007-2008. között a kijelölt iparterületen az önkormányzat
szeretett volna befektetőt behozni, ennek érdekében a terület művelés alóli kivonás összegéért, tehát
tulajdonképpen ellenszolgáltatás nélkül eladott egy közel 3,5 ha méretű területet. Sajnos a
képviselőtestületi határozattal ellentétben a visszavásárlási jog nem lett kikötve. Az ingatlan végrehajtás
alatt áll, a végrehajtási eljárás a 2014. évi XXXVIII tv értelmében fel van függesztve. A város célja, hogy ezt
az értékes területet befektetési célból visszaszerezze. 2013-ban számos belterületi beépítetlen telket
vásárolt a város kertészeti célból. Ezen túlmenően a régi ipari területen 2 darab csarnokot és egy
beépítetlen területet vásárolt.
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1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

A település lakóterületeire nem jellemző a szlömösödés. Felhagyott, valamely társadalmi, térszerkezeti
problémára visszavezethető degradálódó terület nincs a városban. Az idősebb korú lakosság magas
számának jelenlétéből adódó épületállomány állag és közterületi irányába történő megjelenés, utcakép –
különösen Benczúrfalva esetében – szembetűnően eltér a város egyéb területeiről, azonban degradációról
nem beszélhetünk.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
A hajdani vár, ma kastély területét, illetve az ezzel szemben elhelyezkedő telepszerű beépítést leszámítva,
hagyományos telekszerkezet jellemző. A település déli, nagyobbik területén – a 22-es sz. főút déli oldalán
– jellemzően kertvárosias beépítés a jellemző, szabályos mértani rendben kialakított telekstruktúrával
(kivéve a központban kialakított lakótelepi részt).
82.sz. ábra: Szécsény a II. katonai felmérés szerint (XIX. század eleje)

Forrás: mapire.eu - Arcanum
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83.sz. ábra: Telekméret vizsgálat - jellemző telektömbökben (Rákóczi – Dugonics – Magyar – Dózsa
György – Bartók Béla utcák által határolt tömbben)

Forrás: Saját szerkesztés
84.sz. ábra: Utcahálózat és közterületek a városszerkezetben

Forrás: Saját szerkesztés
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1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat
A fejezet tartalma a lakás- és helyiséggazdálkodás részben került kifejtésre.

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
A fejezet tartalma a lakás- és helyiséggazdálkodás részben került kifejtésre.

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A vizsgálatok alapját hiteles állami alapadat képezte (hatályos településrendezési terv alaptérképe),
melyet helyszíni bejárással, valamint légi és műholdas fotók elemzésével került kiegészítésre.
A lakóépületek 16%-a II. világháborút megelőző évekből származik, a 70-es évek előtti időkből további
33%. Az épületállomány közel fele (49%-a) a 70-es, 80-as évekből származik.
1.14.5. Az építmények vizsgálata

1.14.5.1. Funkció, kapacitás

A lakóépület állomány 1.901 db egylakásos épületből, 17 db 2-3 lakásos, 57 db 4-10 lakásos és 10 db 11
lakásnál többet magába foglaló lakóingatlanból áll. Az épületállomány több mint fele összkomfortos,
további 40%-a komfortosnak tekinthető. A fennmaradó félkomfortos vagy komfort nélküli lakások a teljes
lakásállomány kevesebb, mint egy tizedét teszik ki.

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)

A hagyományos (a korábbi vár területén) településrészen, valamint a központban magasabb a beépítési
intenzitás. A központtól kifelé haladva – a város déli, a 19.-20. században kialakult részén - az intenzitás
csökken, a jelleg erőteljesen kertvárosias. A beépítés jellege ugyanilyen irányban változik, a zártsorú és
úszótelkes beépítés felől, az oldalhatáron álló beépítési módozatokig. Azokban a telektömbökben, ahol a
további tömbbelső feltárások indultak meg, az intenzitás növekszik, a tömb belsejében lévő zöldfelületi
részek hiányoznak. A központi belterülettől távolabb eső lakóterületek falusias jellegű, oldalhatáron álló
beépítéssel rendelkeznek.
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85.sz. ábra: Beépítési százalék vizsgálata - jellemző telektömbökben (Rákóczi – Dugonics – Magyar –
Dózsa György – Bartók Béla utcák által határolt tömbben)

Forrás: Saját szerkesztés

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom

A város régi és újkori központi részét alkotó zártsorú/keretes, telepszerű lakóépületek 2, helyenként 3-4
szinttel is rendelkező épülettömbjeit leszámítva földszintes, földszint + tetőteres beépítés a jellemző. A
település nyugati lakóövezeteiben kétszintes sorházakat is találunk. Ebből néhol csak az intézmények
jellegzetes épülettömegei emelkednek ki. A lakóépületek kevesebb mint 3%-a emeletes.
A társasházak szinte kivétel nélkül lapos tetős kivitelűek, az intézményekre már inkább a magas tető a
jellemző. A lakóterületek épületállománya szinte kizárólagosan magastetős kivitelűek, jellemzően
sátortetősek, vagy az utcafrontra merőleges nyeregtetős megjelenésűek. Benczúrfalva és Pösténypuszta
falusias karakterű épületei magastetős kialakításúak, jellemzően sátortetős és nyeregtetős megoldással.

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
A fejezet a 1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag részben kerül
kifejtésre.
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1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag

Szécsény település kialakulásában a természetföldrajzi és a történeti, közlekedés-földrajzi tényezők
együttesen játszottak szerepet. Szécsény az országhatár közelében, Nógrád megye északi peremén, a
Cserhát lábánál, az Ipoly-menti síkságon helyezkedik el. Két fontos út kereszteződésében alakult ki, az
egyik Pestet köti össze a felvidéki bányavárosokkal, a másik Gyöngyösön keresztül létesít kapcsolatot a
Felvidék és az Alföld között. A Szécsényi járás központjaként működő település jelentős történelmi
hagyományokkal rendelkezik.
A település elnevezése szláv eredetű, nevének tövében a szláv vágás, irtás rejlik.
Szécsény településszerkezetének legkorábbi rétege az Árpád-korra vezethető vissza. A település első
okleveles említése 1219-ből származik, amikor is részben a nógrádi várhoz tartozott. A középkorban
jelentős település, a XIV. század első harmadában jogot kap arra, hogy városfallal vegyék körül. A XV.
század első felében vár építésére kapott jogot, a XV. század közepétől a vármegye itt tartja az üléseit. A
török terjeszkedésének hatására Losonczi István várkapitány a XVI. század közepén palánkkal és
sáncárokkal erősíti meg Szécsényt. A török hódoltság azonban hatalmas törést okozott a település
életében. A török időkben jelentős károkat szenvedett, szinte teljesen elnéptelenedett. A XVIII. század
első harmadában a Forgách családnak köszönhetően indul fejlődésnek a település. A II. József uralkodása
alatt készült országleírás masszív építésű kastélyt, mellette kolostort, templomot temetőkerítéssel említ, a
település házai részben jó, részben rossz építésűek. Az ugyanekkor készült I. Katonai Felmérés
térképlapján utcás településként jelenik meg Szécsény, ahol a szinte pontosan észak-déli irányú főutca
mentén, az utca két oldalán helyezkednek el a lakóépületek. A település központi eleme a XVIII. század
első harmadában épült Forgách-kastély, valamint a ferences kolostor, amelytől délre egy kelet-nyugati
keresztutca kezdeménye kezd kialakulni.
A XVIII. századi gyors fejlődés a település szerkezetén is megmutatkozik. Szécsény jelentős útvonalak
csomópontjában alakult ki, ennek megfelelően keresztutcás településsé fejlődik. A település történeti
központjában a vár, illetve az annak helyére épült kastély bír jelentős térszervező erővel. A település
főutcája a város központjában álló kastélyt körút szerűen veszi körbe, amely az egykori várárok
nyomvonalát követi. A XVIII. század folyamán, amikor a vár erődítései elveszítik szerepüket, a várárkot
feltöltik, ennek nyomát követi a mai Rákóczi út. A betöltött várárokra merőlegesen telkeket alakítottak ki.
A XIX. század első felében készült II. Katonai Felmérés térképlapján a település hangsúlyos eleme továbbra
is a kastély és a mögötte húzódó park. A térképen jól megfigyelhető az észak-déli és kelet-nyugati irányú
utcák szabályos rendszere.
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86.sz. ábra: Szécsény a I. katonai felmérés szerint

Forrás: mapire.eu - Arcanum
A II. Katonai Felmérés és a XX. század elején készült IV. Katonai Felmérés készítése között eltelt idő alatt
jelentős településszerkezeti változás nem figyelhető meg Szécsény esetében. Szécsény fejlődése a XIX.
század folyamán lelassult, az iparral rendelkező szomszédos városokkal nem tudta tartani a lépést. A XIX.
század végén megépített vasútvonal sem hoz lényeges változást a város életében, majd az első
világháborút lezáró békeszerződés értelmében határ menti település válik belőle, amely körülmény
tovább lassította Szécsény fejlődését.
87.sz. ábra: Szécsény a II. katonai felmérés szerint

Forrás: mapire.eu - Arcanum
A második világháborút követő fejlődésnek köszönhetően új városrész épült ki a város délkeleti részén, a
Kossuth utca, Rimóci út, Kerülő út, József Attila utca által határolt területen.
A Ludányi út mentén a vasútállomás környékén megépült ipari beruházások jól elkülönülnek a történeti
városrésztől.
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A történeti településmag az egykori vár erődítésein, illetve a városfalon belül alakult ki, ahol a Forgáchkastély, és a ferences kolostor jelenti a fő térszervező erőt. A történeti városmagot a Borjúpást utca,
Haynald utca, Szent Erzsébet tér, Rákóczi út vonalvezetése jelöli ki. A történeti városmag műemléki
jelentőségű területként és védett régészeti lelőhelyként is védettséget élvez.

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos ér, patak,
folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló körülményeket kínáltak a
régészeti korokban a megtelepüléshez.
Szécsény az Ipoly folyó völgyében kialakult sík medencében alakult ki, igen jó természetföldrajzi viszonyok
között, ahol a környező hegyekből számos patak, ér fut az Ipoly irányába.
Szécsény nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A település határában
szisztematikus régészeti topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a
település teljes határa. A mellékelt lista csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad
azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük Szécsény közigazgatási határában található valamennyi
régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti
körülményt ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a
jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti
lelőhely fogalmát.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöldmezős beruházások. Ahogyan
fentebb említettük, Szécsény nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé, így
újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző
földmunkák során. A nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti
lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél
nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén
a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti
dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti
örökség által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított telephelyek
korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
Szécsény közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek
Szécsény egykori határában kialakult középkori településekre utaló dűlők
Szécsény határában az Árpád-korban több falutelepülés is létezett, ezek közül Dolány, Pöstyén falu,
Szentgyörgy nevét az okleveles forrásoknak köszönhetően ismerjük is. Dolányt Benczúr Gyula emlékére
Benczúrfalvának nevezik el a XX. század elején. A fenti elpusztult faluhelyek egykori elhelyezkedésére utal
Benczúrfalva, Pöstyénpuszta, Szentgyörgy-puszta földrajzi neve, ahol az egykori középkori falu
maradványainak előkerülésére kell számítani.
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Szécsény határában további régészeti érdekű területnek minősülnek az egykori vízfolyások ármentes
magaspartjai. Szécsény határában is igen sok egykori patak, ér völgyét lehet azonosítani. Az Ipoly,
Szentlélek-patak, Megyer-patak, Ménes-patak, Nyerges-patak, Káprás-patak teljes Szécsény közigazgatási
határába eső szakasza, illetve annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol a
kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell számítani.

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

Szécsény településszerkezetében, az utcák vonalvezetésében számos archaikus vonást őriz. Az egykor
jelentékeny város ma kedves, vidéki kisváros képét mutatja, amelynek meghatározó látványa az egykori
várkerület a kastéllyal, a ferences templommal és kolostorral magas fennsíkon fekszik a völgy fölött. A
kastély, a bástyatornyok, a ferences templom, a kolostor Ipoly felől feltárulkozó látképe védett
településképnek minősül, amely megőrzésének minden zavaró hatás nélküli állapotban kell
megvalósulnia.
A XVIII. század elején egy tűzvészben a város szinte teljesen elpusztult, ennek következtében legrégebbi
épületei a XIX. század elejéről származnak. Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékesnek
tekinthető településképet elsősorban az egykori várkerületben találhatunk. Az országos műemléki
védelem alatt álló épületek jelentős része is itt helyezkedik el. A középkori városfalon belül nem csak
középületeket és egyházi épületeket találunk, hanem polgári építkezéseket is. A XIX. századi nem egyházi
épületeknél a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely szinte az egyedüli
biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A megtalált funkció mellett fontos szerepet játszik még
az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek modernizálása, esetleges bővítése, amelyet csak az épületek
építészeti értékeinek figyelembevételével, hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani.
Az országosan védett műemlékek mellett a helyi védelem alatt álló épületek adják a város helyi arculatát,
amelyek a város arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti
értékek. A helyi védelem alatt álló épületek környezetében fontos, hogy a védett épület arányaihoz,
megjelenéséhez igazítva kerüljenek kialakításra az új beépítések. A város helyi építési szabályzatában a
már helyi védelem alá helyezett épületek mellett több épület esetében tett javaslatot a helyi védelem alá
helyezéshez. Fontosnak tartjuk, hogy a javaslatok hatására mihamarabb megszülessenek a helyi védelmi
rendeletek, hogy ezen helyi szempontból értékes épületek esetén az egyedi arculatot, eredeti arányokat,
homlokzati beosztásokat, nyíláskiosztást megtartó korszerűsítések, felújítások valósulhassanak meg.
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1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület
Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Szécsény határában.
1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes
8. táblázat: Műemlékek Szécsényben
törzsszám
cím
név

helyrajzi szám

5927

Ady Endre utca 7.

ÉNy-i saroktorony

106

5928

Ady Endre utca 7.

őrségépület

106

5925

Fő utca 2.

Benczúr-kastély

2501/2, 2501/3, 2501/4,
2501/5, 2502

5926

(külterület) Katona József út,
temető

Templomrom

064

5927

Ady Endre utca 7.

Várfalak és várbástyák
[Belső vár]

106

Ady Endre utca 7.

v. Forgách-kastély

155/1, 106, 155/2, 63,
64/2, 156, 157, 162, 47,
48, 49

5929

Haynald Lajos u. 9.

Ferences templom
(Urunk színeváltozása)

107/1, 108/2

5930

Haynald Lajos utca 7.

Ferences kolostor

107/1

5932

Rákóczi Ferenc utca 70.

Postaállomás

1466/1, 1466/2

5933

Rákóczi Ferenc út 86.

Tűztorony

1699/2

5934

Ady Endre utca 7.

Szécsény város
kőcímere

106

5935

Temető, Varsányi út

Temetőkápolna

659/2

6856

Rákóczi Ferenc út 67.

Patika

67

9953

Katona József út, temető

Benczúr-mauzóleum

064

5928

Forrás: www.muemlekek.hu

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Szécsény közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti kert, temető és
temetkezési hely nem található.
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1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
Szécsény területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került kijelölésre.
Az országos műemléki védelem alatt álló várfalak és várbástyák, a ferences templom és a Forgách-kastély
esetén a védéshez kapcsolódóan 9258/1970. OMF rendelet jelölték ki ezek műemléki környezetét:
A további országos műemléki védelem alatt álló objektumok esetén a védéshez kapcsolódóan, külön
jogszabályban nem jelöltek ki műemléki környezetet. Ennek megfelelően műemléki védelem alatt álló
objektumok műemléki környezetének megrajzolásakor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
1.14.6.8. Nemzeti emlékhely
Szécsény területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt nemzeti
emlékhely a Forgách kastély és a Ferences Templom és kolostor, melyek 2014-ben kerültek a Nemzeti
Emlékhely Bizottság által nyilvántartásba véve.
1.14.6.9. Helyi védelem
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (VIII. 01.) számú rendelete a helyi építési
szabályzatról elsősorban a jellegzetes településszerkezet, a telekosztás védelmére, az utcák
vonalvezetésének megőrzésére helyezi a hangsúlyt.
A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet azonban egyedi helyi védelem alá helyezett épületet
nem jelöl meg, azonban számos helyi védelemre javasolt épületet tartalmaz, továbbá helyi védelemre
javasolt településszerkezetként határolja le a Rákóczi út Ady Endre utca és Szentlélek patak közötti
szakaszát, valamint a Rákóczi út-Király utca-Malom utca-Szentlélek patak által határolt területet.
A 14/2012. (IV. 25.) számú rendelete helyi védett területként határozza meg a zsidó temető területét. A
22/2007. (VII. 11.) számú rendelete helyi védett épületetté nyilvánítja a Szécsényhez tartozó
Benczúrfalván található Katona József utca 9. 11. 13. 18. 19. szám alatti építményeket.
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A terület-felhasználásban jelentős problémák nem mutathatók ki. A település lakóterületei és központi
intézményi területei zárt tömböket alkotnak, és ettől jól elkülönülnek a gazdasági területek. A gazdasági
tevékenységek terei a főbb kivezető utak mentén – főként a 22-es útnak a belterületi határ előtti
szakaszain - koncentrálódnak, a lakóterületektől viszonylagos távolságban. A zárványszerűen elhelyezkedő
gazdasági terület nem jellemző. Beékelődő gazdasági területről a város délnyugati részén található
nagyobb kiterjedésű nagyobb tömbök esetén beszélhetünk. Itt azonban az érintett tömbök homogének,
magas zöldfelületi állománnyal csökkentve a szomszédos területek eltérő funkcióiból adódó konfliktus
lehetőséget.
A város intézményei, településközponti, illetve vegyes központi területei a városközpontban
koncentrálódnak. Intézményi ellátottsági problémák kevésbé jelentkeznek a település nagyságrendje,
illetve a múltban és a jelenben betöltött szerepköre miatt.
A városszerkezet egyik történelmi problémája a központ kettősége. A történelmi és az újkori települési
központ – a főút északi és déli oldalán – építészeti megjelenése, szembenállása a város rehabilitációt
követően is jól körvonalazható.
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1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Szécsény Nógrád megye északi részén, az Ipoly mentén helyezkedik el. Az országos úthálózatba a 22.
számú Rétság – Balassagyarmat – Salgótarján II. rendű főúton keresztül kapcsolódik.
Az út a Rákóczi útnál éri el a várost, majd a Kossuth Lajos útnál járműosztályozóval kialakított
csomóponton keresztül a 4122. jelű összekötő úton halad Pásztó felé. A következő fontos közúti
csomópont a Fő térnél van. Ezen a csomóponton keresztül érhető el az autóbusz–pályaudvar és a város
dél-keleti lakóterületei. A Salgótarjáni útnál van az útnak egy háromágú csomópontja, ahol a főútból a
2205 jelű összekötő út ágazik ki Ipolytarnóc felé. Ezután az út elhagyja a belterületet és folytatódik a
megyeszékhely felé.
A 2122 és 2205 jelű összekötő utakon túl a 211132 jelű Nógrádsipeki bekötőút (Varsányi út), valamint a
21133 jelű Rimóci bekötőút (Rimóci út) biztosítja a közúti kapcsolatot a szomszédos települések felé.
Ezeken túl a 22305 jelű szécsényi vasútállomáshoz vezető rendkívül rossz állapotú út (Vasút utca) teszi
teljessé Szécsény állami úthálózatát. Az összes állami besorolású út 2x1 sávos, helyenként szegély melletti
leállósávval.
9. táblázat: A 2013-ban mért forgalomszámlálás eredménye:
Az út száma

