A Közgyűlés 33/2018. (V.17.) számú határozatának melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.-7. §-a alapján,
továbbá figyelemmel a módosítást megelőző megalapozó vizsgálatra az alábbiak szerint módosítja
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: ITS).
Az ITS 2.3.5. Akcióterületek a leromlott városi területek rehabilitációjára című alfejezet „Akcióterület
megnevezése: Vasgyár környéke akcióterület” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Akcióterület megnevezése: Vasgyár környéke akcióterület
Akcióterület a KSH 2011. évi népszámlálás alapján 3 szegregátumot érint:
7. szegregátum: Andrássy u. – Harmadik u. – Fürdő u. – Mányoki Ádám u. – Ballagi K. u. – Alsószinva u.
– Kabar u. – Tizenegyedik u. – Tizedik u. – Vasgyári újtelep – DVTK stadion – Andrássy u. – Kilencedik
u. – Vasgyári újtelep – Hetedik u.
9. szegregátum: Irma u. – Kerpely A. u. – Pléh S. u. – Mester u. – Glanzer M. u.
11. szegregátum: Gózon L. u. – vasút – Puskin u. – mindkét oldala a Ládi telep útig – vasút – névtelen
u.
Az érintett szegregátumokban 2011-ben
összesen 1 489 fő élt, ennél nagyobb az
akcióterület lakossága. A városi átlagot (13,6%)
jóval meghaladta a szegregátumokban a 0-14
éves korú lakosok száma (19,5% és 28% között),
míg a 60 év felettiek aránya 10-14 százalékponttal
maradt a városi átlag alatt. Rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 58,8% és
79,2% között volt, míg legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül 41% és 56,1% között volt,
számuk mintegy 487 fő. A területre jellemző,
hogy városi szövetbe ágyazottan található a
három szegregátum, viszonylag közel egymáshoz.
A szegregátumok közül a legnagyobb lélekszámú
a Számozott utcákat (A KSH 2011. évi
népszámlálása alapján: 1 120 fő) is érintő
szegregátumnak
vannak
a
legrosszabb
foglalkoztatási mutatói, társadalmi státuszát
tekintve a második legrosszabbnak a PuskinKabar utca környéki szegregátum számít.

Tervezett beavatkozások az akcióterületen, különös tekintettel a Puskin, a Glanzer Miksa és a Kabar
utcában:
-

Rossz állapotú, félkomfortos önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése,
lakókörnyezet rendezése,
Rossz állapotú, felújításra nem érdemes lakóingatlanok bontása,
Lakás célú beavatkozásokhoz kapcsolódóan az érintett lakókkal való együttműködés
biztosítása,
Fedett közösségi tér kialakítása családsegítés, közösségszervezési oktatási, kulturális
programok megvalósítása,
Önkormányzati tulajdonú üres zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása.

Az ITS jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
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