Forgalma (Ejmű/nap)

A teherforgalom aránya (%)

22. főút

4441

12,5 %

2122 ök. út

2025

7,1 %

2205 ök. út

1708

10,0 %

21132 bek. út

868

5,2 %

21133 bek. út

674

10,4 %

Forrás: Szécsény Város Önkormányzata
1.15.2. Közúti közlekedés
A 22. számú főúttól északra fekvő városi területek gyűjtőút jellegű feltáró útja a Borjúpást utca és
folytatásaként a Várkerti gyűjtőút. Az értéke műemléki terület az Erzsébet téren keresztül közelíthető meg
legegyszerűbben. Innen lakó- és pihenőövezeten keresztül tárható fel a terület zsákutca jelleggel. A lakóés pihenőövezet utcája (Erzsébet utca) keresztezi a műemléki sétáló utcát. A 22. számú főúttól (Rákóczi
út) délre lévő terület az állami utak felől gyűjtőút jellegű utcákon keresztül tárhatók fel. Ezek a fontosabb
közlekedési szerepet betöltő lakó- és gyűjtőutak a következők:
Attila utca
Dózsa György utca
Temető utca
Dugonics utca
Király utca
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Magyar utca
Damjanich utca
Szántó Kovács János utca
Pintér Sándor utca
Kerülő utca
József Attila utca
A salgótarjáni út mellett üzemanyag-töltőállomás működik.
1.15.3. Közösségi közlekedés
A városban nincs helyi közösségi közlekedés. A helyközi és távolsági autóbusz-pályaudvar a Király utca
keleti végében van.
Az új szép pályaudvaron az állások száma a következő:
érkező állás
3 db
induló állás
8 db
tároló állás (forda)
5 db
Ezen felül a városban 5 autóbusz-megállóhely pár van. A 22. számú főúton a megállóhelyek öbölben
vannak kialakítva.
1.15.3.1. Közúti
A közúti közösségi közlekedést a Nógrád Volán Zrt biztosítja autóbuszaival, mely összeköttetési
lehetőséget teremt a város és a megye távolabbi települései, a nagyvárosok és a megyeszékhely között. A
társaság biztosítja a környező települések és a Szécsény közti kapcsolódást is, ahol Szécsény térségi
közlekedési központként funkcionál. A menetrendek problematikája azok diszharmónikus jellege a
vállalatok munkaideje, illetve a közintézmények nyitvatartási idejéhez kapcsolódóan.
1.15.3.2. Kötöttpályás
A vasúti közlekedés nem tekinthető közösségi közlekedésnek. Jelenleg csak napi 4 személyvonati pár
közlekedik a 78 számú Balassagyarmat – Ipolytarnóc közötti villamosítás nélküli egyvágányú vasúti
mellékvonalon. Időnként van faáru szállítás Szécsény állomásra Szlovákiából.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településre jellemző a kerékpáros közlekedés, aminek az egyik oka, hogy megszűnt a korábbi helyi
tömegközlekedés. Ennek ellenére nincs kerékpárút vagy kerékpársáv.
A település utcáira jellemző a gyalogjárdás kiépítés. Elegánsan van megoldva a gyalogos közlekedés a
műemléki övezet forgalomcsillapított utcáiban.
1.15.5. Parkolás
Parkolási igény a városközpontban a legnagyobb. A Rákóczi út mellett a központban vannak kiépített
szegély melletti parkolóhelyek, melyek szinte mindig foglaltak. A nagyobb új élelmiszer áruházaknál
(SPAR, CBA, Penny Market) van elegendő számú parkolóhely. A városban tapasztalható garázsépítési
igény.
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Feladatok a vizsgálatok alapján:
- A 22. számú főút elkerülő útjának a megépítésére rövidtávon nem lehet számítani. Addig is az
átkelési szakaszon a forgalombiztonságot növelni kell (pl. a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél középső
védősziget építése, stb.)
- A fokozottan veszélyes csomópontok átépítése:
Rákóczi út – Kossuth Lajos utcai csomópont átépítése körforgalommá
Fő tér – Király utca – Dugonics utca átépítése
Kossuth utca – Varsányi utca – Ősz utca átépítése
-

Rákóczi út – Salgótarjáni út átépítése körforgalommá
Kerékpárutak építésének elkezdése (a mindennapos és idegenforgalmi kerékpározás számára)

1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Szécsény város vízellátás szolgáltatója az ÉRV Zrt. Észak-Nógrádi Szolgáltatási Divízió (3100 Salgótarján,
Karancs út 80. sz.) A város ivóvíz-ellátásának kielégítése két vízbázisról történt. 2008-ig a helybeni
termelés a Pőstényi kutakból, míg 2008-tól a távvezetéken történő szállítás az Ipoly folyóból történő
kitermeléssel a Mihálygerge - Komra-völgyi víztározótól kerül megoldásra. A település közigazgatási
területén felszíni vízkészletet hasznosítás, vízhasználat nincs, illetve nincs nyilvántartásban. A városban
döntően körvezetékes hálózat üzemel – két víztoronnyal. A hálózat azbeszt és acél, valamint műanyag
csőből készült 1970-1980 között. A hálózaton folyamatos karbantartás, felújítás történik.

10. táblázat: A település vízellátási adatait az alábbi táblázat tartalmazza. ( Forrás: TEIR)
Összes szolgáltatott víz
3
mennyisége (m /év)
Ivóvízhálózatba bekapcsolt
lakások száma (db)
Vezeték hossza (km)

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

162.000

169.000

168.000

166.000

166.000

161.000

2.248

2.253

2.254

2.257

2.256

2.305

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

Forrás: Szécsény Város Önkormányzat
A települési gerinchálózat mintegy 50 % azbesztcement anyagú nyomócsövekből készült. Az azbeszt
egészségkárosító hatású – vízben történő kioldódódása – miatt. A hálózat több mint harminc éves. Ez
vonatkozik az acél anyagú szerelvényekre is. Az elmúlt öt évben a vízfogyasztás csökkenése mutatható ki,
melynek következtében az áramlási sebességek csökkentek így a hálózatban a káros lerakódások mértéke
növekszik.
A vízminőségi problémák megoldására vízjogi engedélyes terv nem készült, a vízmű tájékoztatása szerint
konkrét fejlesztési terveik még nincsenek. Azonban a meglévő rendszer állagromlásával párhuzamosan
rekonstrukció szükséges a jövőben.
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1.16.1.2. Szennyvízelvezetés

Szécsény városának közüzemi szennyvíz-elvezetése és teljes mértékű tisztítása megoldott. A korábban
épült szennyvízcsatorna a ’90-es évek második felére megvalósult beruházásokat követően szinte a város
teljes egészére kiterjedt. Az üzemelő csatornák beton, műanyag és kőagyag anyagúak. A területen 11 db
átemelő üzemel.
Az üzemelő csatorna gravitációs, elválasztott rendszerű, a helyi mélypontokban közterületi átemelőkkel.
Jelenleg – egy-két kivételtől eltekintve - minden ingatlan előtt található szennyvíz-csatorna. Az ingatlanok
csatlakozási aránya közel 100 %.
A szennyvíztisztító telep mintegy 250 m3/h kapacitású – biológiai tisztítási hatásfokkal. A telep bővítése
2014. évben történt meg a 0178 hrsz. alatti területen. Szécsény városának igényein túl a környező falvak
szennyvíz-tisztítását is kielégíti a jelentősen mértékben felújított telep. Jelenlegi kapacitása napi 2.000 m3
szennyvíz fogadása ( 20.000 LEÉ biológiai terhelésre ). A tisztított szennyvíz befogadója a Szentlélek patak,
mely az Ipoly folyóba csatlakozik. A telep megfelel az Uniós elvárásoknak. A csatornahálózat és tisztító
telep üzemeltetője az ÉRV Zrt. Észak-Nógrádi Szolgáltatási Divízió (3100 Salgótarján, Karancs út 80. sz.)
11. táblázat. A település szennyvízhálózatának adatai
Összes elvezett szennyvíz
3
mennyisége (m /év)
Szennyvízhálózatba
bekapcsolt lakások száma
(db)
Csatorna hossza (km)

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

157.000

161.000

162.000

158.000

160.000

154.000

2.053

2.073

2.078

2.077

2.084

2.135

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

Forrás: TEIR
A szennyvízcsatorna védőtávolsága épülettől 3,0 m, a szennyvíztisztító telepé pedig 300 m.
A belvárosi régebbi csatorna-szakaszok felújítása szükségessé vált, ennek rekonstrukciója a település
fejlesztési elképzeléseiben szerepel.

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

Szécsény városának csapadékvíz-elvezetése a Darázsdói és a Lóci-patak összefolyását követően a
Szentlélek-patakba történik. Benczúrfalva és Pösténypuszta esetében a Ménes-patak a terület vízgyűjtő
vízfolyása. A Ménes- és a Szentlélek-patak befogadója az Ipoly folyó. A patakok a város belterületi
szakaszait kivéve nem rendelkeznek szilárd burkolattal. Így a természetes meder rendszeres karbantartást
igényel. A belváros zárt csapadékcsatornái kivételével a többi területen burkolt és burkolattal nem
rendelkező egy, vagy kétoldali, az utakat szegélyező árkok találhatók. A csapadékelvezető rendszer
üzemeltetője az Önkormányzat. A felszíni árkok rendezettek, állapotuk megfelelő.
Vízrajz
A kistáj összefüggő talajvize csak a Szentlélek-patak mentén alakult ki 4-6 méter átlagos mélységben, míg
attól D-re fokozatosan mélyül és csak a völgyek mentén jelenik meg.
A kistáj rétegvizekben sem bővelkedik. Az artézi kutak száma kevés, vízhozamuk jelentéktelen.
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Környezetvédelemi, területhasználatra, beépítésre, kezelésre vonatkozóan települést érintő használatra a
NATURA 2000 – Középső – Ipoly - Völgy 275/2004.(X. 8.) Korm. rendelet vonatkozik. A természeti
területek és egyéb meglévő és tervezett természetvédelmi védettségi kategóriák lehatárolását a
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
Felszíni vizek
Szécsény város közigazgatási területén az alábbi vízfelületek találhatók:
Ipoly, Szentlélek-patak, Megyeri patak, Rimóci (Darázsdói) patak, Lóci patak, Ménes patak, Várkerti-tó,
volt Sóderbánya-tó, Belső-réti tó és Ipoly holtág
A rendezett vízfolyások a rendezési tervnek megfelelően épültek ki – így alkalmasak a mértékadó
vízmennyiség levezetésére. A fenntartásuk során évente kétszer szükséges a növényzet évi kétszeri
kaszálásának biztosítása. A patak medrek mellett a fenntartási sávot a meder-éltől számítva biztosítani
kell - 6,0 m szélességben. Vizes élőhely kialakítása csak mederszelvény bővítéssel valósítható meg, hogy a
vízfolyás a mértékadó vízmennyiséget le tudja vezetni.
Felszín alatti vizek
A város közigazgatási területén hidrogeológiai szempontból kétféle víztípust lehet elkülöníteni.
88. sz. ábra: Kiemelten érzékeny felszín alatti vizek területe

Forrás: VÁTI
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89.sz. ábra: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Forrás: VÁTI
A város közigazgatási területén a felszíni vizeket közvetlenül szennyező üzem nem működik és hígtrágyás
technológiával üzemelő állattartó telep nincs.
Talajvíz
Szécsényben található egy a Vízügyi Igazgatóság által észlelt törzshálózati talajvíz-figyelőkút. A talajvízszint
a szécsényi kút észlelési adatai alapján a térszint alatt 3 - 4 m.
A kistáj összefüggő talajvize csak a Szentlélek- patak mentén alakult ki 4-6 méter átlagos mélységben, míg
attól D-re fokozatosan mélyül és csak a völgyek mentén jelenik meg újra.
Szécsény város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a vonatkozó rendelet
szerinti besorolás szerint érzékeny kategóriába tartozik. A talajvíz nem agresszív jellegű.
A talajvíz szennyezett, csak öntözésre alkalmas. A talajvíz nitráttartalma és friss ammónia szennyezettsége
egyre jobban növekszik. Ennek okozói a mezőgazdaság kemizációja, a hulladék nem megfelelő elhelyezése
valamint a térség állattartó telepei.
Szécsényben talajvízkivétel a Szécsény Déli és Pösténypusztai Vízműnél történ közcéllal – 650 m3/nap
2008-ig, azóta a tartalék vízbázis részét képezik.
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1.16.2. Energia
1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és
más ellátórendszerek)

Villamos energia
Szécsény városát és annak közvetlen környékét a Balassagyarmat 120/22kV-os táppont látja el, - a város
déli oldalán üzemelő Szécsény 22kV-os kapcsolóállomáson keresztül, - de üzemállapottól függően az
ellátásba bevonhatók a szomszédos Nógrádkövesd 120/22kV, Nagybátony 120/22kV és
Salgótarján120/22/11kV táppontjai is. A belvárosi fogyasztói kört jelenleg alapvetően 22kV-os
kábelhálózat, míg a peremvidékek fogyasztóit 22kV-os szabadvezetéki hálózat táplálja. Az elmúlt évekre
nézve a várost érintő legjelentősebb fejlesztés, a balassagyarmati alállomás teljes felújítása volt. 2db. új,
40MVA-es 120/22kV-os kisveszteségű, zajszegény gép került telepítésre a rekonstrukció során. Hasonló
módon megújításra került a Salgótarján és a Nagybátony alállomás is. Tervben van a szécsényi kapcsoló
állomás teljes megújítása is. A középfeszültségű szabad vezetékek és földkábelek az ÉMÁSZ Nyrt.
elosztóhálózatának részei, ezek több helyen magántelkeken haladnak keresztül és közép/kisfeszültségű
transzformátorokon keresztül oldják meg a terület villamos energia ellátását és közvilágítását. A meglévő
középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására. Az ÉMÁSZ Nyrt.
adatszolgáltatása szerint a települést 44 db 22/0,4 kV-os TR látja el villamos energiával. A villamos
hálózatok főleg vasbeton és faoszlopon lévő légvezetékekkel vannak kialakítva, melyet folyamatosan
légkábelre, illetve földkábelre építenek át. A meglévő TR állomások leterheltségei és bővíthetőségei
eltérőek. Kisebb átlagos fejlesztéseket az állomás jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további
bővítések hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére újabb TR állomást kell telepíteni.
Közvilágítás
A településen beton- és faoszlopokon elhelyezett út és közvilágítás található. A közvilágítási feladatokat az
ÉMÁSZ Nyrt. látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban van, az áramszolgáltatás költségét a város fizeti. A
településen az alábbi közvilágítási fényforrások találhatóak:
1 db. 60W-os lámpatest, 597 db. 11W-os
kompaktfénycsöves lámpatest, 321 db. NA 70W-os lámpatest, 86 db. NA 100W-os lámpatest és 107 db.
NA 150W-os lámpatest és 2db. NA 400W.-os lámpatest.

Földgázellátás
A területen jelenleg a TIGÁZ-DSO KFT a földgázszolgáltató rendelkezik engedéllyel. A település
Déli határáig az FGSZ zRT kezelésében lévő vezetéken jut el a gázmennyiség. Itt került
letelepítésre a 10.000 m3/h kapacitású gázátadó állomás. Szécsény város ellátását egy 5.000
m3/h teljesítményű gázfogadó állomás biztosítja. A gázfogadótól középnyomású hálózat – 3,0 bar
– épült ki Szécsény városában. A belterület teljes része így földgázzal ellátott.
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90.sz. ábra: Szécsény város külterületi gázvezetékei

Forrás: MOL gázhálózati üzletág
A Szécsény városhoz tartozó településrészeken TIGÁZ-DSO KFT által készített tanulmányterv alapján 2000.
után elkészült a gázelosztó-hálózat. Benczúrfalva gázellátása a Kisgéc határában telepített gázfogadó
állomásról biztosított – mintegy 170 m3/h. Pöstyénpuszta ellátása a Ludányhalászi település
középnyomású gázelosztó hálózatához csatlakozva került megoldásra - gázigény 160 m3/h.
A településeken a középnyomású hálózat PE anyagú csőből, D63 – D110 mm mérettel épült ki. Bekötések
számát és a földgázfogyasztást az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer
segítségével a mellékelt táblázatokban mutatjuk be.
12. táblázat: GÁZFOGYASZTÁS és BEKAPCSOLT LAKÁSOK, GÁZHÁLÓZAT HOSSZA
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
Összes szolgáltatott gáz
3.552.000
3.320.000
6.425.000
2.708.000
2.666.000
2.538.000
3
mennyisége (m /év)
Gázhálózatba bekapcsolt
1.551
1.604
1.613
1.609
1.601
1.559
lakások száma (db)
Gázhálózat hossza (km)
60
61
61
61
61
61

Forrás: TEIR

Lakossági:
Nem lakossági
Összesen

13. táblázat: LAKOSSÁGI és NEM LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK ALAKULÁSA
2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év
1.504
1.552
1.605
1.604
1.613
1.609
1.601
140
145
153
144
142
153
150
1.644
1.697
1.758
1.748
1.755
1.762
1.751

Forrás: TEIR
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2013. év
1.559
151
1.710

2006. év
Összesen:
3
(em /év)

4.166

14. táblázat: FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év
3.314

3.552

3.320

6.425

2.708

2012. év

2013. év

2.666

2.538

Forrás: TEIR
A gázszolgáltatás területén problémaként jelentkezik a vasúton túli ipari terület földgázellátásának
biztosítása. Az itt jelentkező gázigény miatt jelentős műszaki beavatkozások megvalósítása szükséges a
meglévő hálózaton.
1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló energiaforrás
alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is figyelembe véve, szél erőművek
telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése nem lenne gazdaságos.
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai célú
energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú energiaigények kielégítésére
is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék
(időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a
völgyidőszakban) hőtárolós fűtésre javasolható.
1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, üzemeltetésük nem
gazdaságos. Energiatakarékos izzóval ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre
történő cseréjük hozzájárul a felhasznált energia mennyiségének csökkenéséhez. Különös figyelmet kell
fordítani a különböző intézmények térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasolt ezek
alkonykapcsolóval történő működtetése, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel.
Ezen kívül szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy:
csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson.
csak megfelelő, szükséges időszakban világítson.
Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek azok a
lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel rendelkeznek. Az IDA nagyon
szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés
mentes világítás létesíthető.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
A telefonhálózat jól kiépített légkábeles, melyet a Magyar Telekom Nyrt., az Invitel Zrt., és az MVM NET
Zrt. folyamatosan bővít, korszerűsít. Több helyen már földkábeles hálózatot is kialakítottak. A településen
a T- mobil, a Telenor és a Vodafone GSM állomások jól foghatóak. Szécsényben szélessávú kommunikációs
és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat a Magyar Telekom Nyrt, az Invitel Zrt., valamint az MVM
NET Zrt. biztosítja.
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. Talaj
Földtani adottságok
A kistáj kőzettani alapja felsőoligocén agyagmárga, homok, az ÉNy-i részeken helyenként vékony
agyagos-vályogos takaróval a felszínen ill. annak közelében. DNy-on alsómiocén homok, homokkő és
K-DK – Ny - ÉNy-i csapású középső miocén andezittelérek fedik a felszínt. DK-en, K-en az alsómiocén és
középmiocén slír, homokkő előfordulása a kistáj peremére, a pedimentre korlátozódik és a
felsőoligocén képződmények közé É-ÉNy-i irányba több középmiocén andezittelér is – kistáj
szélességében – benyomult. A felszínt ÉK felé növekvő vastagságban löszvályog fedi. Hasznosítható
ásványi nyersanyagai közül kiemelkedő a szécsényi agyag (1,7 Mt készlet) és andezit (0,3 Mt)
előfordulás.
Talajok
A kistáj közel 60 %-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. Ezek túlnyomóan harmadidőszaki
vagy idősebb üledékeken képződtek, vályog vagy agyagos vályog mechanikai összetételűek.
Erdősültségük kb. 65 %-os, 23 %-ban szántók.
A földes kopárok egy része az agyagbemosódásos barna erdőtalajok lepusztulásával jött létre. A
barnaföld részaránya 28% nagyobbrészt löszös alapkőzeten, részben harmadidőszaki üledékeken
képződtek. Mechanikai összetételük ettől függően vályog, vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk és
termékenységük is kedvező.
Jelentős hányaduk 5%-nál kisebb lejtőszögű területen található és zömmel (72 %) szántóterület.
Lepusztulásuk következtében jött létre a kistáj földes kopárainak másik része.
A patakvölgyekben alluviális homokon képződött réti és öntés réti talajok találhatók, amelyek területi
részaránya nem jelentős.
Az emberi tevékenység hatása a kialakult talajminőségre
A terület talajainak többsége a hidrológiai viszonyokkal szoros összefüggésben alakult ki, ebből
kifolyólag az emberi tevékenység vizsgálatánál főképp ezekre a szempontokra kell összpontosítani.
Az általános vízrendezés következtében a talajok szárazabbá váltak, a hidromorf hatások
csökkentek. Ez sok esetben a talajtípusok változásával jelentkezik.
Az öntözés megemeli a talajvízszintet, ezáltal erősíti a hidromorf hatást a talajképződésre,
másrészt a megemelkedett talajvízszint oldható sókat is felhoz a talajba, és kismértékű
szikesedést eredményezhet (másodlagos szikesedés).
A mezőgazdasági vegyszer felhasználás diffúz szennyeződésként éri a területet. A túlzott műtrágya
felhasználás – különösen a humuszban szegény, rossz adszorbciós kapacitású területeken – a
talajvíz elszennyeződését okozhatja. Országos viszonylatban is ezt bizonyítja a talajvíz ammónia,
nitrit, nitrát tartalma, mely lényegesen magasabb a mezőgazdasági művelésű területeken, mint az
erdőterületeken.

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
Ivóvízellátás
A szécsényi vízellátó hálózat hossza 37,4 km. A hálózatba bekötött háztartások száma 2.552, a bekötetlen
háztartások száma az ellátott területen 14, a bekötött közületek száma 176. A KSH 1999-es adatai szerint
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a háztartásoknak szolgáltatott víz éves mennyisége 175.000 m3/év, az
egyéb fogyasztóknak szolgáltatott vízmennyiség 45.000 m3/év, tehát az éves vízfelhasználás 220.000
m3/év. Az önkormányzat 2001-es adatai szerint a települési ivóvízfogyasztás 281.000 m3/év, az
elosztóhálózat hossza bekötővezetékekkel együtt 53,5 km, amiből bekötővezeték 16,1 km.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Szécsény az érzékeny besorolású települések közé tartozik. A
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet felsorolásában azonban Szécsény nem szerepel.
Felszíni vizek
Szécsény város közigazgatási területén az alábbi vízfelületek találhatók:
Ipoly, Szentlélek-patak, Megyeri patak, Rimóci (Darázsdói) patak, Lóci patak, Ménes patak, Várkerti-tó,
volt Sóderbánya-tó, Belső-réti tó és Ipoly holtág
A rendezett vízfolyások, bár medrük a rendezési terv alapján épült ki, a kiépítés után alkalmasak a
mértékadó vízmennyiség levezetésére, folyamatos fenntartásuk szükséges, ezért a nád, sás és
egyéb vízinövényzet évi kétszeri kaszálását elő kell rendszeresen irányozni.
A patak medrek mellett a mederéltől számított 6,0 m széles fenntartósáv meghagyása szükséges, melyen
semmiféle építményt, közművezetéket, műtárgyat, stb. nem lehet elhelyezni, a fenntartósávon fa
sem lehet.
Vizes élőhely kialakítása csak mederszelvény bővítéssel valósítható meg, hogy a vízfolyás a mértékadó
vízmennyiséget le tudja vezetni.
A város közigazgatási területén a felszíni vizeket közvetlenül szennyező üzem nem működik és
hígtrágyás technológiával üzemelő állattartó telep nincs.
Felszín alatti vizek
A város közigazgatási területén hidrogeológiai szempontból kétféle víztípust lehet elkülöníteni.
1. Talajvíz
Szécsényben található egy a Vízügyi Igazgatóság által észlelt törzshálózati talajvíz-figyelőkút. A
talajvízszint a szécsényi kút észlelési adatai alapján 3 - 4 m.
A kistáj összefüggő talajvize csak a Szentlélek- patak mentén alakult ki 4-6 méter átlagos mélységben,
míg attól D-re fokozatosan mélyül és csak a völgyek mentén jelenik meg.
A talajvíz szennyezett, csak öntözésre alkalmas. A talajvíz nitráttartalma és friss ammónia
szennyezettsége egyre jobban növekszik. Ennek okozói a mezőgazdaság kemizációja, a hulladék nem
megfelelő elhelyezése, valamint a térség állattartó telepei.
15. táblázat: Szécsényben a következő helyeken folyt talajvízkivétel
Vízhasználó neve:

Kivett mennyiség
3
(m /nap)

Szécsény Déli- és
Pöstény - pusztai
Vízmű:

650

Felhasználás

közcélú

Forrás: Környezeti fenntarthatósági Terv, Szécsény Város Önkormányzata
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2. Rétegvíz:
A rétegvíz a felszín alatti vizeknek azon típusa, mely porózus kőzetekben helyezkedik el. A rétegvizek a
talajvizek szintje alatt húzódnak.
Az elmúlt évtizedekben történt fúrásoknak köszönhetően a településen hideg gyógyvizet találtak. A
gyógyvíz összetételéről nem tudunk, annak bevizsgálása még nem történt meg, illetve kutak sem
kerültek kiépítésre.
1.17.3. A levegőtisztaság és védelme
Az utóbbi két évszázadban a földön a levegő összetétele jelentősen megváltozott, ugyanis egyes légköri
nyomgázok és aeroszol részecskék légköri mennyisége világszerte rohamosan emelkedik. Az emberiség
létfeltételeit is veszélyeztető következmények elkerülése csak nemzetközi összefogással lehetséges,
amelyben Magyarországnak és a településnek is az arányos felelősség elve alapján kell szerepet
vállalnia.
Az éghajlatváltozás kockázatát csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével lehetséges
megelőzni. E gázok kibocsátása az energiatermelés, a közlekedés, egyes ipari tevékenységek és az
intenzív mezőgazdasági termelés rovására írható, így a légkör védelme végső soron a
nemzetgazdaságokat átszövő energetikai, közlekedési infrastruktúra, illetve a termelési-termesztési
rendszerek fenntarthatóbb fejlesztését jelenti.
A globális folyamatok mellett helyi szinten nem az üvegházhatású gázok, hanem az emberi egészséget,
az ökológiai rendszert és az épített környezetet is fenyegető légszennyező anyagok okoznak komoly
gondokat. Ezek forrásai szintén az energetikai és más iparágak, a mezőgazdaság, a közlekedés, a
szolgáltató ágazat, a lakossági fűtés – tehát antropogén eredetűek. A légszennyezők e csoportjának
hatása általában jóval gyorsabban érzékelhető (napok, hetek, súlyos esetekben percek alatt), mint az
üvegház hatású gázok esetében.
A légszennyező anyagok szilárd (por, korom, pernye), gáz (kéndioxid, nitrogén oxidok, kénhidrogén,
ammónia, szénmonoxid, metán, alacsony forráspontú szerves anyagok) és gőz (üzemanyag gőzök,
közepes és magas forráspontú szerves anyagok) lehetnek. A szilárd légszennyezőkhöz gyakran kötődnek
az egészségre különösen káros szerves mikroszennyezők (policiklikus aromás vegyületek, dioxinok,
oldószergőzök, stb.). Ezen anyagok egy része a légkörben rövid élettartamú, így csak a kibocsátási pont
szűkebb környezetében (néhány 100 m – néhány km) van jelentős hatásuk. Ugyanakkor egyes anyagok
(pl. savas oxidok) regionális, mások (freonok, perzisztens szerves vegyületek) globális szinten is kifejtik
káros hatásukat.
A településen az ipar relatíve kisebb jelentőségű, így környezetterhelő tevékenység a közlekedés. A
forgalom jelenleg rendszerint műszaki védelem nélkül érkezik a településre, s gyakorlatilag a
járművezetők belátásán múlik a sebességcsökkentés. A közúti közlekedési kibocsátások alakulásában
három tényező játszik fontos szerepet: az üzemanyag és a gépjármű-állomány minősége, valamint a
gépjárműhasználat mennyisége.
Szécsényben a mezőgazdasági termelés során keletkező por, illetve a felhasznált kemikáliák szennyezhetik
a levegőt és a széliránytól függően a településre is eljuthatnak.
A 22. sz. főút jelentős forgalmat bonyolít le, mely keresztülvezet a városon, annak fő közlekedési
tengelyét alkotja. A szűk keresztmetszetek hatására lassuló forgalom káros anyag kibocsátása jelentősen
szennyezi a belváros szolgáltató-, egészségügyi-, közigazgatási és oktatási-nevelési centrumokkal ellátott,
illetve turisztikailag kiemelt jelentőségű városrészét.
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A Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatai alapján a légszennyező agyag kibocsátások
tekintetében Szécsényben nem található regisztrált potenciális szennyező forrás.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
A környezet általános védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 31. § szerint a zaj – és rezgés elleni
védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:
• a zaj- és rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését,
• a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását,
• a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét, valamint,
• a passzív akusztikai védelmet (intézkedési terv kidolgozása során) a tervezett fejlesztések és
terület felhasználások zajvédelmi szempontú vizsgálata során.
Szécsény lakosságát közlekedés eredetű zaj a 22. sz. főút településen áthaladó szakaszán éri jelentősebb
mértékben. Ezzel párhuzamosan a forgalom által keltett rezgések is jelentősek a városban, különösen a
régi, védettség alatt álló épületek állapotára hatnak károsan.
1.17.5. Sugárzás védelem
91. sz. ábra: Háttérsugárzási adatsor – Szécsény vízművek

Forrás: BM OKF
*narancssárga színkód – határérték: 250-500 nSv/h
vörös színkód – határérték > 500 nSv/h
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság méri rendszeresen a háttérsugárzás értékét a vízművek
területén. A legutóbb, 2015. április 13-14 közti mérések átlageredménye 87,4 nSv/óra, az április 15-i érték
pedig 90nSv/óra, mely nem éri el az országos határértéket, illetve a környező mérőállomások által mért
értékeket. A természetes háttérsugárzás értéke Magyarországon 50-180 nSv/óra, a riasztási szint 250
nSv/óra, mely még szintén nem éri el a valós veszélyt jelentő szintet. A település lakossága közelében
tehát semmilyen, átlagostól eltérő, illetve súlyosabb, egészségügyi kockázatot jelentő nukleáris forrás
nem található. (forrás: www.katasztrófavédelem.hu)
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Szécsény Település Veszélyelhárítási Terve többek között nukleáris
balesetek esetére is megfogalmaz konkrét intézkedés sort a lakosság védelme, tájékoztatása és megfelelő
ellátása érdekében.

1.17.6. Hulladékkezelés
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékokról szóló 2012. évi
CLXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni. A hulladék „termelő” köteles gondoskodni a
hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról, a területről történő kiszállításáról, valamint
ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín
alatti vízbe és levegőbe jutását.
A településen keletkezett háztartási hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyagtartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot
(növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem, stb.) is, ezért elhelyezését
rendkívüli gondossággal kell megoldani. A településen a hulladékszállítást a BÁVÜ Nonprofit Kft., végzi
és az összegyűjtött hulladékot jelenleg a bátonyterenyei telepre szállítják.
A rendszeres hulladékelszállítás mellett évente 2 alkalommal lomtalanítási akcióra is sor kerül. A
település aktív tevékenységet folytat hulladékgazdálkodási feladatai hosszú távú megoldása érdekében. A
hulladékgazdálkodás az EU követelmények teljesítése érdekében valamennyi elemében
korszerűsítést igényel, melyben jelentős előrelépés lehet a regionális és térségi hulladékgazdálkodási
rendszerekhez való csatlakozás várható eredményeinek realizálása.
Pozitív Szécsény részére, hogy a szelektív hulladékgyűjtés érdekében hulladékudvar áll a
rendelkezésükre. A hulladékok szelektív gyűjtését 7 gyűjtőedényes hulladékgyűjtő szigeten oldják
meg. Az üveget, műanyagot, papírt, fémet külön konténerben helyezik el.

1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi rendszer, amelynek alapvető
funkciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi szükségletek kielégítése.
A város polgárainak, a településre érkező vendégek, az átutazók közérzetét alapvetően befolyásolja a
település közterületeinek, utcáinak állapota, tisztasága, rendezettsége.
Rendezett településkörnyezeti megjelenés, gondozott utcák jellemzik a települést. Összességében
megfelelő a városkép.
A települési környezet állapotát jellemző tényezők:
az épületek állapota, a települési infrastruktúra és a köztisztaság helyzete,
az iparból és közlekedésből adódó légszennyezés,
a közterületek állapotának elhanyagolása pénz hiányában,
a települési zöldfelület aránya.
Az utóbbi években történt városrehabilitációs programok, egyedi felújítások hatására a város épített
környezete megújult, a műemléki, illetve védettség alatt álló épületek rendezettek. A parkolók a
fontosabb intézmények közelében találhatóak, számuk, kihasználtságuk alapján megfelelő.
A városkép ezáltal rendezett, gondozott, a zöldfelületek aránya kiemelkedő.
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1.17.8. Árvízvédelem
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint Szécsény városa belvízzel nem veszélyeztetett
település, az árvizek azonban potenciálisan fenyegetik a települést, mivel a település egy része nyílt,
ezáltal veszélyeztetett ártéren fekszik. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
vízfolyásokon 2010-ben kellett veszélyforrás elleni védekezést foganatosítani. Az utóbbi évek
fejlesztéseinek köszönhetően komolyabb árvízvédelmi beruházások valósultak meg, ezek hatására
nemcsak Szécsény, hanem nagyobb térség vált biztonságosabbá és teljesen árvízmentessé. A Lóci és
Darázsdói-patakok egyesüléséből létrejövő Szentlélek-patak a település belterületén húzódik végig. A
meder rekonstrukciós munkálatok során történő bővítésével a helyi vízkár mértéke jelentősen lecsökkent.
A munkálatok során nemcsak felszámolták a meder korábbi szűk keresztmetszeteit, hanem a vízfolyás
gyorsításával a levonuló nagyvizek okozta veszély is jelentős mértékben csökkent. Ennek hatására a
korábban már komoly veszélyforrást jelentő, 90 cm-es vízszintet elérő nagyvíz is akadálymentesen
levonult.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2014 júniusában készítette el az Ipoly menti települések
árvízvédelmi tervét, mely dokumentumok a védekezésre történő felkészülés mellett annak
lebonyolítására is felkészítést nyújtanak mind a lakosság, mind a település vezető, illetve a szakemberek
számára.
Az Ipoly-menti térség árvízvédelmi munkálatait a magyar-szlovák felek közös kezelésében működő
előrejelző rendszer is szolgálja, amit 2014 telén adtak át és az Ipoly teljes szakaszát felöleli.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A település belterületén nem található komolyabb környezeti terhelést okozó ipari létesítmény, illetve
ipari tevékenység a város külső részein koncentrálódik. A levegőtisztaságot a településen átmenő 22. sz.
főúton haladó tranzitforgalom károsítja, amelynek jelentős zaj- és rezgéskeltő hatással is bír, mely károsan
hat mind az élővilágra, mind az épített környezetre.
Alulhasznosított, barnamezős iparterületek találhatóak az Ipari (szolgáltató) városrészben, melyek
kezelése, revitalizációja javasolt az esetleges környezeti károk, korábbi tevékenységből fakadó
szennyeződések felmérését követően.
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy
korlátozó tényezők)
1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei

Szécsény város területét – az Országos Barlangnyilvántartás adatai szerint – nem érintik barlangok.
Mélyművelésű bányászati tevékenység által érintett területek nincsenek a település közigazgatási
területén.

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek

Az Országos Felszínmozgás Kataszter nyilvántartása szerint a településen két regisztrált esemény történt.
Ezek közül az egyik a belterületet érinti – valószínűleg átázás következményeként – suvadásos mozgás
jelleggel (esemény azonosító OEV 1205-180-1).

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei

A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence külső részein
(DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) markáns földrengés
tevékenység tapasztalható.
92.sz. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe

Forrás: Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján készült. A
szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői mellett
figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talajvízszint helyzetét.
Az adatok alapján Hevesen 1,0-0,9 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a
közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja.
93.sz. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége

Forrás: www.seismology.hu

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek

A település közigazgatási területe érintett árvízveszélyes területekkel, mivel az Ipoly folyó elsőrendű
árvízvédelmi vonala érinti azt.
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94. sz. ábra: Nagyvízi meder övezete

Forrás: http://www.kdvvizig.hu

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek

Belvíz veszélyeztetettségre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre.

1.18.2.3. Mély fekvésű területek

A mély fekvésű területeket – építésjogi következmények rögzítésével – a hatályos szabályozási tervek
tartalmazzák a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem
1.18.2.1 és 1.18.2.2 alfejezetekben került bemutatásra.

1.18.3. Egyéb

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
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95.sz. ábra: A domborzat lejtettsége Szécsényben

Forrás: www.mepar.hu
A Mezőgazdasági Parcella azonosító rendszer adatait használtuk fel.
Kék színű lehatárolás a 12 % lejtést, a sárga színű lehatárolás a 17 % lejtést jelöli.
96.sz. ábra: Földtani veszélyforrás övezete és vízeróziónak kitett terület övezete
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Forrás: www.mepar.hu

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások

Jelenleg mélységi és magassági korlátozással érintett ingatlan nincsen Szécsény város közigazgatási
területén.

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások

A szabályozási terven feltüntetett területen határozatlan idejű építési tilalom lépett érvénybe a Magyar
Geológiai Szolgálat javaslatára, a 3/1998 (II.11.) KTM rendelet alapján, mivel a felszín alatt bányatelekkel
még nem fedett ásványi nyersanyag települt.
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A város közigazgatási területét közvetlenül érinti a „Szécsény I. (szécsényi Téglagyár) – agyag” védnevű
bányatelek.
97.sz. ábra: Bányatelek elhelyezkedése a közigazgatási területen belül

Forrás: saját szerkesztés
A bányatelekre vonatkozó adatok a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági nyilvántartásából
kerültek felvezetésre. (www.mbfh.hu)
98.sz. ábra: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Forrás: MTrT – Melléklet részlet
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1.20. Városi klíma
1.20. 1. A városi klíma kialakulásának tényezői
Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a különböző
éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes környezethez képest. E
változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati összefüggésben állnak.
99.sz. ábra: Emberi tevékenység hatása a környezetre

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, mesterséges felszín
jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül hirtelen módosulhat, a különféle
éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A városban lehulló csapadék a mesterséges, nem
vízáteresztő felszíneknek és a csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan
lefolyik, így a városban a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki
területeken. Ezáltal a városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz.
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, hogy egy adott
felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a felszín tulajdonságai döntően
meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a város felett nagyobb a súrlódás, ami a
szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia fokozódásához vezet.
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Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti többlet alakul
ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle üvegházgázok
koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást.

1.20. 2. Szécsény városi klímáját befolyásoló tényezők
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így azok idősoros
összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése nem lehetséges.
A város klímáját alapvetően az Ipoly völgyének klimatikus viszonyai határozzák meg. A völgyben áramló,
illetve az erdősült hegyvidék irányából leáramló hűvösebb levegő kedvezően befolyásolja a település
mikroklímáját. Ezt negatívan csak a központban megépült házgyári lakótömbök befolyásolják.
100.sz. ábra: Klimatikus viszonyok eloszlása

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, www.omsz.hu
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101.sz. ábra: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, www.omsz.hu

1.20.3. A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások
Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban
A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, amely a
következőket veszi figyelembe:
Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és önkormányzatok között,
összhangban az ágazati politikákkal is.
A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében kell
kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába foglalja.
Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági szereplők
tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások működtetéséig minden téren. A
városi önkormányzat minél több szakterületre támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud
megvalósítani.
A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város gazdaságpolitikája,
amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, valamint erősíteni a helyi
erőforrásokra épülő helyi gazdaságot.
Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai kezdeményezések
megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi hálózatokon keresztül.
Klímatervezés az integrált stratégiákban
A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját stratégiáikba:
A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni egy integrált,
többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és megelőzés, mind az alkalmazkodás
lehetőségeit figyelembe véve.
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A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél figyelembe kell
venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés és a végrehajtás
megtervezése).
Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén
A városoknak törekedniük kell:
a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált területhasználat
kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás;
a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést biztosító
zónákkal;
a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; optimalizálni kell a
munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedését;
a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a
városszerkezetben;
a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket;
magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) hasznosítására,
és lehetőség szerint kerülni kell a zöldmezős beruházásokat.
Város és vidéke (város és környéke) együttműködései
A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes együttműködniük annak
érdekében, hogy:
Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy az a város
szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek összenövését, a fokozott
energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek elvesztését.
Korlátozzák a város szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies területek és természetes
zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen növekedése a közösségi közlekedési útvonalakat
kövesse
A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék mezőgazdasági termelői
biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg maradjon a térségen belül.

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények
Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy figyelembe
vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük:
Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit és kockázatait,
hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a változó
körülményekhez.
A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel járó
lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben tegyenek ellensúlyozó intézkedéseket,
különösen azokban a térségekben, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben.
Klímabarát építészeti megoldások
A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a következőkre érdemes
kiemelt hangsúlyt fektetni:
Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos építészet (pl.
passzívház, alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású épületek).
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A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés,
világítás), megújuló energiák felhasználása (pl. nap‐ és geotermális energiafelhasználás).
Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát építőanyagok
alkalmazása az építészetben.
Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre.
Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, bontás/újrahasznosítás)
energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése az épületek teljes életciklus elemzése
során.
Klímatudatos magatartás és életmód
A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A mindennapi életmód
az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által is befolyásolható, annak
érdekében, hogy megerősítsék:
a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek kialakítását;
klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások és piaci
kereslet kialakítása;
klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást;
helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét;
helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, kulturális és vallási
intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges.
A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei
A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, hogy mint helyi
piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek célja a helyi igények kielégítése
helyi erőforrások által mind a városokban, mind annak vidéki környezetében.
Klímabarát, fenntartható, alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású, de versenyképes és biztonságos városi
tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a kerékpáros közlekedést, valamint a
változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás,
infrastrukturális elemek).
Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a zöld- és a helyi
energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák felhasználásával és a városi
hulladékból készült biogáz előállításával.
Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van szükség, szoros
együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki infrastrukturális
szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, különösen az árvízvédelem,
közlekedésbiztonság szempontjából.
Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi szolgáltatásokat kell
létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb környezeti kockázatokat sikeresen képesek
kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok,
vízhiány, ipari katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények,
szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát.
(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és
lehetőségeiről – VÁTI 2011)
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2. HELYZETELEMZÕ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk
összevetése, folyamataik elemzése
2.1.1. A település társadalma
Szécsény népességszámát tekintve 2001 és 2013 között csökkenő tendencia figyelhető meg, ennek
eredményeként 2013-ban a lakónépesség száma 6.012 fő. Ennek oka a negatív irányba mozduló
természetes szaporodás (természetes fogyás) és a migráció.
A lakónépesség számának változása, azaz a tényleges szaporodás (illetve fogyás) a természetes
reprodukciós folyamatok, valamint a vándorlási egyenleg függvényében alakul. Utóbbiakat az élve
születések és a halálozások, valamint az oda- és elvándorlások különbözete határozza meg. Szécsényben a
halálozások száma az 1990-es évek vége óta jelentős mértékben megnőtt, tartósan meghaladja a
születések számát. Ez utal a népesség elöregedésére, valamint a természetes utánpótlásának problémáira.
Ráadásul ehhez - az utóbbi évtizedet tekintve összességében - egy negatív vándorlási egyenleg is társul.
Együttes hatásukként csökken évről évre – a fentiekben jelzett – egyre drasztikusabb módon a
lakónépesség tényleges száma. A folyamat megállítására jelentős népesedés- és szociálpolitikai
beavatkozásokra van szükség, ugyanakkor közép- és hosszútávon stratégiai kérdésként kezelendő.
Ellenkező esetben a város elnéptelenedési folyamata felgyorsul.
A kedvezőtlen szaporodási és vándorlási folyamatok közép- és hosszabb távon erősítik a negatív
népesedési folyamatokat. Szécsény lakónépessége – más városokkal összevetésben – mérsékelten
elöregedett, ebből a szempontból kedvezőbb állapotban van Magyarország, Észak-Magyarország és
Nógrád megye városainál.
A korcsoportok szerinti megoszlás alapján összességében elmondható, hogy a településen a fiatalkorúak
aránya a legalacsonyabb, amely a népesség természetes utánpótlása szempontjából kedvezőtlen és lassú
elöregedést vetít előre. A középkorúak rétege az átlagosnál jóval szélesebb, amely a munkavállalás
szempontjából kedvező. Az idősebb középkorú korcsoportok túlsúlya miatt azonban 15-20 év múlva az
elöregedési folyamat még intenzívebbé válik. Ezt a megállapítást támasztja alá az öregségi mutató is.
Szécsényben a nemzetiségi összetételt tekintve megállapítható, hogy a legnagyobb számban a cigány
(romani, beás) nemzetiségű népesség él, a hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya viszont
igen alacsony számban van jelen. A magát cigánynak valló (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó
népesség arányát vizsgálva 2001-hez képest növekedés mutatkozik, arányuk a duplájára nőtt.
Összefoglalva megállapítható, hogy Szécsény lakónépessége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat,
ezen belül a nemzeti kisebbségek aránya nem változott. A cigány kisebbség aránya a lakónépesség
arányában viszont a duplájára növekedett.
Összességében az elvándorlás, népesség fogyása és az elöregedés jellemzi a demográfiai folyamatokat
Szécsényben.
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A település iskolázottsági szintjét tekintve megállapítható, hogy a legfeljebb 8 általános iskolai
végzettségűek aránya elmarad a Magyarországitól, az érettségivel illetve az érettségi nélküli középfokú
végzettséggel rendelkezők aránya viszont meghaladja azt. A felsőfokú, azaz egyetemi és főiskolai
végzettségűek aránya pedig az országos átlag alatt alakul.
Összességében megállapítható, hogy a képzettséget tekintve Szécsény helyzete jónak mondható a vizsgált
területi szintekhez képest, azaz magasabb az alap- és középfokú végzettségűek aránya, alacsonyabb a
képzetlenek aránya és csak a felsőfokú végzettségűek aránya marad el a hasonló helyzetben lévő
járásközpontokhoz, illetve az országos átlaghoz képest. A képzettségi színvonal elsősorban a felsőfokú
oklevéllel rendelkezők körében emelkedett 2001 és 2011 között.
Szécsényben mivel a rendelkezésre álló munkaerő képzettségi szintjének és jövedelmi elvárásainak
megfelelő munkahely csekély számban áll rendelkezésre, ezért megállapítható, hogy elsősorban a
felsőfokú oklevéllel rendelkezők érintettek az elvándorlást tekintve.
A helyi középfokú intézmények oktatási profilja sem követi az aktuális munkaerőpiaci igényeket és nem
illeszkedik a helyi cégek munkaerő kínálatához sem megfelelően.
Szécsényben a regisztrált munkanélküliek száma tekintetében 2003-tól jelentős emelkedés mutatkozik
egészen 2012-ig, majd jelentős visszaesés figyelhető meg, melynek eredményképpen 2013-ban a
regisztrált munkanélküliek száma 296 főre csökkent.
Fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a foglalkoztatás növekedésében jelentős szerepe van
az önkormányzat által koordinált közmunkaprogramnak. A legnagyobb foglalkoztatók a városban a
Tommy-Invest Kft. kb. 250 fővel és a Gyertyaüzem kb. 50 fővel. Az álláskeresők strukturális jellemzői évek
óta kedvezőtlenül alakulnak (alacsony végzettség, tartós munkanélküliség, egyirányú képzettség). Sok
esetben a több évi állásnélküliség, társulva a gazdasági, megélhetési nehézségekkel, jelentős szociális
problémává vált.
A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya a 2011-es népszámlálási adatok alapján 43,5 % volt, mely az
országos és megyei járásközponti átlagot jóval meghaladta, viszont a járási átlag alatt maradt. Ez azt
tükrözi, hogy Szécsényben nagyon nagy hiány van a foglalkoztatók körében, nagyon kevés a betelepült
vállalkozás, mely lehetőséget teremtene a városon belüli foglalkozatásra, ezáltal csökkentve az eljárók
számát.
Szécsény a lakásállomány tekintetében összességében az országos és megyei járásközponti átlagokhoz
mérten jobb helyzetben van, viszont jelentős eltérések adódnak a település egyes városrészei között.
A városrészek lakókörnyezete fő jellemzőjének tekinthető a lakásállomány, valamint az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya. A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szécsény városrészeit tekintve a
legmagasabb a komfort nélküli, félkomfortos illetve szükséglakások aránya az Ipoly-parti városrészen,
Pösténypusztán 18% feletti értékkel, valamint a szociális városrehabilitáció akcióterületén és
Benczúrfalván 13%-os értékkel. Elmondható, hogy Pösténypuszta, Benczúrfalva lakosainak kedvezőtlen
foglalkoztatási, végzettségi és szociális helyzetéhez kedvezőtlen lakókörnyezet is társul. Az Északi
városrész, Délkeleti és Nyugati városrész és Városközpont lakásállományának a legmagasabb az átlagos
komfortszintje.
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Szécsény városrészeinek átlagos iskolai végzettségi viszonyai jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak. A
várostesttől elkülönült külső belterületi lakórészeken (Benczúrfalva, Pösténypuszta, Szociális
városrehabilitáció akcióterület) élő aktív korúak nagyobb részben rendelkeznek csak általános iskolai
végzettséggel, vagy azzal sem. A felsőfokú végzettségűek, előzőekkel ellentétes területi eloszlásban, de
szintén egyenlőtlenül oszlanak el a lakóterületeken: a peremterületeken és a külterületi lakott részeken
lakossági részarányuk minimális, míg a Nyugati városrészben és a Városközpontban – városi szinten –
kiemelkedő, vélhetően a belváros és környéke inkább a magasabban kvalifikáltaknak munkahelyeket
nyújtó vonzása miatt.
Hasonló különbségek mutatkoznak meg az aktív korúak rendszeres munkajövedelmének hiányát mutató
adatok terén, mely tekintetében a legkedvezőtlenebb helyzetben szintén a külső városrészek vannak. A
népesedési folyamatok hatása megmutatkozik a foglalkoztatásban is. A Nyugati városrészben élők között
az aktív korúak foglalkoztatása átlagos szinten mozog, de átlagos a többi belső városi területen is, míg a
külső városrészekben alacsony színvonalú.
A külső városrészeken jelentékeny szociális feszültségekre utal a foglalkoztatott nélküli háztartások
magas aránya. Nagyok az eltérések a – már korábbi mutatók esetében is elkülönülő – Nyugati, Délkeleti,
Északi városrész és Városközpont, valamint a külső, illetve a nem központi belterületi városrészek között
(Ipari szolgáltató rész, Ipoly-parti városrész). Az előbbiekben élő családoknak ugyanis az átlagosnál jobbak
a megélhetési lehetőségei a családfenntartók jóval magasabb foglalkoztatási szintje révén.
Szécsény kulturális szempontból a járás központja, mind rendezvényei, mind kulturális intézményei
tekintetében. Számos valláshoz és történelmi eseményhez kapcsolódó látnivaló lelhető fel Szécsényben.
Nagyon fontos, hogy gazdag rendezvénykínálatot biztosítson a város az ott lakók és az odalátogatók
számára. A települési identitást erősíti, hogy a rendezvények szervezésében és lebonyolításában a
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-én kívül egyes helyi civil szervezetek is részt vesznek.

2.1.2. A település humán infrastruktúrája
Szécsényben a bölcsődei férőhelyek kihasználtsága magas. Szécsény önkormányzata napközbeni ellátást
a három év alatti gyermekek számára mintegy ötven éve biztosítja, 2003-2009 között egy 15 férőhelyes,
közös fenntartású csoport révén látta el a bölcsődei feladatokat. 2010-től pedig kibővítették egy 26
férőhelyes csoporttá, melynek révén jelentősen tehermentesítették az anyákat, javult a város
egészségügyi-szociális ellátási helyzete, javítottak a munkaerő rugalmasságán, támogatták a fiatal szülők
városba vonzását. Összességében megállapítható, hogy a férőhelyek száma nőtt, kibővült,
kapacitásgondokkal nem küzd a település, de az elöregedés, a lakosságszám csökkenése már rövid távon
is nehézséget okozhat a bölcsődei férőhelyek kapacitáskihasználtságban.
Az összes óvodai ellátási hely átlagos kihasználtsága folyamatosan nőtt az elmúlt években a településen,
ugyanakkor elmondható, hogy az öregedési folyamatok intenzívebbé válása és népességcsökkenés a jövőt
illetően itt is okozhat kapacitáskihasználtságbeli gondokat a településen.
Az önkormányzatnak a 2014-2020-as időszakra tervezett fejlesztései okán, figyelemmel a járásközponti
szerepére is határozott elképzelése van bölcsődefejlesztésről, mely egyben megteremtené az óvodai
férőhelyek számának növelését is.
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Az általános iskolai tanulók számának csökkenése figyelhető meg 2007-től (594) egészen 2012-ig (409). Ez
a csökkenő tendencia 2013-ra egy nagymértékű létszámnövekedés (571) miatt megszűnt.
A csökkenés oka a gyermeklétszám minimális csökkenésén túlmenően az volt, hogy a korábbi
városvezetés iskolatársulást hozott létre és a két társult település problémás gyermekei miatt az általános
iskola színvonala csökkent. Ennek következtében sok helybéli szülő más településre vitte át a gyermekét
tanulni. 2012. december 31-i hatállyal a társulásból Szécsény városa kilépett. A Váci Egyházmegye 2013.
szeptember 1-től iskolát kezdett el működtetni. A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium működésének megindulása eredményezte aztán a tanulói létszámnövekedést és
eredményességét mutatja, hogy maximális osztálylétszámokkal indulnak az általános iskolai és
gimnáziumi első osztályok. Kb. 550 gyermek tanul ebben az intézményben. E mellett megmaradt az állami
működtetésű II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a Földművelésügyi
Minisztérium irányítása alatt működik a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium.
A környező településekről bejáró általános iskolai tanulók aránya 2007-től 2013-ig csökkenő tendenciát
mutat, viszont mindvégig az országos, megyei járásközponti és járási átlag felett alakult.
Szécsénynek továbbra is jelentős szerepet kell vállalnia az alapfokú oktatási ellátásban, hogy ne csak
Szécsény városának kiskorú gyermekei, hanem a környező települések gyermekei továbbra is
bejárhassanak és részt vehessenek az alapfokú oktatási ellátásban. Ugyanakkor sajnos Szécsénynek is meg
kell küzdenie a folyamatosan csökkenő gyermeklétszámmal.
Az összesített középiskolai tanulói létszám 2009-ig emelkedő tendenciát mutat, majd 2013-ig folyamatos
csökkenés figyelhető meg. A tanulói létszám változásának a népesség folyamatos csökkenése, ezáltal az
általános iskolát végzettek számának csökkenése az oka, valamint a már fentebb említett iskolatársulás
létrehozásából eredő problémákra vezethető vissza.
A környező településekről bejáró középiskolai tanulók aránya igen magas, 2008-tól 2013-ig az aránya
meghaladja az országos és megyei járásközponti átlagot, a járási átlaggal közel azonos szinten mozog. A
város középfokú oktatási ellátási funkciója igen jelentős, ha a lakossági tanulólétszámi arányok
változásának és kiemelkedő szintjének fényében tekintünk rá. Az intézmények képzési kínálata népszerű a
térségben és az általános iskolát végzettek körében.
A helyi középfokú intézmények oktatási profilja nem követi az aktuális munkaerő-piaci igényeket és nem
illeszkedik a helyi cégek munkaerő kínálatához sem megfelelően.
A településnek egészségcentruma van, itt működik járóbeteg-szakrendelő (ún. nappali kórház).
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében. Megállapítható, hogy mivel az egészségügyi szolgáltatások
színvonala megfelelő, a településen nincs szükség középtávon jelentős fejlesztésekre
A városban évtizedek óta működik a Ferences Betánia Idősek Otthona és a Hortenzia Alapítvány által
működtetett Idősek Ápoló Otthona, ahol az idősek nappali ellátása is az igényeknek megfelelően
biztosított és kapacitáskihasználtsága az elmúlt évtizedben állandósult.
A kultúra terén fontos kiemelnünk a Kubinyi Ferenc Múzeumot, mely a Krúdy Gyula Könyvtárral integrált
intézményként működik együtt. Munkáját a múzeum által őrzött két gyűjteményi egység – a történeti
gyűjtemény és a régészeti gyűjtemény – gondozása, feldolgozása és rendszerezése határozza meg,
valamint a múzeum küldetéséhez kapcsolódó kulturális rendezvények szervezése.
A múzeum látogatottsága 2009-től 2012-ig jelentős csökkenést mutatott, mivel nem volt olyan szervezete
a városnak, mely összefogta és menedzselte volna a városban fellelhető turisztikai látványosságokat.
Továbbá a gazdasági helyzet, a kulturális érdeklődés hiánya is oka volt a látogatószám csökkenésének.
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2.1.3. A település gazdasága
A település életében az ipar szerepe hagyományosan mérsékelt jelentőségű, ami periférikus fekvéséből,
illetve jelentősebb ipari koncentrációk környező településeken történő kiépüléséből is eredeztethető. A
település a környező települések számára egyértelműen foglalkoztatási-szolgáltató központként jelenik
meg, ahol elérhetőek a vállalkozások számára alapvető infrastrukturális feltételek. Ezt támasztja alá a
regisztrált vállalkozások száma, ami 2013-ban meghaladta a 800 darabot. Az országos trendnek
megfelelően a vállalkozások mintegy 97,5%-a 0-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, a 10-49 főt
foglalkoztató kisvállalkozások száma csökkenő tendenciát mutat, mely jól érzékelteti tőkeerős
vállalkozások mérsékelt jelenlétét. A középvállalkozói kategóriában csupán egyetlen vállalkozás működik
Szécsényben.
A vállalkozások szektorális megoszlásából kitűnik a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással foglalkozó
vállalkozások magas aránya, ami alátámasztja a térség agrárpotenciáljában rejlő lehetőségeket
kiaknázhatóságát, így a település egyik kitörési pontjának tekinthető. Az őstermelőket és vállalkozásokat,
családi gazdaságokat is magába foglaló primer szektor a vállalkozások közel harmadát tömöríti. Ezek fő
profilja a növény és állattenyésztés, mely jelentősebb hagyományokkal rendelkező ágazatok a térségben.
A városban működő speciális, mezőgazdasági képzést nyújtó iskola a térség mezőgazdasági ágazata
számára jelentős versenyelőnyt biztosíthat, ennek feltételei (szakmai gyakorlati helyek, tangazdaság,
megfelelő képzési struktúra, stb.) azonban egyelőre hiányosak. Ennek következtében korszerű
ismeretekkel és szakképesítéssel rendelkező munkaerő kevésbé áll a foglalkoztatók rendelkezésére.
A szekunder szektorban tevékenykedő vállalkozások közül a feldolgozó ipar (41 db), illetve az építőipar (73
db) rendelkezik komolyabb részaránnyal, a többi ágazat jelenléte mérsékelt. Az ipari tevékenység
fokozását a fejlettebb infrastrukturális háttér korlátozza, melynek kialakítása az önkormányzat következő
évi tervei között szerepel, mely új vállalkozások betelepülését, illetve a meglévők további beruházásait
ösztönzi. A vállalkozások nemcsak a város, hanem nagyobb térség lakossága számára biztosítanak
foglalkoztatási lehetőséget.
A tercier szektor adja a vállalkozások közel 60%-át, akik a település lakossága és a szolgáltatások számára
is széleskörű szolgáltatási lehetőségek helybeli elérhetőségét biztosítják. A kedvező vállalkozási környezet
kialakulását nagymértékben támogatja a vállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységéhez szorosan
nem kötődő, de működéséhez elengedhetetlen szolgáltatási (könyvelési, tanácsadási, adó, jogi, stb.) kör
jelenléte. Kiemelkedő a szolgáltatások közül a kereskedelem, gépjárműjavítás (118 db), illetve a szakmai,
műszaki tevékenység (57 db).
Idegenforgalommal 37 vállalkozás foglalkozott, azonban az ágazat komplexitását tekintve különböző
tevékenységi körű vállalkozások vesznek részt a látogatók számára attraktív fogadási feltételek
kialakításában és biztosításában. A szomszédos települések (Ipolytarnóc, Hollókő) desztinációi országos
szinten ismertek, így jelentős potenciáljukat közös együttműködés keretében lehetne kiaknázni, így érve
el a térségbe látogatók számának növekedését. Vendéglátás területén utóbbi években lassú növekedés
figyelhető meg. Az összes szállásférőhely számában jelentősebb változás következett be. Az
infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a szálláshelyek jelentős része a minőségi megújulás mellett
pluszkapacitással is gazdagodott.
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A vendégforgalom hullámzóan alakul, hátterében a romló gazdasági körülmények mellett a hazai turizmus
általános problémái, a határon túli területek felértékelődése áll. A városban eszközölt különböző
turisztikai fejlesztések és az épített környezet rehabilitációját célzó beruházások hatására a látogatószám
újra növekedésnek indult. A látogatószám, illetve az eltöltött idő növekedését a komplex turisztikai
kínálat, programcsomagok hiánya, egységes, környező desztinációk szereplőit összefogó aktív
marketingtevékenységet folytató desztináció menedzsment is hátráltatja. A képzési rendszer
idegenforgalmi szükségletekhez való kapcsolása egyelőre nem történt meg, így a képzési rendszer nem
támogathatja hatékonyan a térség turizmusát.
A helyi és térségi vállalkozások közötti együttműködésekről nem állnak rendelkezésre információk, az
önkormányzat és a helyi szereplők között azonban rendszeresek az egyeztetések, melyek célja a fejlesztési
lehetőségekről és igényekről történő információáramlás.
Az önkormányzat két településrészen kívánja az ipari tevékenységhez szükséges infrastrukturális
feltételeket biztosítva a vállalkozások beruházásait generálni. Egyrészt az ún. Ipari (szolgáltató)
városrészben található, mára barnamezős területként aposztrofálható korábbi ipari terület, másrészt a
város északi részén, Ludányhalászi felé vezető szakaszán zöldmezős beruházásként megvalósítani kívánt
területen. Mindkét terület fejlesztése az önkormányzat rövid és középtávú tervei között szerepel.
A lakosság 58,2%-a aktív korú, mely alig marad el az országos és megyei járásközponti átlagtól, mely a
város kedvező munkaerő-piaci helyzetét támasztja alá. Bár a regisztrált munkanélküliek száma
folyamatosan emelkedett, ez elsősorban az alacsony képzettségű munkaerőre vonatkozik, mely
egyértelműen hívja fel a figyelmet a lakosság képzési hiányosságaira, illetve a képzési struktúra alapvető
problémáira. A munkavállalók egy része, elvárásait el nem érő jövedelmi szint miatt más településen,
elsősorban Balassagyarmaton és Salgótarjánban talál munkát, ahova ingázóként járnak dolgozni.
Összegzésként megállapítható, hogy a város ipari-gazdasági tevékenységet biztosító infrastrukturális
feltételei kevésbé fejlettek, Balassagyarmat és Salgótarján versenyképesebb körülményeket biztosít. A
munkavállaló korú népesség képzettsége, illetve képzési lehetőségei szűk keresztmetszetként
jelentkezhetnek a vállalkozások döntéshozatali folyamata során. Ezek mellett a település telephelykínálata
szűkös. A településen ugyan alkalmaznak különböző gazdaságfejlesztési eszközöket, de ezen eszközök
kínálata még nem elégséges ahhoz, hogy a település gazdasági versenyképességét eléggé növelni tudja.
Továbbá különböző befektetés-ösztönző tevékenységek bevezetésével még tovább növelhető a település
gazdasági stabilitása.

2.1.4. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
Az önkormányzat gazdálkodása a korábbi évek adósságkonszolidációja hatására mára stabil alapokon
nyugszik. A bevételeinek forrása a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó állami finanszírozásból
származik, míg másik oldalról a helyi adókból (jellemzően: kommunális adó) és az átengedett központi
adókból (jellemzően: gépjárműadó) származik jelentősebb bevétel. Az adóbevételek közül az iparűzési
adó jelenti a legnagyobb bevételi forrást az önkormányzat költségvetésében.
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A költségvetés kiadási oldalán elsősorban a működésből fakadó, illetve személyi jellegű ráfordítások és
dologi kiadások jelennek meg az önkormányzat feladatellátási kötelezettségeihez kapcsolódóan.
Kamattörlesztés az adósságkonszolidációig korlátozta az önkormányzatot. A tőkefelhalmozás irányába tett
kiadások változóak, az önkormányzat pályázati lehetőségei szerint alakulnak.
Az önkormányzat számára a hátrányos helyzetben lévők ellátása, segélyezése, segítése egyre nehezebb
terhet jelent.
Az önkormányzat 14 épületben 57 lakással rendelkezik, 12 lakás az utóbbi évek rehabilitációs programjai
során újult meg. A felújított épületállomány miatt várhatóan a működési kiadások markáns csökkenésével
lehet számolni és a bérlők sokkal jobb lakhatási feltételekkel rendelkezhetnek.
Az Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szécsény és
Térsége Humánszolgáltató Központ a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás területeit fogja össze. A szociális és egészségügyi intézmények, alapítványok, valamint
szabadidős rendezvények és közösségi sportolás feltételeit biztosító intézmények is közreműködnek a
város lakóinak egészségügyi-szociális helyzetének javításához.
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft többek között a közterületek tisztán tartásáért, a zöldterületek
és parkok fenntartásáért és kezeléséért felel.

2.1.5. Közlekedés
Szécsény közlekedési kapcsolatait tekintve átlagos helyzetben van, az országos úthálózatba a 22. sz.
főúton keresztül fűződik fel, mely a településen keresztül húzódva biztosítja a keleti és nyugati
kapcsolatokat a megye két meghatározó nagyvárosa, Balassagyarmat és Salgótarján felé. A város
helyzeténél és kedvező elhelyezkedésénél fogva mikrotérségi közlekedési csomóponti szerepet is betölt, a
szomszédos települések ugyanis Szécsényen keresztül érik el a környező nagyvárosokat, illetve a 22. sz.
főúton keresztül az ország más tájegységeit.
A városon végighúzódó 22. sz. főút elsősorban tranzitforgalomból származó dinamikusan növekvő
forgalmát nem követte a meglévő kapacitások bővítése, így a meglévő úthálózat mára kialakuló szűk
keresztmetszetei a forgalom haladásának korlátozó tényezői. Megoldást jelenthet új útvonal kijelölésével
a belváros elkerülése, mely nemcsak a forgalom gyorsabb áthaladását tenné lehetővé, hanem a forgalom
által keltett, műemléki környezetre károsan ható rezgéseket is mérsékelné. A jelentős forgalom ellenére a
főútvonal nem szeparálja el a település két részét, a településrészek közti átjárhatóság megoldott.
Közösségi közlekedés a két nagyvárossal szorosabb kapcsolat kialakítására ad lehetőséget, nagytérségi, az
ország más tájaihoz való kapcsolódása azonban gyenge. Bár az Ipolyon megépített híd a két part közti
forgalmat teszi lehetővé, a kapcsolatok gyengesége miatt ez egyelőre minimális.
A városban helyi közösségi közlekedés szolgáltatás nem érhető el, melynek hátterében az áll, hogy a
környező településekről érkező autóbuszjáratok a jelentősebb gyűjtőutakon haladva megfelelő módon
tárják fel a város különböző részeit, így a helyi közösségi közlekedés ezen lehetőségen keresztül
megoldható. A városban található autóbusz pályaudvar a belvárosban található, modernizálása az utóbbi
években történt meg.
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A település a 78. sz. Balassagyarmat-Ipolytarnóc közti villamosítás nélküli egyvágányú vasúti
mellékvonalon is elérhető, azonban a személyvonati párok alacsony száma miatt a település számára ezen
közlekedési mód csak minimális szereppel bír.
A kerékpáros közlekedés rendkívül elterjedt, aminek további bővülését a kijelölt kerékpárutak hiánya
nehezíti. A turisztikai potenciálban rejlő lehetőségek ellenére egyelőre nem megoldott Szécsény és a
közvetlen szomszédságában található más attrakciók kerékpáros összekötése.

Parkolási lehetőség elszórtan található, elsősorban a belváros műemléki környezetében, illetve a
közigazgatási, oktatási-nevelési, közszolgáltatási intézményekhez kapcsolódóan. A parkolók száma
megfelelő, zsúfoltság nem jellemző.

2.1.6. A település közművei, energiagazdálkodása
A település közműellátottságát tekintve jelentős előrelépés történt az elmúlt években.
Az ivóvíz szállítása egy vízbázisról, távvezetéken az Ipoly vizének kitermelésével történik. A közüzemi
ivóvízvezeték hálózat a városban teljes mértékben kiépült, azonban legrégebbi részei elöregedtek,
folyamatos karbantartásra szorulnak, ezért teljes körű felújításuk szükséges a következő időszakban. A
hálózat jelentős része, közel 50%-a egészségre súlyosan káros azbesztcementből készültek, ezek kiváltása
prioritást élvez. A vízfogyasztásban lassú csökkenés mutatható ki.
A szennyvízcsatorna ellátottság teljes mértékű, minden ingatlan esetében rendelkezésre áll a csatlakozás
lehetősége, a rákötések aránya a városban közel 100%-os. A 2014-ben bővített és modernizált
szennyvíztisztító mű nemcsak Szécsény, hanem a környező településekről is gyűjti, illetve tisztítja a
szennyvizet. A tisztított szennyvíz végső befogadója a Szentlélek-patakon keresztül az Ipoly. A hálózat
legkorábban kiépült részei elöregedésük miatti rekonstrukciója vált szükségessé a szolgáltatás biztonságos
működése érdekében.
A település szinte teljesen kiépített csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik, melynek üzemeltetője
az önkormányzat. A belvárosban többnyire zárt, a többi részen az utak mentén húzódó árkok és
szikkasztók vezetik le a csapadékvizet. A csapadék elvezetése, illetve a felszíni vízrendezés fő levezetői a
város esetében a Szentlélek-patak, aminek legutóbbi, 2010-ben történt kilépését követően
mederrekonstrukciós munkálatokat hajtottak végre, így nagyobb jelentőségű vizek levezetésére is
alkalmassá vált. A külső városrészek, Pősténypuszta és Benczúrfalva lefolyó vizeinek gyűjtője a Ménespatak. Mindkét patak befogadója az Ipoly. A felszíni vízelvezetés megoldott, azonban a vízelvezető
rendszer infrastrukturális elemeinek folyamatos karbantartása állandó feladat az önkormányzat számára.
Szécsényben az utóbbi években a közigazgatási, szolgáltatási és oktatási-nevelési intézmények jelentős
része felújítása során az épületek energetikai racionalizációjára is sor került. A beruházásokat megújuló
energiatermelő egységek telepítésével egészítették ki. Az intézmények egy részének kimaradása ellenére
a város jelentős kiadásoktól mentesült. A fejlesztések második üteme a következő években valósulhat
meg. Bár Szécsény Város Önkormányzata nem rendelkezik energiahatékonyságot megfogalmazó
koncepcióval, a fosszilis energiahordozóktól való függőség oldása egyértelműen megjelenik a közép- és
hosszú távú tervekben, ami az önkormányzati energiagazdálkodás fenntarthatóságát segíti elő. Az
agrárpotenciálban rejlő lehetőségek magukban hordozzák a mezőgazdasági eredetű termékek energetikai
célú felhasználását, ami a város esetében különösen a biomassza hasznosítására irányítja a figyelmet.
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2.1.7. Településüzemeltetés és környezetvédelem
A településüzemeltetési szolgáltatások helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak.
A településen mintegy 200 parkolóhely található, amik elsősorban az oktatási-nevelési, illetve
közintézmények és hivatalok, hatóságok megközelítését teszik lehetővé, ezáltal is javítva azok
elérhetőségén. Bár a parkolóhelyek jelentős része a belváros funkcionális övezetéhez kapcsolódik, 11
telephelyen oszlik meg, így kellően behálózzák a települést, koncentrációjuk nem mutatható ki. A parkolók
térítésmentesen vehetők igénybe.
Az áramszolgáltatást a közvilágítással egyetemben az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. (ÉMÁSZ)
biztosítja, kirendeltsége nincs, de heti két alkalommal tartanak ügyfélszolgálatot. A vízszolgáltatás az
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. felügyelete alá tartozik, a gázszolgáltatást a Tigáz Zrt.
biztosítja. Az ivóvíz ellátás teljes mértékű, a hálózat javarészt 1960-'70-es években épült elemei azonban
élettartamuk határán vannak, a következő években az esetleges meghibásodások számának növekedése a
felújítás szükségességét jelzi majd előre. A település víztornyai 500 és 100 m3-es tárolási kapacitással
rendelkeznek.
A gázhálózat a település egészén kiépült.
A hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését a Bátonyterenyei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi
közszolgáltatási szerződés alapján a bátonyi hulladéklerakót használva. Az önkormányzat tulajdonában
álló Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. többek között a közterületek tisztán tartásáért, a
zöldterületek és parkok fenntartásáért és kezeléséért felel. Távhőszolgáltatás nincs a városban. Pozitív
Szécsény részére, hogy a szelektív hulladékgyűjtés érdekében hulladékudvar áll a rendelkezésükre. A
hulladékok szelektív gyűjtését 7 gyűjtőedényes hulladékgyűjtő szigeten oldják meg. Az üveget,
műanyagot, papírt, külön konténerben helyezik el.
A szennyvízhálózat esetében néhány hiányzó rákötés jellemző, a teljes rendszer az 1990-es évek második
felében épült ki, mivel ezen elemek élettartama legalább 50 év, beavatkozásra a közeljövőben nem kell
számítani, az esetleges meghibásodások kivételével. A város területén kiépített csapadékvíz elvezető
hálózat van. A csapadékvíz elvezetése a városon átfolyó Szentlélek-patakba történik.
A település környezetvédelmi helyzetének feltárása alapján megállapítható, hogy Szécsényben a
környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele kiemelkedő fontossággal kell, hogy bírjon a
településfejlesztési munka során. Fontos kiemelni, hogy a település talajtípusai megfelelő feltételeket
kínálnak a mezőgazdasági termelés számára, a talajkárosító tényezők minimális szintre való csökkentése
környezetvédelmi és a mezőgazdasági termelő tevékenységgel összefüggő gazdaságfejlesztési
szempontból egyaránt fontos.
A talajvíz szennyezett, csak öntözésre alkalmas. A talajvíz nitráttartalma és friss ammónia
szennyezettsége egyre jobban növekszik. Ennek okozói a mezőgazdaság kemizációja, a hulladék nem
megfelelő elhelyezése, valamint a térség állattartó telepei.
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Összességben a felszíni és felszín alatti vizek védelme folyamatosan biztosítandó a településen.
A lakosságot érintő környezeti terhelések közül sugárzásvédelmi szempontból a település lakossága
közelében semmilyen átlagostól eltérő, illetve súlyosabb egészségügyi kockázatot jelentő nukleáris forrás
nem található.
A levegőtisztaságot a 22. sz. főúton haladó tranzitforgalom károsítja, mely jelentős zaj- és rezgéskeltő
hatással is bír, mely károsan hat mind az élővilágra mind pedig az épített környezetre. A településen cél a
lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma
érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése.
A fennálló környezetvédelmi konfliktusok között megemlítendő továbbá, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint Szécsény városa belvízzel nem veszélyeztetett település, az
árvizek azonban potenciálisan fenyegetik a települést, mivel a település egy része nyílt, ezáltal
veszélyeztetett ártéren fekszik. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően komolyabb árvízvédelmi
beruházások valósultak meg, ezek hatására nemcsak Szécsény, hanem nagyobb térség vált
biztonságosabbá. A Lóci és Darázsdói-patakok egyesüléséből létrejövő Szentlélek-patak a település
belterületén húzódik végig. A meder rekonstrukciós munkálatok során történő bővítésével a helyi vízkár
mértéke jelentősen lecsökkent. A munkálatok során nemcsak felszámolták meder korábbi szűk
keresztmetszeteit, hanem a vízfolyás gyorsításával a levonuló nagyvizek okozta veszély is jelentős
mértékben csökkent. Ennek hatására a korábban már komoly veszélyforrást jelentő, 90 cm-es vízszintet
elérő nagyvíz is akadálymentesen levonult.
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3. HELYZETÉRTÉKELÕ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott
általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások
alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.1.1. A település társadalma
Szécsényt demográfiai tekintetben a negatív irányba mozduló természetes szaporodás (természetes
fogyás) és a migráció jellemzi. A korcsoportok szerinti összetételt vizsgálva is látható, hogy a népesség
legnagyobb részét a munkaképes aktív korú lakosság képezi, azonban az időskorúak aránya jelentős
mértékben meghaladja a fiatalkorú népesség arányát. Az idősebb középkorú korcsoportok túlsúlya miatt
azonban 15-20 év múlva várhatóan jelentősen megnő az időskorúak aránya Szécsényben, mely az
öregedési folyamatot erősíti. Az elvándorlásban elsősorban a felsőfokú oklevéllel rendelkezők érintettek.
A települést jellemző természetes fogyás és elvándorlás miatt a település első és legfontosabb feladata a
népesség tovább csökkenésének megakadályozása, a népesség helyben tartása. A folyamat megállítására
jelentős népesedés- és szociálpolitikai beavatkozásokra van szükség, ugyanakkor közép- és hosszútávon
stratégiai kérdésként kezelendő.
Szécsény nemzetiségi összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a magát cigánynak valló (romani, beás)
etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya az elmúlt évtizedben a duplájára növekedett. Az itt élő
cigány kisebbség alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, rendszeres jövedelemmel pedig nem
rendelkezik. Szécsény szegregációval nem veszélyeztetett település, viszont amennyiben a cigány
kisebbség aránya tovább növekedik, a településnek számolnia kell többek között a munkanélküliség
további növekedésével, az alacsony iskolázottsági szinttel, mely elsősorban az ott élő gyermekek jövőbeni
esélyei határozza meg döntően.
A település iskolázottsági szintjét tekintve megállapítható, hogy elsősorban a felsőfokú oklevéllel
rendelkezők körében a képzettségi színvonal 2001 és 2011 között emelkedett.
Problémaként emelendő ki, hogy a helyi középfokú intézmények oktatási profilja nem követi az aktuális
munkaerőpiaci igényeket és nem illeszkedik a helyi cégek munkaerő kínálatához sem megfelelően. Ezért
Szécsénynek kiemelt célja és feladata a képzési rendszer hatékonyságának növelése gyakorlatorientált
képzések feltételeinek megteremtésével és a középfokú oktatás képzési portfóliójának átstrukturálásával.
Az álláskeresők strukturális jellemzői évek óta kedvezőtlenül alakulnak (alacsony végzettség, tartós
munkanélküliség, egyirányú képzettség). Sok esetben a több évi állásnélküliség, társulva a gazdasági,
megélhetési nehézségekkel, jelentős szociális problémává vált a településen.
A foglalkoztatás növekedésében jelentős szerepe van az önkormányzat által koordinált
közmunkaprogramnak. Ezen kívül a jövőben fontos feladat a vállalkozások befektetés ösztönzése, a
vállalkozások gazdasági stabilitásának megteremtése, mellyel a település munkahelyteremtése is
megvalósulna, ezáltal csökkentve az álláskeresők és az ingázó foglalkoztatottak számát.
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Szécsény egyes városrészeit összehasonlítva összességben elmondható, hogy mind a lakásállomány,
iskolai végzettség, rendszeres munkajövedelem, foglalkoztatás tekintetében igen nagyok az eltérések.
Szécsényben kiemelt figyelmet kell fordítani a jövőben a leszakadó városrészek (Benczúrfalva,
Pösténypuszta) fejlesztésére.
A települési identitás a helyi lakosság kötődését, viszonyát jelenti a lakóhelyhez, ami nagymértékben
meghatározhatja az egyes településfejlesztési beavatkozások sikerét. A településen élők helyi
identitástudata meglehetősen erős. A települési identitást erősíti, hogy a rendezvények szervezésében és
lebonyolításában a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-én kívül egyes helyi civil szervezetek is részt
vesznek. A civil szervezetek közéletbe történő bevonására és hatékony működési feltételeinek
megteremtésére a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni.

3.1.1.2. A település humán infrastruktúrája
Szécsényben mind az alapfokú, mind pedig a középfokú intézmények kapacitáskihasználtsága átlagosnak
mondható. A környező településekről bejáró általános iskolai tanulók aránya 2007-től 2013-ig csökkenő
tendenciát mutat, míg a bejáró középiskolai tanulók aránya igen magas értéket képvisel.
Az intézmények képzési kínálata népszerű ugyan a településen és a térségben, valamint az általános
iskolát végzettek körében, viszont problémaként jelenik meg a gyakorlatorientált képzések feltételeinek
hiánya és a középfokú oktatás képzési portfóliójának hiányossága, mely problémák kezelését a település
kiemelt célként kell, hogy kezeljen a jövőben. Ennek eredményeként a középfokú oktatási intézmények
sokkal jobban tudnának alkalmazkodni az aktuális munkaerő-piaci igényekhez, a helyi cégek munkaerő
kínálatához.
A településen található Szécsény és Térsége Egészségügyi Központ egy megfelelő infrastruktúrával
rendelkező, jól szervezett és jól működő, térségi szerepkört betöltő egészségügyi ellátást biztosít. Ennek
fenntartása nélkülözhetetlen a járásközponti funkció erősítéséhez.
A kultúra terén fontos szerepe van a település életében a Kubinyi Ferenc Múzeumnak és a Krúdy Gyula
Könyvtárnak, melyek integrált intézményként működnek együtt, de sajnos az utóbbi évtizedben
jelentősen lecsökkent az odalátogatók száma. Mindez oda vezethető vissza, hogy nincs térségi
desztinációmenedzsment és nincs a településen megfelelő marketingtevékenység. Egy megfelelően
kidolgozott marketingstratégiával további látogatószám emelkedés lenne elérhető, amely már az elmúlt
két évben elindult.

3.1.1.3. A település gazdasága
Szécsény gazdasági szerkezetének specifikus jellemzője mindhárom szektor hagyományos jelenléte; az
erősebb mezőgazdasági szegmens mellett az ipar mérsékeltebb jelenléte, illetve a széleskörű tercier
szektor. Így foglalkoztatásban és jövedelemtermelésben nem emelhető ki egy-egy ágazat, azaz a település
nincs kiszolgáltatva egyik szektornak sem, ezért a település a romló gazdasági hatásoknak kevésbé van
kitéve. Az gazdaság diverzifikáltsága azonban nem éri el a kellő szintet, az egyes szektorok meglehetősen
egyoldalúak, többnyire problémáik is hasonlatosak, azok ágazatokon átívelő jellegűek. A vállalkozások
versenyképességét és termelési tevékenységeit korlátozó tényezők hatására a gazdaság jövedelemszerző
és foglalkoztatási képessége nem éri el a kívánt szintet, ami az elvándorlás fokozódásához vezet.
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A vállalkozások 97,5%-át adó mikro, illetve 2,34%-át kisvállalkozások adják, azaz a település tőkeerős,
gazdasági hatásokra kevésbé érzékeny, stabil alapokon álló vállalkozásokban hiányt szenved, ami kihat
versenyképességére is. A város gazdasági prosperitását dinamizáló szereplőben való hiányossága a
vállalkozások együttműködési képességét sem fejleszti. A tőkeszegény, így beruházásokra is kevésbé
nyitott vállalkozások fejlődési lehetőségei korlátozottak, a település gazdasági fejlődéséhez kevésbé
járulnak hozzá. A településen működő, jelentősebb potenciállal rendelkező vállalkozások javítják a képet,
ezek számának növekedése, illetve a meglévők beruházásainak ösztönzése járulhat hozzá a stabilitás
megteremtéséhez, az elvándorlás mérséklődéséhez többek között a kedvezőbb foglalkoztatási
lehetőségek biztosításán keresztül.
A vállalkozások számának növeléséhez, beruházásaik mértékének növekedéséhez egyrészt az ösztönző
gazdasági eszközök járulhatnak hozzá, amik jelenleg nincsenek meg a településen. Az előrelépéshez
szükséges az alapvető infrastrukturális elemekkel rendelkező, a vállalkozások számára kedvező üzleti
környezet kialakítása, amik jelenleg nem állnak rendelkezésre. Hatékony befektetés-ösztönzési
eszközökkel összekapcsolva a vállalkozások beruházásait és betelepülését eredményezheti.
Bár a város közúti elérhetősége megfelelő, a városon áthaladó forgalmat a közúti infrastruktúra szűk
keresztmetszetei korlátozzák. Az ipari területek egyik része a főúttól távol helyezkedik el, gyűjtőúttal
azonban követlen kapcsolódása van a főútra. A helyi építési szabályzat szabályozási tervében kijelölt
gazdasági területek jelentős része működő vállalkozások révén használatban van, azonban ezek
kihasználtsága közepes vagy alacsony, azaz a hivatkozott ingatlanok egy részének hasznosítása vélhetően
fokozható, emellett az önkormányzat szándékainak megfelelően újabb iparterületek alakíthatók ki.
Az aktív korú foglalkoztatottak aránya 56,1%, az érettségivel rendelkező lakosság a teljes lakosság 30,6%-t
alkotja, így a munkavállaló korú lakosság körében arányuk még jelentősebb. A felsőfokú végzetséggel
rendelkezők aránya 12%. A szakképzett munkavállalók kisebb része talál munkalehetőséget helyben,
nagyobb részük a környező nagyvárosokban, elsősorban Balassagyarmaton és Salgótarjánban tud
elhelyezkedni, mely a mindennapi ingázók körének bővülését eredményezi. Az alacsony, illetve
szakképzettséggel nem rendelkező lakosság elhelyezkedési lehetőségei korlátozottabbak, képesítés híján
jövedelemtermelő képessége is alacsonyabb.
A nyilvántartott álláskeresők aránya (10-12,7%) 2013-ra 7,35-ra csökkent, aminek hátterében a közmunka
program során foglalkoztatottak magas száma áll. Minden második munkanélküli 180 napnál hosszabb
ideje keres munkalehetőséget. A tartósan munkanélküliek jellemzően alacsony végzettségűek, 2013-ban
26,2%-uk a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek közül került ki. A foglalkoztatási akadályokkal küzdő
lakossági csoportok problémáinak kezelése komplex programot igényel, mely hosszú távon képes
megoldani a munkaerő piaci elhelyezkedés és reintegráció kérdéseit.
Összegzésként megfogalmazható, hogy Szécsény városának komplex megközelítésben kell kidolgoznia és
megvalósítania gazdaságfejlesztési programját, mely a lakosság képzettségi struktúrája mellett kitér a
vállalkozások számára kedvező feltételek biztosítására a gazdasági szerkezet diverzifikálásának érdekében.
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3.1.1.4. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségei korlátozottak, mivel bevételei nagyrészt a kötelezően
ellátandó közfeladatok ellátását biztosító állami finanszírozásból származnak. Bár a helyi adókból
származó bevétel igen jelentős, a kötelező feladatok ellátását ebből is ki kell egészíteni. A kiadások zömét
a feladatok ellátásához kapcsolódó bér, illetve egyéb működési költségek teszik ki, valamint a rászorulók
számára biztosított ellátások, támogatások. Felhalmozási jellegű kiadások finanszírozása saját forrásokból
mérsékelt, ennek növelésére a pályázati lehetőségek kihasználásával kell törekedni.
Az önkormányzat nem rendelkezik gazdaságfejlesztési programmal, illetve az eddig alkalmazott
gazdaságfejlesztési eszközök hatékonysága is mérsékelt, azért a gazdaság generálása, munkaerő piaci
lehetőségek fokozása érdekében az eddigi eszközök struktúrájának átgondolása mellett újak alkalmazása
is megfontolandó.
Az önkormányzat különböző intézményei hozzájárulnak a településkép rendezésében, a vállalt feladatok
egy részének átvállalásában.

3.1.1.5. Közlekedés
Szécsény közlekedési lehetősége átlagos, bár határmenti fekvése miatt periférikus, a környező
kistelepülések számára mikrotérségi központként funkcionál. A 22. sz. főút biztosítja a közúti közlekedési
kapcsolatokat a környező nagyvárosok, valamint Budapest és az ország más tájegységei felé. A főút
településen átmenő szakasza több helyen szűk keresztmetszetekkel jellemezhető, mely korlátozó
tényezőként jelenik meg mind a vállalkozások számára, mind a település életére, turizmusára
vonatkozóan. A főút forgalmának további növekedése komoly fennakadásokat okozhat, ezért alternatív
útvonalakra történő terelése, belvárosból történő kitiltása, illetve az iparterületekhez kapcsolódóan a
kapacitások bővítése hozhat pozitív elmozdulást.
Közösségi közlekedési csomópontként funkcionáló település a környező települések lakosai számára
biztosítja a külső közlekedési kapcsolatokat. A helyi közösségi közlekedés nem önállóan, hanem más
eszközökkel együtt került kialakításra. A településen kijelölt kerékpárút nincs, a környező településekkel
való összekapcsolása egyelőre nem megoldott. Bár vasúti kapcsolattal rendelkezik a település, annak
azonban mellékvonal jellege miatt kihasználtsága alacsony, sem a lakosság közlekedésében, sem a
gazdaságban nem tölt be komolyabb szerepet, ennek erősítésével azonban a közúti közösségi közlekedés
mellett szerepe erősödhet. A határmenti kapcsolatok gyengesége miatt egyelőre minimális a határon
átnyúló forgalom, a kapcsolatok erősödéséhez a közösségi közlekedési kapcsolatok összekötése is
hozzájárulhat.
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3.1.1.6. A település közművei, energiagazdálkodása
Közműellátottság tekintetében a város kiemelkedő helyzetben van, az alapvető infrastruktúrák szinte
teljes egészében kiépültek, az egyes rákötések aránya is közel 100%-os. A csapadékvíz elvezető rendszer
utóbbi években történő rekonstrukciójával az újabb elöntések kockázata jelentősen mérséklődött.

A vízelvezető árkok és szikkasztók folyamatos karbantartása, mindenekelőtt feliszapolódásuk
megakadályozása továbbra is fontos feladat. Az ivóvíz és szennyvíz rendszer is teljes egészében kiépült, a
hálózat idősebb elemei azonban nemcsak anyaguknál fogva károsak, hanem korukból fakadó
amortizációjuk is hálózati fennakadásokat okozhat, így ezek kiváltása a következő évek feladata. A 2014ben bővített szennyvíztisztító telep a város és a környező települések számára biztosítja az ellátást. A
befogadóként funkcionáló Szentlélek-patak és Ipoly folyó védelme kiemelt jelentőségű feladat, a fejlesztés
hatására a modern technológiai eljárások beépítésének köszönhetően a határértékek tartása egyelőre
megoldott feladat. A közművek kiépítettsége tehát kiváló lehetőséget teremt a vállalkozások számára, a
lakosság számára pedig kedvező életkörülményeket teremt, illetve az önkormányzatot is jelentős
kötelezettség alól mentesíti.
Az utóbbi évek energetikai felújításai hatására a város közintézményei, közszolgáltatásokat nyújtó
létesítményei kaptak hatékonyabb energetikai struktúrát, mely a rezsi költségek, így az önkormányzati
kiadások jelentős mérséklését eredményezi. A településen található néhány zsaluzott technológiával épült
épület energetikai fejlesztése részben valósult meg, a kimaradt egységek felújítása a következő években
várható. A városi közintézményekben megújuló energetikai kapacitás is kiépült, a megújuló energia
részarányának fokozása az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel.

3.1.1.7. Településüzemeltetés és környezetvédelem
A településüzemeltetési szolgáltatások helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak. Településüzemeltetés területén Szécsény
kedvező helyzetben van.
A gépjárművek parkolásának biztosítása esetében meg kell említeni, hogy a városban térítésmentesen
lehet parkolni, a rendelkezésre álló parkolóhelyek kellően behálózzák a települést és száma is
elegendőnek bizonyul.
Az áram, víz- és gázszolgáltatás a településen teljes mértékben biztosított. Az ivóvízhálózat az 1968-94
közötti években épült ki, melynek következtében igen elöregedett a rendszer, ezért az esetleges
meghibásodások számának növekedése elkerülése érdekében a település jövőbeni feladata annak
felújítása.
A hulladék gyűjtése és elszállítása Szécsényben a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével
közszolgáltatás keretében jól működik. A hulladékgazdálkodás az EU követelmények teljesítése
érdekében valamennyi elemében korszerűsítést igényel, melyben jelentős előrelépés lehet a
regionális és térségi hulladékgazdálkodási rendszerekhez való csatlakozás várható eredményeinek
realizálása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.
A szennyvízhálózat esetében néhány hiányzó rákötés jellemző, a teljes rendszer az 1990-es évek második
felében épült ki, mivel ezen elemek élettartama legalább 50 év, beavatkozásra a közeljövőben nem kell
számítani, az esetleges meghibásodások kivételével. A város területén kiépített csapadékvíz elvezető
hálózat van. A csapadékvíz elvezetése a városon átfolyó Szentlélek-patakba történik.
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A
település
környezetvédelmi
helyzetének
feltárása alapján
megállapítható, hogy Szécsényben a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele kiemelkedő
fontossággal kell, hogy bírjon a településfejlesztési munka során. Fontos kiemelni, hogy a talajkárosító
tényezők minimális szintre való csökkentése környezetvédelmi és a mezőgazdasági termelő
tevékenységgel összefüggő gazdaságfejlesztési szempontból egyaránt fontos feladata a településnek.
Továbbá a felszíni és felszín alatti vizek védelme is folyamatosan biztosítandó a településen. A lakosságot
érintő környezeti terhelések közül sugárzásvédelmi szempontból a település lakossága közelében
semmilyen átlagostól eltérő, illetve súlyosabb egészségügyi kockázatot jelentő nukleáris forrás nem
található. A településen további célként fogalmazandó meg a lakosság egészségvédelme, a településen
pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre
mérséklése.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
Szécsény város és környezete fejlesztését befolyásoló belső és külső tényezők összefoglaló értékelését az
alábbi SWOT elemzés tartalmazza (3.1.1 ábra).
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SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

külső városrészek fokozódó leszakadása

az aktív korúak, különösen a 45 év felettiek
foglalkoztatási lehetőségei korlátozottak

jó lakókörnyezeti adottságok a Nyugati, Délkeleti és
Északi városrészen

kedvezőtlen lakókörnyezet az Ipoly-parti városrészen,
Benczúrfalván és Pösténypusztán

megyei szintű közoktatási és szakképzési központi
szerepkör

tömegsportolási és szabadidős tevékenységek
infrastrukturális feltételeinek hiánya

az idősek ellátása teljes mértékben megoldott

térségi desztináció menedzsment és marketing hiánya

a megfelelő feltételekkel rendelkező, térségi
szerepkört betöltő szolgáltató központ

turisztikai értékek kihasználtsága nem megfelelő

kulturális turisztikai értékek megléte

a település közlekedési hálózatának infrastrukturális és
működésbeli problémái

civil szervezetek közösségformáló erejének
növekedése

nincs kiépített ipari terület

központi szolgáltatói szerepkör

15-59 évesek magas aránya (munkaképes keresők
aránya magas)

mezőgazdasági vállalkozások magas aránya

felsőfokú végzettséggel rendelkezők alacsony aránya

erőteljes agrárjelleg és potenciál

a határmenti kapcsolatok lassan épülnek újra

Lehetőségek

Veszélyek

jelentős EU-s támogatási lehetőségek a határmenti
kapcsolatok erősítésére

az elvándorlásából és elöregedésből adódó
népességcsökkenés

középfokú végzettséggel, érettségivel és
szakképezettséggel rendelkezők magas aránya

a várost elkerülik a tőkeerős vállalkozások a környező
városok kedvezőbb gazdasági kínálata miatt

kedvező kistérségi vonzerő
egyházi fenntartású intézmények fokozódó jelenléte

kevés a tőkeerős és diverzifikált tevékenységű
vállalkozás

szolgáltató szektor széleskörű és hatékony
működése
erősödő trend egyes térségek környezeti, kulturális
értékeinek megismerése - ökoturizmus erősödő
jelenléte

Forrás: saját szerkesztés
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
Szécsény városa jelenleg nem rendelkezik a fejlesztési irányokat kijelölő és alátámasztó hosszú távra (1015 év) vonatkozó településfejlesztési koncepcióval. A 2007-2013 közti időszak fejlesztéseire vonatkozóan
integrált városfejlesztési stratégia (IVS) 2008-ban készült, mely elsősorban az egyes városrészek
rehabilitációs fejlesztéseit, illetve beavatkozási irányait foglalja össze. A stratégia közép és hosszú távon
(7-8, illetve 15-20 év) határozza meg, hogy az életminőség javításával, illetve vonzó városkép
megteremtésével a város turisztikai potenciálja, a gazdaság dinamikusan fejlődő pályára áll. Ezek
eredményeképpen a kisváros a térség szolgáltató központjaként funkcionál.
A gazdasági szereplők stabilitásának fokozásával a munkahelyek számának növekedése várható, ami
különösen a szakképzett munkaerő számára biztosít kedvezőbb jövedelemszerzési lehetőséget. Szécsény
önkormányzatának célja a közintézmények szolgáltatási körének, épületeinek megújításával modern,
minden igényt kielégítő szolgáltatási kör biztosítása mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők számára.
Ehhez kapcsolódnak a különböző rehabilitációs programok, amik a hagyományos településszerkezet
felújításával párhuzamosan a településen található kulturális, történelmi, vallási értékek megóvására is
kiterjednek, így a lakosság és a látogatók számára is attraktív környezetet teremtenek. Az önkormányzat
prioritásként kezeli az értékeket koncentráló belváros (óváros) jellegzetességeinek megőrzését,
ugyanakkor településközponti funkcióinak erősítését is.
A fenti célokhoz kapcsolódóan megfogalmazódó intézkedések elsősorban a közlekedési hálózat
(útrekonstrukciók, forgalomcsökkentés, parkolók kialakítása), környezetvédelem (csatornázás,
vízelvezetés), turisztika (vendéglátás fogadókapacitásainak fejlesztése) területeire koncentrálódtak. A
fejlesztési stratégia elképzelései szorosan kapcsolódnak a város településszerkezeti és -rendezési tervében
megjelölt irányokhoz, azaz a belváros rehabilitációja mellett a többi városrész általános fejlesztését, a
belváros funkcióinak erősítésével összefüggően tehermentesítését fogalmazva meg. A rendezési tervben
szereplő városrészek (akcióterületek) a stratégiában szintén megjelennek, egyedi beavatkozási eszközöket
kapcsolva hozzájuk.
A fejlesztések eredményeit erősítendő a város turisztikai koncepciót és erre épülő marketingstratégiát
fogadott el, ezek azonban az elhúzódó rehabilitációs beruházások, valamint azok jelentős költségigénye
következtében kisebb volumenben valósulhattak meg, nem érve el így a kívánt hatást. A városfejlesztési
stratégiában foglaltak megvalósítására az önkormányzat városfejlesztési társaságot hívott életre, mely a
fejlesztések koordinációját, megvalósítását végzi, így az önkormányzat közvetlen rálátással bír a
beruházásokra.
Összességében megállapítható, hogy a felsorolt problémák tekintetében jelentős előrelépés történt,
egyes kérdések gyakorlatilag teljesen megoldódtak, míg más területeken kevésbé valósultak meg
fejlesztések. A következő évek feladata ezen elmaradt területek pótlása, illetve a korábbi fejlesztésekre
épülő újabb beruházások megvalósítása.
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3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolása
102.sz. ábra: Szécsény probléma- és értéktérképe

Forrás: saját szerkesztés
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PROBLÉMÁK
1

Fejlett infrastruktúrával rendelkező iparterület,
ipari park hiánya

2

Városmarketing és befektetés-ösztönzés hiánya

3

Leromlott állapotú közúthálózat

4

Közösségi közlekedés menetrendbeli korlátai

5

Piactér kihasználatlansága

6

Felújításra szoruló várkert

7

Sportolásra, szabadidős tevékenységre alkalmas
épületek leromlott állapota, kapacitáshiánya

8

Leszakadó városrészek

9

Felújításra szoruló lakótömbök

ÉRTÉKEK
1

Műemlékek, építészeti értékek

2

Kulturális központ, művelődési ház

3

Széleskörű szolgáltatási kínálat

4

Felújított egészségügyi központ

5

Közszolgáltatásokat nyújtó intézmények

6

Aktív civil élet

7

Kiváló agrárpotenciál

8

Természeti területek gazdagsága

9

Rendezett, funkciókban gazdag, vonzó
városközpont
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a
lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Szécsény Város Önkormányzata kilenc településrészt határolt le, ezek közül öt a város szúk környezetéhez
tartozik, kettő a városhoz később csatolt településrész, illetve egy-egy az Ipolyhoz kapcsolódó turisztikai
terület valamint mezőgazdasági hasznosítási külterület. Az egyes városrészek társadalmi-gazdasági
értékeit tartalmazó adatbázist a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) állította össze.
A korábbi ivs-ben rendelkezésre álló adatokkal összevetve tendenciák felvázolására nyílik lehetőség,
ugyanakkor az adatok szűk köre, eltérő jellege és kategóriái miatt csupán néhány területre korlátozódnak:
a városrészi népesség korösszetételére, képzettségére, illetve a lakásállományra vonatkoznak.
103.sz. ábra: Szécsény városrészi lehatárolása - nagyszerkezet

Forrás: saját szerkesztés
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104.sz. ábra: Szécsény városrészi lehatárolása – belterület

Forrás: saját szerkesztés
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3.3.1.1. Városközpont (Belváros)
Határai: Mónus Illés utca – külterület-belterület határa – Szentlélek-patak – külterület-belterület határa –
Damjanich utca – Bem apó utca – Kossuth út – Temető utca – Attila utca– Rákóczi út
A városmag hagyományos fejlődés eredményeképpen létrejött szerkezete rejti magában a város
meghatározó műemlékeit, amit korábban városfal vett körül. A város a várfaltól délre kezdett el kiépülni,
majd jelenlegi főút elődjeként a vár előtt húzódó kereskedelmi út mentén fokozatosan észak-északkeleti
irányban nyúlt meg. A város meghatározó elemei a vármaradványok mellett a ferences templom és
kolostor, illetve a Forgách-kastély, valamint falakon kívül a postaállomás, a patika és a dőlt helyzetű
tűzoltótorony. Szécsényben összesen 14 országos műemlék található, a belváros szövete ezért kompakt,
egy-kétszintes beépítésű, klasszikus kisvárosias képet nyújt.
A Rákóczi úttól délre a város szerves fejlődése nyomán kialakult településrész kapcsolódik a történelmi
városmaghoz. A jellemzően két-háromszintes, zárt beépítésű tömegbe telepszerűen alakítottak ki
lakótömböket, ezek azonban a műemléki környezettől vizuálisan is elkülönülve nem fejtenek ki zavaró
hatást. A központban található a közintézmények java, így közigazgatási, oktatási-, szociális és
egészségügyi központként funkcionál, valamint a település szolgáltatási központjaként is jelentős. Az
infrastrukturális elemek, közművek kiépítettsége teljes mértékű, a közintézményekhez elegendő
parkolóhely tartozik. A városmagban jelentős kiterjedésű, összefüggő zöldfelület található (Várkert),
valamint kisebb felületek kapcsolódnak még hozzá, amik így a lakosság szabadidős tevékenységéhez
biztosítanak megfelelő feltételeket.
A közigazgatási, szolgáltatási funkciók mellett a belváros kereskedelmi, lakóhelyi szerepköre is szót
érdemel, valamint a látnivalók koncentrációja következtében a turisztikai fogadókapacitás és forgalom is
ezen területre összpontosul. A meglévő funkciók erősítése, a védett környezet megóvása érdekében
került sor a tömb rehabilitációjára, melynek folytatása a következő években valósulhat meg. A központ
elérhetősége kiváló, a helyközi autóbusz pályaudvar pár lépésnyire található. A város tengelyén, a Rákóczi
úton halad végig a 22. sz. főút, melynek forgalma azonban komoly problémát okoz a városnak elsősorban
a forgalomból származó zaj- és rezgéskeltés vált ki kedvezőtlen hatást, így célszerű a tranzitforgalom
elterelése a város más részeire.
A KSH tájékoztatása alapján a belvárosban a lakosság mintegy harmada (2134 fő) él, 63%-uk a 15-59 éves,
11,5%-uk a 0-14 éves, 23,4%-uk a 60 év feletti korcsoportba tartozik. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya meghaladta a 16%-ot, míg a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 12%. A
település lakásállományának 38%-a (960 db) található a belvárosban, aminek 4,9%-a volt komfort nélküli.
A munkaképes korú lakosság 56,9%-a volt foglalkoztatott, a munkanélkülieké 13,4%, míg a tartós
munkanélküliek 7,2%. Általánosságban megállapítható, hogy a belváros egyes mutatói a települési
átlagértékekkel közel megegyeznek.
A korábbi ivs-ben szereplő adatokkal összevetve elmondható, hogy a 2001 óta jelentős mértékben,
mintegy 700 fővel csökkent (2001: 2805 fő), illetve 2007-ben is 2755 lakos élt a városrészben, ami a
folyamatok utóbbi évekbeli változását és felgyorsulását támasztják alá, melyben szerepet játszhatott a
gazdasági válság térséget érintő hatása is. A lakosság mintegy 17%-a a 0-14, 65%-a a 15-59, 18%-a pedig a
60 év fölötti korosztályba tartozott, azaz az utóbbi 15 évben mind a fiatal, mind az idősebb generáció
aránya csökkent, míg az aktív korcsoport aránya megnőtt. A legfeljebb általános iskolai végzettségűek
aránya jelentősen csökkent (2001: 22%, 2011: 12%), míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőké
emelkedett (2001: 11%, 2011: 16%), tehát a városrész lakosságának képzettségi, ezáltal jövedelemszerző
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ereje is fokozódik. A lakásállomány 45,5%-a volt a városrészen, ennek aránya azonban kisebb mértékben
csökkent, míg az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 13%.

3.3.1.2. Ipari (szolgáltató) városrész
Határai: Temető utca – Varsányi út – Rimóci út – (tervezett) külterület-belterület határa – Varsányi út0211 hrsz-ú külterületi út
A városrész a település első ipari területeként jött létre, ennek megfelelően mára az erősen leromlott
állapotú barnamezős terület kihasználtsága alacsony, infrastrukturális elemei felújításra szorulnak. Ennek
megfelelően csupán néhány vállalat tevékenykedik a területen. A település déli részén található a temető.
A városrész elérhetősége és parkolási lehetőségei kedvezőek, az utak rossz állapota azonban korlátozza a
meglévő funkciók kihasználását. A közműellátás teljes, zöldfelületekben azonban hiányos a térség.
Szerepköréből fakadóan lakossága minimális, 2011-ben mindössze 23 lakója volt, akik az itt található 10
lakásban éltek. A lakosok fele a 15-59 éves, 43,5%-a a 60 évnél idősebbek közé tartozik, míg 14 év alattiak
aránya alig 4%. A munkaképes korú lakosság fele rendelkezett állással, a munkanélküliek mindegyike
tartósan munkanélküli (12,5%). Az inaktív lakosság aránya 65%.
A városrészről elmondható, hogy kedvezőtlen infrastrukturális környezethez alacsony lakosság társul. A
lakosság javarészt az idősebb korosztályból került ki, illetve inaktív, így a térség potenciális válsággócként
kezelendő szegregálódása elkerülése érdekében.
A korábbi ivs adataival összevetve megállapítható, hogy komoly visszaesés következett be az amúgyis
alacsony lakosságszám tekintetében, a 2007-ben városrészen élő 90 fő kevesebb, mint harmadára
zsugorodott (23 fő). A lakosság 60%-s volt 15-59 év közötti, 5%-uk 14 alatti, míg 35%.uk hatvan év feletti.
A városrészben található a lakások 4,82%-a, alacsony fokozatú azonban nem volt közük.

3.3.1.3. Nyugati városrész
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – külterület-belterület határa – Mónus Illés utca – Rákóczi út –
Attila utca – Temető utca – Sport utca – külterület- belterület határa
Az Attila utcától nyugatra húzódó utcákat a XX. században jelölték ki, ezért jellegükben tervezett, ún.
sakktáblaszerű utcahálózattal jellemezhetőek, ahol a családi házas beépítés nyert teret. A városrész
kiemelkedő eleme a Kossuth ligetben található sportcentrum, mely Szécsény lakossága számára biztosítja
a közösségi sportolásra alkalmas környezetet. A városrész északi sarkán kisebb ipari koncentráció alakult
ki, a lakó-pihenő funkciót azonban semmilyen formában nem zavarja. a település közműellátottsága és
elérhetősége kiváló, bár az utak felújításra szorulnak. A terület kereskedelmi, szolgáltatási funkciókban
szegény, azonban a belváros közelsége folytán ez hiányként nem érzékelhető.
2011-ben 1109 lakója volt a városrésnek (18,6%), 70%-ban 15-59 éves, 18%-ban a 60 év feletti és 12,4%ban a 14 év alatti korosztályba tartoznak. A felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya itt a legmagasabb
(18,3%), valamint az alacsony képesítéssel rendelkezők aránya a második legalacsonyabb. A 422 lakás a
teljes lakásállomány 16,6%-át teszi ki, ezeknek alig 5,5%-a alacsony komfortfokozatú. A foglalkoztatottak
61%-os értéke mellett a rendszeres jövedelemmel rendelkezők aránya 34,5%, a nem aktív lakosság aránya
pedig 47,7%.
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Megállapítható tehát, hogy a településrészen elsősorban a magasabb képzettséggel rendelkező csoportok
raknak, azonban jelentős részük már a nyugdíjkorhatár közelében vagy azon túl jár, így közép távon a
városrész elöregedése várható, ha nem növekszik a fiatalabb geberáció betelepülésének aránya.
A Nyugati városrész adataiból megállapítható, hogy lakossága mintegy 300 fővel csökkent az utóbbi
évtizedben (2001: 14245 fő, 2011: 1109 fő). A 14 év alattiak aránya csökkent (17%-ról 12,4%-ig), a 15-59
év közöttieké némileg emelkedett (65%-ról 70%-ra), az időskorúak arányának stagnálást. A lakások
16,45%-a tartozott a városrészhez, ezek 14%-a volt alacsony komfort fokozatú, tehát növekvő
lakásállomány mellett az alacsony fokozatú lakások számának jelentős növekedése történt meg. A
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya harmadával nőtt a városrészben (2001: 12%, 2011: 18,3%), a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőké 6%-al (2001:17%, 2011: 10,9%).

3.3.1.4. Délkeleti városrész
Határai: Rimóci út – Varsányi út – Temető utca – Kossuth út – Bem apó utca – Damjanich utca –
külterület-belterület határa – Kossuth út – külterület- belterület határa
Szécsény délkeleti, a Kossuth úttól délre, illetve keletre kialakult városrész a leginkább falusias jellegű, a
városi szövet homogén, lakófunkción kívül más szerep (kereskedelem, szolgáltatás) gyakorlatilag nincs a
településrészen. Közúti elérhetősége megfelelő, a Kossuth út a város egyik forgalmi tengelye Nagylóc felé,
az utak minősége is megfelelő, ezen kívül közműellátottsága is teljesen kiépült.
A KSH adatai alapján 2011-ben 1546-an (26%) laktak itt, mutatóik hasonlóak a nyugati városrészben
tapasztaltakkal. A 15-59 éves korosztály dominanciája mellett azonban az idősebb korosztály is markánsan
képviseli magát (24,3%). Magas a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, valamint ehhez
kapcsolódóan az alacsony presztízsű foglalkoztatottak aránya (41,4%). A munkanélküliek 15%-os
részesedése mellett a rendszeres jövedelemmel rendelkezők volumene átlagos (37%), a munkanélkülieké
viszont annál némileg magasabb.
Az előző népszámlálás adatai alapján a városrész lakossága mintegy 140 fővel csökkent, azonban 2007-hez
képest emelkedett. A 60 év felettiek aránya mintegy 8%-al nőtt (18%-ról 24,3%-ra), azaz a városrész
markáns elöregedése tapasztalható, melynek kezelése már a közeljövőben újabb kérdéseket vet fel. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya tovább csökkent (2001: 27%, 2011: 14,1%),
míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya harmadával növekedett (2001:8,5%, 2011: 11,7%). A
lakásállomány mintegy 30 épülettel növekedett, és az alacsony komfortfokozatú lakások aránya közel
megfeleződött (2001:9%, 2011: 5%).

3.3.1.5. Északi városrész
Határai: Szentlélek-patak – külterület-belterület határa – Ludányhalászi felé vezető út –külterületbelterület határa – Vasút utca – Dobó István utca – külterület-belterület határa – Salgótarjáni út –
külterület-belterület határa
A Szentlélek-pataktól északra, a 22. számú főút mentén kialakult városrészben vállalkozások koncentrált
telephelyei találhatóak az ipari-gazdasági funkciónak megfelelően, a belvárostól részben elkülönülve.
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Elérhetősége a főútnak köszönhetően kiváló, ugyanakkor az átmenő forgalom jelentős terhet ró a
foglalkoztatókra. Itt található Szécsény vasútállomása, kihasználtsága az alacsony járatszám miatt
visszafogott. A városhoz közelebbi részen kisebb lakóöv alakult ki a korábbi évtizedekben, elsősorban az
iparban dolgozók lakóhelyeként funkcionálva. A város közműellátottsága kiépült, azonban az iparterület
egyszerre küzd területhiánnyal, valamint infrastrukturális elemeinek hiányosságaival, ami a betelepülők
számára kedvezőtlen feltételeket biztosít, a helyben lévő vállalkozásokat pedig nem ösztönzi újabb
beruházásra.
Mára a városrész lakossága 247 fő, 64%-uk 15-59, 20%-uk 60 év fölötti, 16%-uk pedig 14 év alattiak közül
került ki. Felsőfokú végzettséggel a lakosság 12%-a, nyolc általános iskolánál kevesebbel 14%-uk
rendelkezett. A 152 lakóház állapota átlagos. A foglalkoztatottak aránya 56,4% a 15-64 éves korosztályon
belül, az inaktív népesség aránya azonban 52,7%, mely mutatja a városrész lakosságának alacsonyabb
képzettségből fakadó mérsékeltebb jövedelemszerző képességét, amit a munkanélküliek magas, 16%-os
aránya is alátámaszt.
2001 óta a terület népessége harmadát vesztette el (2001: 371 fő), a korcsoportos megoszlás aránya 11%-ban változtak, a 14 év alattiak és a 15-59 év közöttiek aránya növekedett. A legfeljebb általános iskola
végzettséggel rendelkezők aránya csökkent (2001: 20%, 2011: 14%), a felsőfokú végzettséggel
rendelkezőké 4%-al növekedett. A lakásállomány változatlan, ugyanakkor az alacsony komfortfokozatú
lakások arányának drasztikus csökkenése következett be (18%-ról 3,9%-ra), mely a városrész
jövedelemtermelő képességének növekedését jelzi.

3.3.1.6. Ipoly-parti városrész (Pösténypuszta)
Határai: Pösténypuszta belterülete
Pösténypuszta 1962-től tartozik közigazgatásilag Szécsényhez, attól nagyobb távolsága (3,2 km) miatt
azonban mai napig elkülönült egységet alkot az Ipoly partján. a városrész falusias beépítésű, családi házak
jellemzőek. Elérhetősége megoldott, az utak és zöldfelületek állapota megfelelő. Kereskedelmiszolgáltatási egységekben szegény, ezek igénybevételére a belvárosban van lehetőség. Az Ipolyon
megépített híd évtizedek óta kettévágott körzetet köt végre össze, így várhatóan Pösténypuszta
funkciókban is gazdagodik a következő években. A közművek kiépültek, néhány területen tapasztalhatóak
kisebb hiányosságok.
A KSH adatai alapján 2011-ben a városrészt 262-en lakták 119 lakásban, ezek negyede volt alacsony
komfortfokozatú. A lakosság mutatói megfelelnek a város átlagos értékeinek: 14%-uk 14 év alatti, 63%-uk
15-59 év közötti, 23%-uk 60 év feletti. A településrész elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony
képzettségű lakosok lakják, amit alátámaszt a legfeljebb általános iskola végzettséggel rendelkező
lakosság magas, 26%-os aránya. A munkanélküliek 18,5%-os aránya mellett a foglalkoztatottak aránya
54%, azonban 66%-uk alacsony presztízsű foglalkoztatott, mely helyzetüket tovább rontja. A gazdaságilag
nem aktív lakosság aránya 54,6%-os, mely szintén kiemelkedően magas érték.
Pösténypusztán 2001-ben 280-an laktak, 120 lakásban, ezek 44%-a volt alacsony komfortfokozatú, tehát a
kismértékű népességcsökkenés ellenére a városrész fejlődött, elsősorban az infrastrukturális
fejlesztéseknek, közüzemi szolgáltatások bevezetésének köszönhetően.
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A városrész szintén öregedik, a 14 év alattiak aránya 4%-al csökkent, a 15-59 év közöttieké és 60 év
felettieké nőtt 2-2%-al. A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya mintegy 30%-al mérséklődött,
a felsőfokú végzettségűek aránya 4,6%-al 12,6%-ra emelkedett.

3.3.1.7. Északi turisztikai terület
Határai: Balassagyarmat felé vezető út – település közigazgatási határa – Ludányhalászi felé vezető út –
külterület-belterület határa
A terület a várostól északra, az Ipolyig elterülő területet jelenti, mely korábban sóderbányaként
funkcionált, az utóbbi években azonban ezek helyén horgásztavak létesültek, amik kiváló lehetőséget
biztosítanak szabadidős tevékenységek rendezésére a lakosság és turisták számára. A területet mára a
természet visszahódította, ennek köszönhetően jelentős a vízi élőhelyek aránya. A területen kisebb,
hétvégi házas jellegű koncentráció található, hivatalosan azonban senki sem lakja. A térség elérése
kiépített földutakon lehetséges, infrastrukturális állapota minimális. Az Ipoly menti tavakban
horgászturizmusra építő Robinson-szigetek a turisták számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. Az
önkormányzat célja a meglévő turisztikai attrakciók továbbfejlesztésével a terület bekapcsolása a város
vérkeringésébe, ennek megvalósítása esetén azonban kiemelt figyelem illeti a környezetet, javasolt a
forgalom mérsékelt korlátozása.

3.3.1.8. Benczúrfalva
Határai: Benczúrfalva belterülete
Benczúrfalvát 1963-ban akkor még Dolány néven csatolták Szécsényhez, Pösténypusztához hasonlóan
falusias jellegű, családi házas beépítésű, tisztán lakófunkciókat megába foglaló településrész, melynek
kedvező megközelítése. Az utak állapota felújításra szorul, a közművek azonban teljesen kiépítettek. A
településrész állapota rendezett, kivételt képez ez alól az ún. Benczúr-kastély, mely leromlott állapota
elodázhatatlanná teszi felújításának szükségességét megóvása érdekében.
A városrészen 2011-ben 196 fő lakott 118 db, részben leromlott állapotú lakásban. A lakosság 55%-a volt
15-59 év közti, 34,7%-a 60 év feletti, és mindössze 10%-a 14 év alatti. A lakosság közel negyede legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, míg a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya 8%. A
foglalkoztatottak aránya 47,5%, a munkanélkülieké 12%. A lakosság több, mint fele alacsony presztízsű
munkakörben tudott csak elhelyezkedni, mely jól kifejezi a településrész alacsony státuszú, ezért
veszélyeztetett helyzetben élő népességstruktúráját.
Benczúrfalván 2001-ben 240 fő lakott, ami kismértékben csökkent. A lakásállomány nem változott, az
alacsony komfortfokozatú lakásállomány mintegy 10%-al csökkent (2001: 28%, 2011: 17,8%). A 14 év
alattiak aránya 2%-al, a 60 év felettieké 1%-al csökkent, a 15-59 év közöttieké 3%-al nőtt. A legfeljebb
általános iskolai végzettségűek aránya 25%-al mérséklődött, a felsőfokú végzettségűek aránya
megduplázódott.
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3.3.1.9. Mezőgazdasági külterület
Határai: Ludányhalászi felé vezető út – település közigazgatási határa – Balassagyarmat felé vezető út –
külterület-belterület határa – Salgótarjáni út – külterület-belterület határa – Dobó István utca –
külterület-belterület határa
A város külterületén több zártkert, korábban hétvégi házas koncentráció található, amiknek lakosa
hivatalosan nincs. A telepek megközelítése kedvezőtlen, rendezetlen utakon lehetséges csak, a terület
ezáltal szinte teljes egészében mezőgazdasági hasznosítású.

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatszolgáltatása alapján szegregációval veszélyeztetett terület
Szécsényben nem található, így ezen fejezet nem kerül kidolgozásra a megalapozó vizsgálat jelen,
helyzetértékelő részében.

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
Egyéb szempontból beavatkozást igénylő, potenciális akcióterületként kiemelhető városrészek nincsenek
Szécsényben, ennek megfelelően az alpont kidolgozása nem releváns.
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Hivatkozott jogszabályok:
Törvények:
1. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról
2. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
3. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
4. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
5. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
6. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
7. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
8. 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
9. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
10. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
11. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
12. 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
13. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Rendeletek:
1. 6/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
2. 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
3. 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó
szabályokról
4. 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
5. 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi
alapon történő besorolásáról
6. 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról
7. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól
8. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
9. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről
10. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
11. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
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12. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
13. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
14. 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
15. 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól
és az esélyegyenlőségi mentorokról
16. 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól
17. 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai
szabályairól
18. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
19. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról
20. 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról
21. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának
korlátozásáról
22. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről
Határozatok:
1. A Kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata a területfejlesztési politika megújításáról, az új
Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról
2. 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról
Helyi rendeletek:
1. Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003.(VIII.01.) Ör. számú rendelete a
helyi építési szabályzatról
2. Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003.(VIII.01.) Ör. számú rendelete az
épített és természeti környezet helyi védelméről
3. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (V.23.) önkormányzati rendelete
a városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről
4. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2006.(XI.29.) önkormányzati rendelete
helyi természeti emlék védetté nyilvánításáról
5. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(VII.11.) rendelete építmények
helyi védettség alá helyezéséről
6. Szécsény város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelete
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
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7. Szécsény
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2008.(IV.16.) önkormányzati rendelete a gépjárművek elhelyezéséről, parkolóhelyek
biztosításáról
8. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
9. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
Helyi határozatok:
1. Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2005.(IV.04.) számú határozata - Szécsény
város településszerkezeti terv leírása
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